
Nytt slag på Stiklestad:

Sjokkåpning av Vanvik
F-F:KJELL DAHLE

VERDAL: Stiklestad-Vanvik 2-8 (1-3). -Vi har aldri hatt
en slik seriestart siden jeg debuterte i 1985, sa en glad
Tore Stegavik etter målkalaset på Lyng stadion på Sti-
klestad lørdag. Vanvik trillet rundt med vertene så det
var en fryd. Slaget på Stiklestad gikk vår vei.

-Jeg vet ikke om de var dårli-
ge eller vi var gode. Men jeg er i
hvert fall svært godt fornøyd
med spillet de første 25 og de
siste 30 minuttene av kampen, sa
trener Kaj Vidar Sandvold.

Dagens mann
Rainer Storheil satte Vanviks

scoringsorgie i gang. Rainer
skulle etter hvert bli dagens
mann. Banens beste med to mål
og delaktighet i det meste som
skjedde. Han var et konstant
uromoment som vertene aldri
fant ut av.

Rainer Storheils nettkjenning
ble fulgt opp av to fra Ørjan
Dahl før pause der det sto 3-l.
Etter hvilen løp Rainer Storheil
fra Stiklestad-forsvaret på en fin

gjennomløpning og rundet alt.
Dermed var kampen punktert.

Verre lørdag
Frode Saghaug fulgte opp

med to spikere til i Stiklestads
kiste, før Ronny Hammernes og
Pål Vidar Hagen sørget for at det
stoppet med åtte mål for gjeste-
ne.

-Dette var første gang jeg
kunne mønstre det beste laget og
det syntes, sa Kaj Vidar Sand-
vold som belager seg på tøffere
motstand til helga.

-Stiklestad tror jeg ikke blir
noe topplag, for å si det slik.
Men til helga blir det verre når vi
skal møte Bjørgan i Bessaker, sa
Sandvold.

DAGENS MANN: Rainer Storheil (nærmest) hadde stor oppmerk-
somhet også ved corneroppstilling. Han ble dagens mann i slaget på
Stiklestad lørdag.

* * * Rainer Storheil* * Ørjan Dahl* Pål Vidar Hagen



BESSAKER: Bjørgan-
Vanvik 2-6 (2-1). Bjørgan
åpnet friskt i Bessaker lør-
dag, men falt sammen som
et korthus mot sterke Van-
vik. Et Vanvik-lag som
akter å kjempe om opp-
rykk til 3. divisjon og etter
lørdagens oppvisning er
det ikke lett å se hvem som
skal hindre dem i det.

Bjørgan ledet 2-0 i Bessaker
og reduseringen kom ikke før i
1. omgangs 44 minutt. Da kam-
pen var over sto det altså 2-6 i
målprotokollen.

Kjappe bein
-Vi ble stående for høyt en

periode og da løp de fra forsva-
ret vårt, så enkelt var det i dag,
sa Bjørgan-trener Knut Johan
Monkan etter kampen.

Hans spillere hadde sørget for
de to første målene, først ved
Ståle Volden etter syv minutter
og så ved Jim Aarmo ti minutter
senere.
Vanvik reduserte i siste

minutt av omgangen ved Ørjan
Dahl. Han fikk en uheldig Bjør-
gan-klarering rett i beina.

Kanon
Fire minutter etter sidebyttet

var det balanse i regnskapet.
Frode Saghaug laget 2-2 for
Vanvik. Men minutter etter var
kampen i realiteten avgjort. Da
nettet Ørjan Dahl til 3-2 og Bjør-
gan var allerede knust på det
tidspunktet. Mentalt er det tøft å

Vanvik er topplag
~

KANON: Ronny Hammernes serverte et skudd som Bjørgan-keeper Dani Edvartsen bare hørte suset
fra.

gå fra 2-0 til 2-3 foran eget
hjemmepublikum. 84 betalende
tilskuere var kommet for å se
Bjørgan vinne, ikke bli slaktet
slik.
Børje Hauknes fortsatte etter

29 minutter til 2-4, Tore Stega-

vik økte til 2-5 etter 35 minutter.
Tre minutter etter kom dagens
perle, en kanon fra Ronny Ham-
memes fra 23 meter. 6-2 sco-
ringen markerte klasseforskjel-
len som etter hvert ble synlig.
-Tore Stegavik ropte på bal-

len som han alltid gjør, men den-
ne gangen ville jeg forsøke selv.
Og jeg kjente at det 'ble et skik-
kelig treff, sa Ronny Hammer-.
nes.

* * * Børje Hauknes* * Frode Saghaug* Anders Moksnes



Utilnærmelig
på tabell toppen

KRIG: Det var tett foran målet til Sandvollan til tider onsdag. Her ser vi Ørjan Dahl, Lars Kristoffer Fjeldvær og Ronny Hammernes i kamp
foran kassa. '

Vanvik-Sandvollan 4-2
I (2-1)
F-F: FRODE LUND

VANVIK: Seiersrusen på
Skavelmyra ser aldri ut til
å legge seg. Utfordrer til
tabelltronen, Sandvollan,
ble onsdag sendt hjem med
uforrettet sak. Men, det er
ikke lov å tenke på opp-
rykk i dette området.

Prøv å lure en spiller fra Van-
vik til å si at det går mot opp-
rykk, og du får det samme svaret
av alle.

-Serien har nettopp begynt,
det er lenge til høsten, vi tenker
ikke på opprykk.

Og, det er akkurat det som
gjenspeiler seg i stemningen og
spillet. Alle er her for å ha det
gøy sammen med kompisene
sine, opprykk tar de om det blir
til det. Det kan det fort bli, om
laget fortsetter i samme stil som
til nå.

Bakerst hos Vanvik står Lars
Erling Nergård, og han spilte en
kjempekamp mot Sandvollan
onsdag. Ved flere anledninger
stupte han regelrett inn i situa-
sjonene og avverget mål. Grun-
nen var at han før kampen fikk
beskjed om å ta frem det beste i
seg om plassen mellom stengene
skulle være trygg. Nergård tok
utfordringen.

Kjappe Saghaug
Hurtigtoget Frode Saghaug er

en nytelse å bivåne på banen til
tider. Innsatsen er på topp hele
tiden, og han har alltid nesen
vendt mot målet, derfor lagde
han Vanviks to første mål i den-
ne kampen.

Først satte han inn 1-0 etter
bare to minutter. Så var gjestene
frempå i etterkant og reduserte.
Fem minutter før pause var han
frempå igjen, denne gangen etter
godt spill og innlegg av Tore
Stegavik. Ballen ble regelrett
dundret i mål fra kloss hold.

Innsatsfylte Stegavik
Tore Stegavik har spilt sine

....-1,

kamper for Vanvik, men holder er det noe de kan rette på, eidet
fortsatt koken. Både kjeften og panikken i sitt eget forsvar. Både
føttene går i ett sett, og laget får backrekken og midtbanen hadde
lønn for hans innsats. Stegavik en tendens til å rote det til Æ6r
er en ballvinner, som er både seg selv, og sparke høye ogvan-
oppe og nede på samme tid. Som skelige baller oppover på banen,
dommer og motstander må man noe som ikke resulterte i annet
bare bli lei aven slik spiller, han enn nok et angrep fra motstande-
er der det skjer, nesten hele ren. c' - ~

tiden. Mot Sandvollan var han Når laget får orden på dette, er-
en av de viktigste grunnene til de klare for en divisjon høyere,
tre poeng. om det er lov å snakke sånn i

I andre omgang var det ring- disse kretser?reven Lars Kristoffer Fjeldvær ---'=:..::...:::=.;:.;-.::.;::..:...-_-~---

som fikk æren av å sette inn 3-1
med pannebrasken etter en cor-
ner.

Sandvollan kom mer inn i
kampen etter hvert, og utlignet
etter hjømespark til 2-3. Her stil-
les det store spørsmålstegn ved
markeringen ettersom målscore-
ren fikk stå helt alene foran Van-
viks mål.

Innbytter Steffen Dahl fastsat-
te imidlertid sluttresultatet til 4-
2 på en nydelig heading helt
oppe i krysset, 10 minutter før
full tid.

Vanvik spilte en god kamp
mot Sandvollan, for a del, men

* * * Lars E. Nergård* * Frode Saghaug* Tore Stegavik



F-F:KJELL DAHLE

SKAVELMYRA: Vanvik-
HILlFevåg 7-0 (4-0). Van-
vik tok sin åttende strake
seier i årets 4. divisjon og
de fortsetter å imponere.
Lokalderbyet mot
HILlFevåg onsdag kveld
endte med en ny massakre.
Kommende onsdag venter
Vuku borte i vårsesongens
siste kamp. Men trener Kaj
Vidar Sandvold vil ikke
høre om at Vanvik nå spa-
serer til 3.divisjon.

-Vi skal snart ta en prat om
neste år, det er vi nødt til. Men jeg
har sett lag falle sammen før og
det er 10 kamper igjen, sier Sand-
vold.

007
-Så sent som i fjor skrev dere

007, med rett til å tape om oss
etter en dårlig start. For øvrig en
tittel jeg hadde stor sans for og
etter det avga laget nesten ikke
poeng, sier Sandvold som var
meget godt fornøyd med onsda-
gens kamp, selv om HILlFevåg
aldri greide å utfordre vertene.

-Jeg syntes ikke de greide å
skape så mye her og vi er selvsagt
fornøyd med 7-0, sa Sandvold.

Fire mål
Dagens mann var Ørjan Dahl

som punkterte kampen allerede
før halvtimen var gått. Frode Sag-
haug åpnet scoringsorigien etter
10 minutters spill. Deretter fulgte
Ørjan Dahl opp med et ekte hat
trick før dommer Leif Kåre Hel-
seth fra Skauga blåste pause.

Etter sidebyttet fulgte Ørjan

Ny n ed va Ising:

Vanvik - med rett
til å vinne

REDNING: Gisle Øvergård i Hll./Fevåg-målet har snappet ballen foran firemålsscorer Ørjan Dahl.
Men Dahl ble et mareritt for gjestene denne gang. Verken Tore Karlsen, Svein Buan eller Svein Arild'
Hasselvold kunne demme opp i denne kampen.

opp med ny scoring, før vetera-
nene Kristoffer Fjeldvær og Pål
Vidar Hagen sørget for de to sis-
te scoringene:

Men det kunne vært flere mål,
for etter hvert som dette utviklet
seg fikk HILlFevåg store proble-
mer. Gjestene hadde langt fra
den bevegeligheten som hjem-
melaget vartet opp med, og spe--
sielt slet laget med å få- ballen
raskt nok gjennom midtbanen og
fram til Svein Buan som alltid er
farlig om han får ballen til rett
tid.

Vanvik varierer veldig, men
mange av opp spillene ~ommer

fra Tore Stegavik helt nede fra
venstre. Lag som tenker å slå
Vanvik på dette nivået i år må
blokkere her i tillegg til å ta
midtbaneleddet hardere. For de
raske spissene til Vanvik må ha
mat og den kommer bakfra.

0rjan Dahl
Tore Stegavik
Hallvard Solem



Målkalas iFosen-cupen
Stig Emil Johansen ble

matchvinner for Rissa da
HIL/Fevåg ble satt på plass med
overraskende få mål mandag
kveld.

På Skavelmyra triumferte alt-
så Fl<: Fosen etter scorfnger av
Sture Hammern (2), Johan Dyb-

. fest, Martin Harsvik og Aslak
Sørvik.

En målrik affære avsluttet I

denne runden på Lundavoll tirs-
dag kveld der Ørland tok skal-
pen til Bjørgan. Et Bjørganlag
som var forsterket med David
Monkan (Ranheim). Hans bror,
spillende trener Knut Johan'
Monken var til gjengjeld på
Svalbard. Monkan dunket inn
tre mål for Bjørgan, men det
holdt ikke.

-Vi var alt for dårlige i for-
svar, der Tom Kilaas fikk slippe
for lett til, sier Monkan.

Tom Kilaas scoret også tre
mål, mens Terje Holdaas og
Mads Øren supplerte. Bjørgans
fjerde var selvmål.

for Leksvik i Bjugn, går finalen
på Bjugn-banen onsdag til uken.
Blir det eksempelvis Leksvik-
Rissa går kampen på Skavelmy-
ra. Dette blir bestemt etter kvel-
dens kamper.

F-F:KJELL DAHLE

BJUGN: Fosen-cupen end-
te med målkalas med hele
27 mål på fire kamper.
Bare HIL/Fevåg-Rissa var
svært tilbakeholdne med
0-1. I kveld spilles semifi-
nalene.

Vanvik ble utslått av FK
Fosen som dermed fikk revansje
etter 0-4 tapet i serien tidligere i
sommer. Men her var det ingen
poeng å hente, bare retten til
semifinaleplass i kveld.

Leksvik med
Resultatene:

HIL/Fevå,g-Rissa 0-1
Leksvik-Åfjord 6-2
Vanvik-FK Fosen 4-5
Ørland-Bjørgan 5-4

Leksvik henger med som 5.
divisjonslag i kampen om
Fosen-cupen, men kan bli stop-
pet av FK Fosen på Bjugn-banen
i kveld.

Rissa møter Ørland på Lang-
sand i kveld og blir det ikke seier

TRE: Tom Kilaas sørget for tre
mål tirsdag kveld og i kveld er
det semifinale mot Rissa.

17 -O.. !? 3/a ·O~

Vanvik-Stiklestad
17-0 (4-0)
F-F:FRODE LUND

VANVIK: Beviset for at
det er utrolig stor forskjell
på lagene i 4. divisjon kom
på Skavelmyra lørdag.
Vanvik valset over gjeste-
ne på en ytterst ufin måte.

Trener Kaj Vidar Sandvold
har følgende kommentar .
. -Stiklestad har ingen ting å

gjøre i 4. divisjon. Men, vi er
veldig godt fornøyd med at vi
greide å holde koken oppe helt
til 17-0, sier Sandvold.

Målorgie
Før pause så det ut som en

normal utklassing, men de siste
45 minuttene fortonet seg som
et mareritt for Stiklestad. Rainer
St~rheil (4), Roger Koteng (4),
Ørjan Dahl (3), Pål Vidar Hagen
(2), Ronny Hammernes, Tore
Stegavik, Kristoffer Fjeldvær og
Remi Lyshaug (str.) sørget for

* * * Pål Vidar Hagen* * Rainer Storheil* Rainer Storheil
M~LKALAS: Rainer Storheil serget for fire av Vanviks 17mål mot
Stiklestad.
Vanviks mål. De siste ti minut-
tene rant det inn hele seks mål.

-Det er ikke spesielt morsomt
å knuse et lag på denne måten,
men så mange mål må man uan-
sett være fornøyd med. Jeg
snakket litt med kapteinen deres
etterpå, og han mente til og med

at de hadde trent brukbart i som-
mer .i tillegg, så dette skjønte
han ikke mye av, avslutter Kaj
Vidar Sandvoll.

On.sdag tar Vanvik mot Bjør-
gan til lokaloppgjør på Skavel-
myra.



FEMMPR: ørjan Dahl banket
.inJJ.!eÆmål på Skavelmyra ons-
1Tag kveld.

I

Ny
Vanvik-
triumf
INDERØY: Sandvol-
lan-Vanvik 2-4 (1-2)
Vanvik er bare formali-
teter unna 3. divisjon
etter helgens bortesei-
er.

Sandvollan yppet seg
mot serielederen og tok
ledelsen på straffespark
etter bare to minutters spill,
men Vanvik snudde kam-
pen før pausen. Først utlik-
net Tore Stegavik-etter død-
ball, før Pål Vidar Hagen
ordnet 2-1.
Men i starten på andre

omgang var Sandvollan a
poeng før Frode Saghaug
sørget for ny borteledelse
etter straffespark. Det var
Hagen som ble tatt etter et
langt soloraid.

Ørjan Dahl fastsatte
sluttresultatet.

* * * Remi Lyshaug* * Pål Vidar Hagen* Lasse Bjørnebo

ol I( 3 -0;2..

Forbannet Dahl:

Scoret fem!
F-F:KJELL DAHLE

SKAVELMYRA: Vanvik-
Bogen 8-3 (2-1). En uhel-
dig Bogen-spiller klippet
ned Ørjan Dahl på Skavel-
myra. Etterpå innledet han
en diskusjon med Dahl om
berettigelsen av straffe-
sparket. Dahl svarte med å
score fem mål på rappen!
Kampen ble spilt på Ska-
velmyra onsdag kveld.

Etter seks poeng på 48 timer
denne uka er det nå nærmest
bare formalia som hindrer Van-
vik fra å bli gruppevinner. Fosen

Si.VIt~'A (3tLL
4.div Menn avd 1

levanger 2 - Fosen
Sandvollan - Bogen
Stiklestad· HIUFevåg
Vanvik - Vuku
Ørland· Bjørgan
Vanvik 18 17
Fosen 18 12
Bjørgan 18 11
Sandvollan 18 10
Vuku 18 9
Levanger 2 18 8
HIUFevåg 18 6
ørland 18 5
Bogen 18 4
Stiklestad 18 l

3 - 3
3 - 1
1 -10
3 - 5
3 - 5

O 1 103 -31 51
2 4 67 -36 38
O 7 70 -40 33
2 6 44 -34 32
4 5 51 -43 31
3 7 50 -34 27
1 11 46 -62 19
1 12 58 -59 16
1 13 33 -78 .13
O 17 17 -122 3

kan teoretisk få 43 poeng. Van-
vik har 39 nå og tar garantert
minst seks poeng på sine reste-
rende fem kamper. .

Ble tatt
Frode Saghaug ga Vanvik 1-0

og Kristoffer Fjeldvær fulgte
opp med 2-0 før gjestene fikk
sitt. Bogen skapte balanse ved å
lage ett mål før og etter pausen,
men så ble Ørjan Dahl tatt.
-Jeg har vel knapt levert en

dårligere l. omgang enn jeg
gjorde her. Da jeg ble tatt i
andre omgang ble jeg forbannet.
At han som tok meg mente
straffesparket var feil tente meg

. bare enda mer, sa Ørjan Dahl
.som ga svar på tiltale. Frode
Saghaug scoret på straffespar-
ket, før Dahl startet sitt kveldss-
how på Skavelmyra.

Ørjan Dahl sørget så alene for
at laget gikk opp fra tre til åtte

nettkjenninger. Bogen kvitterte
bare for det ene. .
-Jeg var mest fornøyd med

det første, da jeg fikk drible inn
etter pasning fra Rainer Storheil,
sa en fornøyd femmålsscorer
som ikke har hatt så mange sco-
ringer i en og samme kamp
siden han var lilleputtspiller.

tre på topp
Fosna-Folkets vurderin~-
er av de beste spillerne 1
våre beste seniorserier:

Vanvik ._
* * * Tore Stegavik -* * Kristoffer Fjeldvær* Ørjan Dahl



Vanvik vil vinne alt
F-F:KJELL DAHLE

LUNDAVOLL: Ørland-
Vanvik 2-5 (l-O). Ørland
holdt serielederen i ånde
halvannen omgang, men
da takket Vanvik for følget.
Derfra og inn cruiset serie-
lederen inn til årets 16. sei-
er av like mange mulige.
Og nå nærmer Ørjan Dahl
seg sin fars scoringsrekord
i en og samme sesong.

Jarle Dahl var en fryktet og
stundom smårå spiss på Vanvik.
Han noterte 33 scoringer som
sin rekord i en sesong.

Tre igjen
Lørdag var egentlig Frode

Saghaugs dag i det han var man-
nen bak de tre første målene til
Vanvik. Men Ørjan Dahl sørget
for de to siste og nådde med det-
te 30 mål i årets serie. Da er det
tre igjen til det blir stille rundt
frokostbordet i Vanvikan ...

Allerede i morgen kveld kan

Ørjan nærme seg opphavet ytter-
ligere da laget møter HILlFevåg
tillokalderby i Hasselvika.

Lørdag var det likevel Ørland
som var i førersetet lenge. Etter
23 minutter sørget Tom Kilaas
for å gi hjemmelaget ledelsen.
Terje Holdaas var nest sist på
ballen.

Vanvik kom
.Seks minutter ut

omgang kom Frode Saghaug
første gang. Da ble det l-log
Saghaug var ikke fornøyd med
det. 22 minutter senere økte han
til 2-1. Tom Kilaas kvitterte med
en kopi av sin første scoring
minuttet etter. Og i kopien inn-
gikk også Holdaas sitt forarbeid.

Men slik sto det seg bare i to
.minutter før Frode Saghaug ble
matchvinner med sin 3-2 sco-
ring. Deretter kunne Ørjan Dahlandre

MALVIK: FØrst
vartet de opp med
festfotball mot
Vanvik. Deretter
dro rørosingene på
byen for å feire
kretsmesterskaps-
tittel og opprykk
til 3. divisjon.

Medseg hadde Jo Inge
Indset og lagkamera-
tene en diger pokal
som er det synlige be-
viset på at RØros er fyl-
kets beste 4. divisjons-
lag i fotball.
Bergstadens gutter har
gått fra seier til seier i
serien i år. Lørdag
satte de kronen på ver-
ket i KM-finalen. Van-
vik ble utspilt etter alle.
kunstens regler.
- Vi var ekstra godt

motivert for denne
kampen. Det var enig-
het om at det måtte bli
en tur på byen dersom
det ble seier. flere
ringte til Trondheim og
bestilte hotellrom tid-
lig denne uken, smilte
J o Inge Indset. La ets

spillende trener mente
det var lov å slå seg løs
etter at KM-tittelen var
sikret. Seieren over av-
delingsvinneren fra
Fosen . satte verdig
punktum for en lang
og begivenhetsrik se-
song.

få slippe til og det var på tide for
han var et aktivum i hele kam-
pen.

-Vi bar preg av at opprykket
var sikret og leverte en veldig
dårlig første omgang, sa Vanvik-
trener Kaj Vidar Sandvold.

-Og nå vil dere vinne resten?
-Klart vi ønsker det, men det

er to hindre igjen, sa Sandvold
som får det første svaret i mor-
gen kveld.

TO MAL: Ørjan Dahl fører bal-
len og scoret to mål påLunda-
voll. Nå vil han slå pappa Jarles
rekord p.å ~3 scoringer på en

Vanvik

Det meste stemte
RØros kvalifiserte seg
for kretsmesterskapet
etter å ha gått seirende
ut av 4. divisjon av-
deling 2. De sort/hvite
fikk walkover i semifi-
nalen, mens Vanvik
holdt formen ved like
med å slå ut Sokna.
Tre uker uten match-
trening slo ikke nega-
tivt ut for rørosingene.
Det meste stemte på
kunstgresset, til tross
for fraværet av flere
sentrale spillere.
- Vi hadde få spillere

å velge i. Men de som
var tilstede gledet seg
skikkelig til å spille.
Det var spesielt manko
på forsvarsspillere. De
som fylte de rollene
gjorde en kjempejobb, BJØRN IvAR HAUGEN
konstaterte' Inds""e~t,,--.__ ~_s.:..po_rt_en_@_a_dr_es=se=av_is=en~.n=o~

* * * Ørjan Dahl* * Geir J. Rolitrø* Frode Saghaug

5
1

Savnet av viktige spil- Røros
lere som Krister Vanvik
Trondsen og Øivind
Reppe var ikke merk-, ~M~ål~sj~an~s~er~:~12~-.::.3 -=-:Pa==uc:.:se:.:.:~2--"O

bart.

Vil etablere seg
Røros er godt i gang
med planleggingen av
neste sesong. Sist laget
tok steget opp i 3. divi-
sjon, endte det med
ned rykk året etter.
', Vi håper å unngå

nedrykk nå. De fleste
av dagens spillere var
med i tredjedivisjon i
fjor. Vi må bygge vi-
dere på det som var
positivt den gangen.
Forhåpentligvis vil det
føre til at vi kan etab-
lere oss i divisjonen,
sier Indset. RØros vil
også i 2003 satse på et
todelt treningsopplegg,
da over halvparten av
spillerne er bosatt i
Trondheim. Etter det
Adresseavisen kjenner
til skal det bygges et
trenerteam rundt An-
ders Bekkos.

KM-finale 4. div., Abrabal-
len.
Målene: '-0 Sven Tore
Tørres (Magnus Sandnes)
5. rnin., 2-0 Magnus
Sandnes (Lyder Moan) 21.
min., 3-0 Hans Arvid Kos-
berg (Tørres) 56. rnin., 4-0
Kosberg (Martin Skanke)
76. min., 5-0 Tørres
(Skanke) 84. rnin., 5-'
Frode Saghaug (Ørjan
Dahl) 89. min.
Gult kort: Frode Sag-
haug, Vanvik.
Tilskuere: 57
Røros: Haldor Bromstad Tomålsscorer
4 - Erik Evavold 4 (Jørn Sven Tore Tør-
Andre Sevatdal 64. rnin.), res, som satte Dommer: Tor Even Smevik, Kattem 6.
Lars Petter Engen 5, Kim punktum med Røros: Gikk offensivt til verks. Fikk betalt for
Rasmussen 5 (Jo Inge lnd- et langskudd i høyt press allerede etter fem minutter. Mag-
set 78. rnin.), Martin krysset nus Sandnes var er viktig bindeledd I an-
Skanke 5 - Endre Sand- grepet I første omgang. Anført a~ Lyder Moan
bakken 4, Lyder Moan 7, på midtbanen, satset Røros pa spill langs
Sven Tore Tørres 6, Hå- bakken. Laget lyktes med det, og en bunnsik-
vard Hegre 5 - Hans Arvid ker forsvarsrekke spilte I en time før Vanvik
Kosberg 6, Magnus Sandnes 5. . . fikk skikkelig målsjanse. .'
Vanvik: Lars Erling Nergård 4 - Nils Arild Vanvik: Ble offer for godt teknisk spill fra
Harøy 2, Remi Lyshaug 3, Lars K Fjeldvær 2, motstanderen. Ble løpende.i mellom, og kom
Geir J. Rotlimo 3 - Ronny Hammernes 3 (MI- på hæla, Da laget kom til sjanser I andre om-
chael Sandvold 78. rnin.), Pål Vidar Hagen 5, gang, var kampen i realiteten avgjort: Av-
Ørjan Dahl 3, Rajner Storheil 3 (Trygve A. Fly- sluttet med å vise hva de kan i gode perioder.
tør 85. min.) - Roger M. Koteng 3 (ØYVind Samspillet mellom Frode Saghaug og Ørjan
Hermstad 54. min. 3), Frode Saghaug 4. ,Dahl var elegant da trøstemålet kom: .
- NB: Vanvik har scoret 'Jl3 mål I serien I år.

D.ahl og Saghaug har stått for halvparten.
Dagens Ivers: Lyder Moan, Røros.

Bjørn Ivar Haugen

«Vi hever
oss i viktige
kamper»



Vanvik en* * * Pål Vidar Saghaug* * Frode Saghaug* Tore Stegavik fra storeslem
F-F:KJELL DAHLE - og da misset ikke Saghaug.
=-H-=-A~S=S=E=L=-~=IKA=:"-':-----::-Første omgang ellers ble jevn-

spilt og HILlFevåg hadde også
HILlFevåg- Vanvik 0-6 (0- sjanser, blant annet ved Arve
1). Vanvik tok også hjem Hasselvold og Frode Hellesvik.
den 17. serieseieren på rad Sistnevnte var sogar igjennom

lik li . ved en anledning. .
og av e mange mu ge 1 Men det ble ikke flere mål i
år, og laget scoret seriemål omgangen og i andre halvdel
nummer 100 da HILlFevåg økte Frode Saghaug til 2-0 da
ble nedsablet på Lykja Ørjan Dahl vippet inn en fin ball
onsdag kveld. til ham. Deretter kom 3-0 på hel

volley etter forarbeid av Ronny
Harnmemes.Dermed er det bare Vuku

hjemme på Skavelmyra søndag
29. september som kan hindre
Vanvik i å ta storeslem i årets
serie,- 18 seire!

To igjen
0rjan Dahl, som har som mål

å slå sin fars scoringsrekord på
33 mål, var nær ved å putte på
to. Men han får godkjent bare
6-0 scoringen sin. 4-0 målet var
et selvmål, men det var Dahl
som skjøt via en HILlFevåg-
spiller og ballen endret så mye
retning at det ville vært feil å gi
Dahl målet. Pappa Jarle Dahl har
det sikkert strevsomt nok fra før
om ikke gutten skulle fått dette
målet også. Men neste søndag
kan Dahl avslutte med tre sco-
ringer og da går han forbi.

Tore Stegavik laget 5-0 sco-
ringen på Lykja.

Saghaug igjen
Frode Saghaug åpnet med

uekte hat trick. Han nettet allere-
de etter 30 sekunders spill. Han
førte ballen like utenfor 16-
'meteren og skjøt. Keeper Erling
Halvorsen reddet, men ga retur

TRE IGJEN: Frode Saghaug
scoret tre mål igjen.



Vanvittig
av Vanvik!

KAMERATSLIG FEIRING: Vanvik har hatt det g#y i år, og onsdag kunne de/eire opprykk til 3. divisjon etter?ft ha utklasset tabelltoer
Fosen.

F-F:FRODE LUND

Vanvik-FK Fosen 5-2 (2-1)

VANVIK: Femten av fem-
ten kamper er vunnet. .
Nærmeste nabo på tabellen
ble slått onsdag. Med tre
kamper igjen å spille kan
Vanvik feire opprykk til 3.
divisjon for tredje gang.
Alt er bare fryd og gam-
men i leiren. Vi gratulerer!

Femten kamper uten tap. 89
mål scoret. Målet til Vanvik er å
vinne alle kampene, og score
over 100 mål, det er mye som
tyder på at de greier det.

Vi minner om at laget berget
med et nødskrik i 4. divisjon i
fjor. Til neste år skal de forhå-

pentligvis møte Rissa i samme 3.
divisjonsavdeling.

Sjampis
Vanvik med sitt publikum

sprettet champagne og feiret
som seg hør og bør etter kam-
pen. Gleden over opprykket var
til å ta og føle på. Klemmer ble
delt ut i øst og vest, og guttene er
så absolutt klare over hvilken

. bragd de har greid. Ikke bare er
opprykket klart lenge før serien
er i sluttfasen, men ordet utklas-
sing har endelig kommet til sin
rette bås. Det er ikke mange lag i
Norges land som kan vise til en
slik seiersrekke, uansett divi-
sjon.

Kong Dahl
Vanvik har riktignok spilt god

fotball i år, men en spillet har

vært bedre enn alle nesten hele
tiden. Ørjan Dahl laget sitt 27.
og 28. mål mot FK Fosen ons-
dag. Det er lenge siden en slik
goalgetter har beveget seg på
Fosensk jord. Han har vært en
klasse for seg denne sesongen.
Men ikke bare lager han mål,
han er stort sett innblandet som
nest sist eller tredje sist på de
øvrige målene. En utrolig god
spiller på et veldig godt lag.

Kampen
Selve kampen mot FK Fosen

ble nesten som en formalitet å
regne. Vanvik var mye bedre i
alt de foretok seg, og når de pro-
duserer nesten 20 gode sjanser
mot FK Fosens fire, må bare det
beste laget vinne.

Ørjan Dahl sørget for ledelse
allerede etter to minutter da han

kranglet inn en corner lagt fra
Geir Johnny Rolitrø. Fem
minutter før pause var imidlertid
FK Fosen oppe i Vanviks for-
svar på sitt første ordentlige
besøk og lagde 1-1 ved Aslak
Sørvik. I denne perioden var
gjestene med i kampen. To
minutter senere satte Kristoffer
Fjeldvær inn 2~1 på en heading
etter innlegg fra Tore Stegavik.

Utover i andre omgang var
Pål Vidar Hagen, Ørjan Dahl og
Tore Stegavik frempå med hvert
sitt mål, før Thomas Harøy fast-
satte sluttresultatet til 5-2 syv
minutter før slutt.

* * * Ørjan Dahl* * Lars K. Fjeldvær* Tore Stegavik



Nesten
komplett sesong

Van vik- Vuku 3-5 (3-1)

F-F: FRODE LUND

VANVIK: Mesterstykket
med full pott i alle de 18
kampene så ut til å gå som
planlagt, men plutselig
punkterte Vanvik på opp-
løpssiden, Tap i den siste
kampen betyr ingenting,
men litt surt var det nok.

Vanvik hadde alt klart. Med
seier mot Vuku ville et mester-
stykke vært komplett. Men, glø-
den sluknet i laget, og det ble
«bare» med de 17 seirene denne
sesongen. Takk for i år Vanvik,
det har vært en glede å være meddere på ferden o i 3. divis·o;;:~_L. __ ~_...;... __ :!.__ ---------,-....!:!:.::........;.......-~ÆIIi---~~""""-------

.• uerede etter 12 minutter
kom Vanviks første mål. Ronnw
Hammernes skjøt og sleivet li!
men Frode Saghaug skled ir~
ballen på bakerste stolpe. Sel
minutter senere satte Ørjan in,
2-0, og sitt 32. mål for sesongen.

Rett før pause felte Lasse
Bjørnebo Vuku-spissen på ve,
ut? av feltet og gjestene scoret
på det påfølgende straffesparket.
Rainer Storheil rettet opp med 3- _
1 et minutt før pause. Her stod
'vfølgelig Ørjan Dahl for for-

'''t. Alt var normalt i Van-
fra en liten punkte-

slut " av første

Vanvik. '
* * * Pål Vidar Hagen* * Tore Stegavik* Rainer Storheil

VlA.,...,""' ..... __

ring mot
omgang.

Slutt
I andre omgang startet kjøret

fra Vuku, og Vanvik var i reali-
teten sjanseløse mot gode gjes-
ter.

Først lagde de 2-3 på en cor-
ner der Vanvik-forsvaret var
heller passive. Så kom 3-3 og
her var våre gutter rett og slett
fraløpt. 4-3 til Vuku kom på
dagens mål, et skudd helt oppe i
krysset fra over 20 meter. Alle
målene i løpet av fem minutter.
Spikeren i kista kom 20 minutter
før slutt, etter et frispark.

Sesongen var slutt for våre
gutter, selv om de presset på for
mål mot slutten.

Vuku vant helt fortjent, og

kamp, men jeg håper de kommer
over dette, for med 17 seire og
103 mål den rette veien: er vi
nesten uovervinnelige på dette--~'---------~---
nivået. Guttene hang med hodet
på grunn av dette tapet, men vi
reiser oss til helga mot Sokna, da
spiller vi første kamp om krets-
mesterskapet. Den skal vi vinne,
sier en overlykkelig Sandvold.

Lørdag møter altså Vanvik
Sokna på bortebane, og den 12.
oktober er det hjemmemøte mot
samme motstander. Vinneren
sammenlagt ,i disse kampene
skal spille finale mot vinneren

av de andre to avdelingene i 4.
divisjon. Denne kampen går på
nøytral bane 19. oktober.

Vanvik gikk i garderoben med
hengende hoder, til tross for at
dette var de eneste poengene de
måtte gi slipp på i løpet aven hel'
sesong.

Opp med hodet gutter, dere
har gjennomført en perfekt
sesong, sett fra en skribents stå-
sted.

Utrolig
Trener Kaj Vidar Sandvold er

utrolig fornøyd med sesongen
og sine menn.

-Vi har gjennomført en utrolig
god sesong. Synd med tap i siste



Vanvik til KM-finalen:

Trillet syv i Sokna

TRILLET SYV: Syv baller sørget troikaen (jv) Pål Vidar Hagen, Roger Koteng og Ronny Hammernes for å sette i Sokna-buret i helga.

F-F:KJELL DAHLE

SKAVELMYRA: Vanvik-
Sokna 7-0 (3-0). Vanvik
tapte 4-1 i forrige helg i
den første semifinalekam-
pen om kretsmesterskapet
i 4.divisjon mot Sokna.
Søndag ble det nærmest
mirakuløst 7-0 i Vanviks
favør. Ved en nærmere
analyse var kanskje ikke
underet så stort.
~

For de tre målscorerne for
Vanvik hadde o ver sin måte .

, en for aring på det som skjed-
de.

-Hvordan kunne dere slå et
lag 7-0 som dere tapte for 4-1
forrige helg:

Dagens mann på Skavelmyra,
trernålsscorer Roger Koteng er
først ut:

-Jeg var ikke med i den kam-
pen.

Og Ronny Hammemes, den
andre tremålsscoreren lørdag
var ikke snauere i sin ironi:

-Vi visste det var returkamp.
Kanskje. var Pål Vidar Hagen,

mannen som laget 6-0 og den av
de tre som hadde scoret minst
som også tok minst av i sin for-
klaring:

-Vi burde vunnet også den
første kampen. Der hadde vi
minst 15 klare målsjanser og

også Sokna innrømmet at vi var
best.

Flatterende
-Vi fikk total kollaps her i

dag, innrømmet ledelsen på
Sokna-benken overfor Fosna-
Folket etter at de ble utspilt etter
alle kunstens regler på Skavel-
rnyra.

Men det lå også en innrøm-
melse av at 4-1 resultatet forrige
helg var flatterende.

Nå valset Vanvik opp med
gjestene i stor stil i den siste
kampen på Skavelmyra denne
sesongen.

Dagens hyggelige overraskel-
se var Roger Koteng. Han kom
fra ingenting til å bli toppscorer

med tre mål; sammen med vel
etablerte Ronny Hammemes.

Han var ikke bare god til å
score, han rev og slet i motstan-
deme med kraft og styrke hele
veien.

-Hvor har du gjemt denne
gutten, Kaj Vidar Sandvoll?

-Han har ikke vist noe som
tilsa at han skulle spille slik før
nå. Vi har jobbet mye med moti-
vasjonen hans, men nå gikk det
godt for Roger, sa Vanvik-trene-
ren som plutselig har et nytt
angrepsvåpen som kan utvikles
gjennom vinteren før neste års
3.divisjon venter. '

Men først er det KM finale til
helga.



4. divisjon:
33 stjerner: Stig Øyvind Berg, Ørland.
29 stjerner: Kolbjørn Sørvik, PK Fosen.
23 stjerner: Vidar Hellesvik, IllLlFevåg, Jim Aanno, Bjørgan.
22 stjerner: Pål Vidar Hagen, Vanvik, Svein Buan, HILlFevåg.
20 stjerner: Terje Holdaas, Ørland.
17 stjerner: Sture Hammern, FK Fosen.
14 stjerner: Ørjan Dahl, Vanvik.
13 stjerner: Erling Halvorsen, HILlFevåg, Johan Dybfest, FK
Fosen.
12 stjerner: Frode Saghaug, Vanvik, Svein I. Hasselvold,
IllLlFevåg.
11 stjerner: Rainer Storheil og Tore Stegavik, Vanvik, Erik Olaf-
sen, Bjørgan.
10 stjerner: Vegard Strøm, Ståle Volden og KnutJohan Monkan,
Bjørgan.
9 stjerner: Stein Are Strand, Bjørgan.
8 stjerner: Steffen Rødsjø, IllLlFevåg. .
7 stjerner: Tom Kilås og Oskar Bakken, Ørland, Pål Johannessen,
Bjørgan.
6 stjerner: Arnold Kristensen og Ståle Skaug, Ørland, Remi Lys-
haug, Vanvik, Tore Karlsen og Tom Erik Larsen, HILlFevåg, Dani
Edvartsen, Bjørgan, Terje Harøy, FK Fosen.
5 stjerner: Kent Andre Wenes og Pål Vegard Leth-Olsen, Ørland,
Lars Kristoffer Fjeldvær, Vanvik, Ståle Øverdal og Sindre Strøm,
Bjørgan, Aslak Sørvik og Stian Sandness, FK Fosen.
4 stjerner: Arve Hasselvold og Gisle Øvergård, IllLlFevåg, Odd
Magne Grøndtvedt, Ståle Hammern og Eivind Uthaug, FK Fosen.
3 stjerner: Tom Karlsen, Ørland, Børje Hauknes og Geir Johnny
Rolitrø, Vanvik, Kjell Rune Lian og Terje Buaune, HILlFevåg,
Olav Jensen, Bjørgan, Arnfinn Hoff, FK Fosen. .
2 stjerner: Nils Johan Berg og Anders Øvregaard, Ørland, Steffen
Dahl, Vanvik, Kim Marius Nygård og Jan Arve Nygård,
IllLlFevåg, Dag Rine Moen, Trond Magnus Jensen og Lars HeI-
mer Volden, Bjørgan, Jan Oskar Hopen og Thomas Bjørneboe, PK
Fosen.
1 stjerne: Mads Øren og Jan Morten Bretting, Ørland, Anders
Moksnes, Dag Ola Lerstad og Lasse Bjørneboe, Vanvik, Torstein
Selven, Frode Hellesvik og Robert Rose, IllLlFevåg, Thomas
Viken, Bjørgan, Ingar Blomsø og Trond Viggo Grøndtvedt, FK
Fosen. Ol

4. divisjon:
32 mål: Ørjan Dahl, Vanvik. .
24 mål: Frode Saghaug, Vanvik.
23 mål: Tom Kilås, Ørland, Jim Aanno, Bjørgan.
14 mål: Svein Buan, HILlFevåg, Stein Are Strand, Bjørgan.
13 mål: Johan Dybfest, FK Fosen. _°

12 mål: Erik Olafsen, Bjørgan.
11 mål: Rainer Storheil, Vanvik.
10 mål: Aslak Søtvik, FK Fosen.
8 mål: Arnold Kristensen, Ørland, Tore Stegavik, Vanvik, Vegard
Strøm, Bjørgan.
7 mål: Pål Vidar Hagen, Vanvik, Arnfinn Hoff og Stian Jensen, FK
Fosen.
6 mål: Terje Holdaas og Oskar Bakken, Ørland, Arve Håsselvold,
HILlFevåg, Sture Hammern og Terje Harøy, FK Fosen.
5 mål: Ronny Hammernes og Lars Kristoffer Fjeldvær, Vanvik.
4 mål: Kent Andre Wenes, Ørland, Roger M. Koteng, Vanvik, Tore
Karlsen og Terje Buaune, HILlFevåg, Lars HeImer Volden, Bjør-.
gan, Thomas Harøy, FK Fosen.
3mål: Steffen Rødsjø og Gisle Øvergård, HILlFevåg, Olav Jenssen
og Sindre Strøm, Bjørgan, Ståle Hammern, FK, Fosen.
2 mål: Stig Øy-vind Berg, Jan Morten Bretting og Olav Grasvik, .
Ørland, Steffen Dahl, Vanvik, Olav Arild Hasselvold, Kjell Rune
Lian, Jan Arve Nygård og Bertil Kvithyll, HILlFevåg, Ståle Vol-
den, Bjørgan, Marlon T. Nielsen og Rainer Harøy, FK Fosen.
l mål: Magnus Brili, Nils Johan Berg, martin Waade og Ole Jen-
sen, Ørland, Børje Hauknes, Remi Lyshaug og Øyvind Hermstad,
Vanvik, Robert Rosø, HILlFevåg, Per Eivind Strutshavn, Pål
Johannessen og Arild Hepsø, Bjørgan, Kolbjørn Sørvik, Magnus
HeImersen, Andreas Heimsvik, Håvard Skavdal og Martin Hars-
vik, FK Fosen.
Selvmål; 3.
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