
VANVIK A-

Foranfra venstre: Amt P. Ranheim, Rune Kasseth, Rainer Storheil,
Inge Lerstad, Jan Audun Remma, Hallvar Solem( oppmann) og Robert Killingberg.
Bakfra venstre: Inge Lindseth(trener), Michael Sandvold, Thomas Amtsen, . I_

Nils A. HarØY, Roger Martinsen, Marius Korshavn og Frode Saghf!:.ug(kaptem). .

Vanvik tapte
TRONDHEIM: NTNUI-
Vanvik l-O (l-O). Vanvik
var heldige som slapp med
ettmålstap i helgens 4.divi-
sjonsoppgjør på Lade
kunstgress.

-NTNUI vant fortjent og
vi var alt for dårlige. De
presset oss velig og det er
tydelig at vi er for svake på
midtbanen når vi mangler
Ketteh Lund, sier trener
Inge Lindseth.

Forsvaret klarte seg
imidlertid godt j det harde
trykket som oppsto, men
poengene deles ut i den
andre enden,

(6/S- Joo 6.

* * * Thomas Arntsen* * Inge Lerstad* Rune Kasseth

* * * Kenneth Lund* * Nils A. Harøy* Marius Korshavn

------Vanvik mot toppen
F-F: BJØRN EGil HALSAN

VANVIK/ØRLAND:
Vanvik:- Sverresborg 4-
1(2-0). Vanvik klatrer
mot toppen på tabellen
etter å ha slått tabellto-
er Sverresborg 4-1
hjemme på Skavelmyra
Stadion ihelga.

Seieren var lagets tredje på
rappen, og nå ligger laget
kun ett fattig poeng bak seri-
eleder Ranheim2. Laget har
faktisk slått alle de tre
lagene de har foran seg på
tabellen. Det lover godt for
fortsettelsen. Kenneth Lund
spilte en kjempekamp, og
bidro meget sterkt til seie-
ren. Onsdag blir gutten
meniskoperert, og forhå-
pentligvis er han tilbake om
kun kort tid. B6rtelaget møt-

te fram til kampen seint, og
kampen ble dermed forskjø-
vet i over tjue minutter. Det
virket nok litt forstyrrende, i
følge trener Inge Lindseth.
Sverresborg åpnet kampen
best, men etter hvert tok
hjemmelaget over. Hjem-
melaget tok ledelsen etter 30
min. ved Nils A. Harøy .. For
øvrig etter glimrende forar-
beid av nevnte Kenneth.
Fem minutter senere tok
Kenneth saken i sine egne
hender, gjorde alt forarbei-
det selv, og skjøt et knall-
hardt skudd fra vel 25m helt
opp i krysset. En nydelig
scoring! 2-0 ble også pause-
resultatet. Bortelaget redu-
serte til 2-1 etter 49 min.,
men kampen var Vanviks.
Etter 70 min. scorer Nils sitt
andre for dagen, og fem
minutter før full tid fastset-
ter innbytter Tore Steggavik
sluttresultatet til 4-1.



Vanvik overrasket stort
F-F: KJELL DAHLE

TRONDHEIM: 4.div.herrer: Byåsen Il-Vanvik 0-1 (0-1).
Vanvik overrasket både seg selv og Byåsen på Lades
kunstgress fredag kveld. Nils Arild Harøy ble matc-
hvinner da han sendte inn en ball fra skrått hold, 14
meter fra mål etter vel kvarteret. Flere mål skulle det
ikke bli, men Vanvik takker sin gode målvakt Inge

, Arne Lerstad for poengene.

I første omgang hadde Vanvik
motvind, men like fullt taket på
kampen. Andre omgang ble
motsatt, det var ingen fordel å ha
vinden i ryggen.

Forsvarskamp
-Vi må bare innrømme at andre
omgang ble en forsvarskamp, sa
Vanvik-veteranen Tore Stega-
vik.
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Inge Arne Lerstad
Nils Arild Harøy
Marius Korshavn
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Den nye treneren, Inge Lind-
seth, var enig.

-For oss var dette en kamp der

det gikk stang inn i motsetning
til tidligere oppgjør vi har hatt i
år, sa Lindseth.

GODT FORSVAR: Vanvik, her representert ved Roger Koteng, had-
Ide et solid forsvar på Lade.

-Andre omgang ble en for-
svarkamp, men dette ble tross alt
en kamp jeg ble veldig godt for-
nøyd med, sa Lindseth.

-Det var ingen fordel å ha vin-
den i ryggen i dag. Vi så det i
første omgang også der Byåsen
hadde problemer, sa Tore Stega-
vik.

Keeperkamp
Inge Arne Lerstad gjorde en
kjempekamp og holdt buret rent
igjennom mange prøvelser. Det-
te var en kamp han kommer til å
huske og etter hvert som han
spilte på seg selvtillit, ble det
verre og verre for Byåsen og let-
tere og lettere for eget forsvar.

Nils Arild Harøy, Marius
Korshavn, Roger Koteng ,og
Frode Saghaug skal også ha
pluss i boka.



Vanvik kom tilbake:

Slo Freidig 7-1
F-F: KJELL DAHLE

SKAVELMYRA: 4.div. herrer: Vanvik-Freidig 7-1 (2-0).
Sist lørdag løp Vanvik hjelpeløse rundt på Marienborg
og lot til å skjønne lite av hva spillet gikk ut på. Tirsdag
kveld hadde de funnet det ut. I en underholdende og
fartsfylt, og minst underlig kamp, banket laget Freidig 7-
1.

Freidig var så visst ingen kaste-
ball og kampen sto faktisk og
vippet på stillingen 2-1.

Harøy stor
Nils Arild Harøy er en stor
mann, også fysisk. Tirsdag
kveld hadde bylaget sitt fulle
hyre med mannen som scoret tre
mål. Spesielt 3-1 scoringen vil
bh husket. En kanon fra 25
meter som tålte samrnenling
med Joe Coles kanon mot Sveri-
ge samme kveld.

Samme Harøy og Arnt Petter
Ranheim ordnet de to målene før
pause. Så kom Fredig med i
oppgjøret også resultatrnessig på
2-1.

Vippet
-På det tidspunktet sto faktisk

kampen og vippet og dette kun-
ne ha slått begge veier, men da
kanonskuddet til Nils kom, tett
fulgt aven scoring til av samme
mann, var det gjort, sa trener
Inge Lindseth i Vanvikan.

Jan Audun Remma puttet på
til 5-1 før Robert Killingberg
headet inn 6-1 og Roger Martin-
sen satte inn 7-1.

Det hører med at freidig had-
de fire stolpeskudd og Vanvik
tre i denne underlige kampen.

DAGENS MANN ble Nils
Arild HarØY med tre mål og

solid spill.

* * * Nil.sAril Harøy* * Rainer Storheil* Jan A. Rømma



Seier for
Vanvik
F-F: BJØRN EGIL HALSAN

SKAVELMYRN0R
LA.:m:Vanvik-Lein-
strand 4-1 (2-1). Etter
to strake tap vant
endelig Vanvik igjen.
Laget ligger nå kun to
poeng bak andreplas-
sen når fire kamper
gjenstår av årets
sesong.

Laget har variert endel i
prestasjonene i år. De har
spilt meget bra mot antatt
gode lag, mens de har slitt
litt mot antatt dårligere
lag. I denne kampen mot
bunnlaget Leinstrand,
varierte også laget vold-
somt i prestasjonene. De .
spilte i perioder meget god
fotball, for så å dette nes-
ten helt sammen. Vanvik
fikk for øvrig en meget lei
start på denne kampen.
Allerede etter ett minutt
gikk bortelaget opp i
ledelsen 1-0. Vel ti minut-
ter senere kunne imidlertid
Marius Korshavn utlikne
til 1-1 for hjemmelaget.
Vanvik fortsatte å produ-
sere sjanser, og ti minutter
før pause kunne lagets
notoriske målscorer, Nils
Arild Harøy, føre laget
opp i ledelsen 2-1. For
øvrig hans femtende(!)
scoring for sesongen. 2-1
ble også pauseresultatet.
Andre omgangen er også
ujevn spillernes sig, men
laget scorer to mål til uten
at bortelaget klarer det
samme. De to siste mål-
scorerne, er Thomas Arnt-
zen og Vegard Aaring.
Laget vinner fortjent, men
kampen var langt jevnere
enn resultatet skulle tilsi.

Vanvik
* * * Nils A. Harøy* * Kenneth Lund* Inge A. Lerstad

~I, 1'1-Ob

4.div lierrer:
Tom Kilaas, Ørland 20, Stian
Sandness, Fosen 20, Inge A.
Lerstad, Vanvik 17, Kjell Rune
Sellin, Ørland 16, Nils Arild
Harøy, Vanvik 15, Rune Kas-
seth, Vanvik 15, Per Drilsvik,
Fosen 14, Stian Jensen, Fosen
13, Sverre Senneset, Ørland 12,
Jan Audun Rømma, Vanvik 12,
Ingar Blomsø, Fosen 10, Ken-
neth Lund, Vanvik 10, Sture
Hammern, Fosen 10, Paul Kov-
sand, Fosen 9, Tommy A. Vær-
nes, Ørland 9, Jan Oskar Hopen,
Fosen 8, Fredrik sandness,
Fosen 8, Hallvard Solem, Van-
vik 8, Erik Olafsen, Ørland 8,
Eldar Tørråsen, Ørland 7, Frode
Saghaug, Vanvik 6, Marius
Korshavn, Vanvik 6, Martin
Waade, Ørland 6, Martin Risvik,
Ørland 6, Tor Ivar storflor,
Ørland 4, Kai Erik Aune, Ørland
3, Thomas Arntsen, Vanvik 3,
Arnfinn Hoff, Fosen 3, Torkil
Aannø, Ørlal1d 3, Rainer Stor-

heil, Vanvik 3, Robert Nilsen,
Fosen 3, Stian Berg, Ørland 3,
Geir Frode Brenne, Ørland 2,
Robert Killingberg, Vanvik l,
Lasse Leth Olsen, Fosen 1, Ola
Hoff, Ørland L Jørn Ove Røn-

ning, Vanvik 1, Vegard Aaring,
Vanvik l, Lars Wroldsen,
Ørland 1, Ståle Hammern,
Fosen 1, Remi Lyshaug, Vanvik
l.

Vanvik sikret
TRONDHEIM: 4.div.herrer: Freidig-Vanvik 4-2 (O-l).

-Kampen bar preg av at vi var sikret ny kontrakt da studentene
tapte kvelden før. Jeg gjorde så godt jeg kunne for å motivere men
det hjalp ikke, forteller Vanvik-trener Inge Lindseth etter helgens
nederlag på Eberg. .

Kenneth Lund ga gjestene ledelsen før pause, men Fredig kom til-
bake og det sto 3-1 før Vanvik slapp til med Robert Killingberg som
sørget for Vanviks andre inål.

Remi Lyshaug ble for øvrig utvist, slik at Van~ik spilte med 10
mann i nesten en hel omgang.

Vanvik "
* * * Rune Kasseth* * Kenneth Lyng* Remi Lyshaug
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