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BETRAKTNINGER
OMÅRSMØTET.
Nok. en gang har vår forening avholdt
srtt årsmØte - et mØte holdt*i en sak_lig og- positiv tone til tross f;;;;;
sportslige resultater i år ikke fru. "-.iay de beste i G.I.F.,s frirt".i.. f.r.i_
1l,"S9".. fra styret og gruppene talersrtt. tydelige språk om en'bredde iaklrvttetene som aldri før, ogdet er allglrnn til å ta hatten uu ior" a.t ,i*.arbeidet.som er gjort med utuia.is.nav klubbhusel ikke minst medhensyn til finansierirg"". l*iål".tij .iclet en tlng av mindre gledelie karak_ter som årsmøtet avsløite, os"som ;ifinner_grun^n rit å dvete ii,iå_l*.#

,r.,4; f or lØ.rste gang på mange årlyktes det ikke årsmøtåt å få "val.qt
tillitsmenn til alle verv, og ;* gl;låi
:".93. viktige poster som oppmanns_
Jobbene i senioravdelingen. 'Det 

erklart at det alltid uit ,*r?-i".f,"iårul,
vanskeligere å beserte ,lik. j"ail;i;;
et lag som har rykket ned en division.
men montro om det ikke ville værilettere hvis trenerspørsmålet hudj.vært avklart på forhånd? Da vill,r i
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hvert fall den som påtok seg opD-mannsjobben slippe å b.tv*?"-Iåo
med treningsprobJemer i tillågg ril al?
clet,andre jobben fører med se[I
y] lr", bare håpe at vanskeligh"etene erav ,torbrgående art, og at "det 

snart
ryKkes å komme til en tilfredsstillende
ordning med både "rrrnr"".-"'I"trenerproblemene. I fleie uv lun.r," ?ungdomsavdelingen er det ru,r'J""a
Iorenlnge-ns egne trenerkrefter. os.vi
und_res på om ikke dette er veien å såogså. når det gielder ,."i"r."..-bi§å
har r hvert fall det fortrinn fremfor
trenere utenfra at de kjenn., kl"bÅ_
l"1ljr.l, .ut og inn, og å. f."rt., 

"Ifneiler rkke så mye penger som man måbetale for å få'rrk i";"";;;#';:,;"navn". Det kan ogrå ,ær.';i;;-;
Tin?. om^ 31 kjente" trenere itr."'?rirro nar nådd gode resultater. Under
:i^T:T.,i.srendighet tøter vi ar pro_otematlkken omkring trenere i 'for_

i?i"q9l bør bli gjensånd fo. .r, s--;-qrg. clrst(usJon, og vi håper stvret tarballen som ble spilt ut- fra årsmøfetom dette på sparket _ for å brukefotballtermlnolågi.
f orØ.vrlg stunder det mot høytid. os vii redaksjonen vil få ønske;li;';?;_
remmer, annonsØrer, samt andre lesereog forbindelser en 

-rurtupp.i 
å;-;;;jul og er godt, fremgan.qsrifr år i 1g1"i.

H. H.

VAI{DALISME.
Vi som er bosatt i Gressvikområdeter stolte av marka vår, der 

"i;;;merkede løyper i et ypperlig t"ri"r-
reng.
Derfor er del veldig trist det svn sommØtte meg og min familie, da vi nvliø
v.a1 ute- på søndagsrur. Dc 

"oorjtiEsl(rtter fra G.I.F.,s skigruppe vai^skutt
sØnder og sammen, åg tår. i;.iiil;;
var rg]en.
Vi gikk 

.rr. fru Skyrterhuset på veienmor bpnnklet. Like ovenfor Skvtter_
nuset var det satt opp to skiher- .,o
disse var helt uleselis" t"k["i';_iå
disse vandalene som i ii";"[ilr.. h;:

Forts. side'13



HELE STYRET GJENVALGT.

Foreningens hovedstyre
som ble gjenvalgt på års-
møtet 8. november: For-
an fra venstre: Jan Si-
mensen, formann, Roger
Eriksen, sekretær.
Bak fra venstre: Gunnar
Femtehjell, 1. varamann,
Arne Nilsen, visefor-
mann og Jahn Meyer,
kasserer.
(Foto: Harald Fossen).

JULEHILSEN FRA PRESTEN.

Julens dåd.
Fra min barndom husker jeg et forlis i
Nordsjøen. Situasjonen var kritisk, og
det lyktes ikke å få skutt noen line
ombord.

Da var det en unggutt som svømte
med en line om livet, og på den måten
opprettet han forbindelsen mellom
havaristen og redningsmannen. Denne
dåd var selve grunnlaget for at både
gutten selv og kameratene skulle bli
berget.

Den første julenatt fant en annen
"dåd" sted. Det var ingen fra havaristen
som stod for den. Den ble utført av
redningsmannen. f)a Jesus ble født la
Gud selv det grunnlag som måtte til
for at en hel menneskehet skulle bli
frelst. Han opprettet en ny forbindelse.
Selv steg han ombord med en eneste
hensikt: A frelse verden. Det er det
som ligger i engelens hilsen. "I dag er
det født dere en Frelser"!

Dette er julens store glede, som vi skal
fryde oss over og takke for - og selv-
følgelig ta imot!

Gledelig julehøytid!
Hjertelig hilsen

Ole Nordhaug
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f,m+i§Xf,åfIT'ilH?or, iå'iå;Tlr 
man rører bestem, at deer

SENIORGRUPPEN _ FOTBALL.

Etter fjoråretr

tmå, x!i,* i[?; jf , ji:l,i!plassen i denn
i. s6i; ;;#,,å #11i*?ft .,iJ,ff å.T:ville by på st,

xlift J,:t#"tlB::?#'IT1;1'å::

Når det gjelde
dst.1t _# ;;;1 å3*i_ ilxfrr""1T:.;middels god sesong.

Treningen har v
hjell og-L. p.a.rffrt.ltdet av G' Femte-

UNGDOMSGRUPPEN 
- FOTBALL.

I Iikhet med tidligere kan ungdoms_gruppen også i
å 

",r.'.i, ",iå;{; ;i,,fi I::T:J,L :i,lå-respekt av. Rent rportrtig-'-h;.;.åvært igiennom
u te n d e''h ei; ; ;..'å J;ll*.l,li. ;"' " "*
OLD BOYS GRUPPEN - FOTBALL.
Sportslig sett må
, e..r. roir, ir r..å r, iiårla*.t',_ffi 

-j,H

13.m 
tjgnr tit 3. runde i ørtf".år.""rli

å!1?i il:f#'1" " *i,.'l;ifil
;i::. " ;;p;#;.," ;.Tr,,:l, rå.::.";

HÅNDBALLGRUPPEN.

§.r-1-Ot"l kan^i år.rapportere om enaktrvltet som foren
har opplevet idet ,.'lgt' 

aldri 
-tidligere

'tå','f ål;T;t1il.'r?If åi:'H-11,

Når det gjelder ren

,a;-l*6*åfl"t+if,åii-ålti#ventet ikke oppnåaa å,. ,l";;.r.r;il

§ruppens ^ungdomsavdeling har re-presentert fori
nemlig , uu.,#[{g" i. ? iurneringer
cup, hvorau ,iJ31-"u''ndal 

og i osio-
a,I å.1 iå v Gt'"T,".',"rT. å:,Xi[å. " "u
SKI. og ORIENTERINGSGRUPPEN.

Vinteren 7b176
p.ut iiri." iuil'tiiIl'-?- man-vil huske
å." g*.,.,*'ffi il't'H, å?rXil,i:flrenn. Derimot hf."""", ,ir";#t man På O-sektoren

a.,,.,r. yi?;'ili*,fif ti:uåå,,T,f.?nye O-kartet so
vestover 

",";b;',fy,å:l§: 
områdene

I den forbindelse er det meget gledeliøa kunne meddete ut ergpp..;iril;"#f
,rom arTangør a\

+H:.1 "i :Tr, il:i$§i,T! T :iiåi?
trruÅil"r,"1lijJ*Pr*s regi awiklet
r..arir.rtJ,"^fi.^'ot ^oJøPere fravarteig. 

-k:i.r.",i.?i'rl"r tf;ll'3llg, 
?farrangert med aktiv deltagelse Fm if f .

FINANSKOMITEN.

Y1:, hu. også i år sa_tser på TV_ut_roctnlng med trekn
u ø r. 

", i,',,i; ?åi:- #i j[,;,, r-"§jf :::.T.,t:." tar det ror grr at et sodt

' 
il,,iff ; x:::x: :l llf,x Å 

"rtl Ii
DAME STØTTEGRUPPE.

Foreningen har verl-"flere anledningerkxnnet registrere savel økonomiske
::T rent praktiske støttetjltak ]ri
:::"9 sruppen. Eksemprer-på'å"?,"'ål

,T.-f ffi ffii#,=i,x;.;iT,,*x,



STARTER POENGJAGET

FOR TIDLIG?

P9t j.g mener med overskriften har
ikke med årstiden eller klokkerf.it.i a
giøre-- men kort og godt *.a ufåL..".
I,eg har m?ngg gåiger f"na.it- pa
oet^re mens 3eg har stått og sett disie
små gurtene på 8_10 år, o[ som ofte
{napt nok kan sparke til bldlen. Hardet virkelig no-e 

^for ,.g a ,pitt. o-
poeng i den alderen? I-nntrviket ioo
har fått er at det bare gietdå t;il;E
samme hvordan det $illes ute oå
banen. Det blir jo alleiede f* -ZjS
års alderen star[et med orgurir.ri
trening, og det er jo vel 

"g 
Uiu, -1.,.;eg-tviler på om det er helåie at man

skal være med i full serie frå begyn_
nelsen av. Jeg tror meget av grunn_
skoteringen i fotballen LIir elåt oa
grun! av at alvoret starter for" tidlis'_
for alvor er det når det gfelder a ,"fif..
pogrg, med ledere som-Iøper på side_
finja^oq heier sine gurter ft;G-f"k_
trsk torlanger at de skal vinne.
.lJet jeg mener med dette er at leken
har lett j.o.r å^bli glemt, og at teknisk
trenmg- blir forsømt. Fåi man ikke
med teknisk trening fra starten 

"r.bil;det bare yæTe og årr.,.;" 
"fJr. Åu"blu. t a--derfor guttene iå leke mere

med. ballen, og Iegg inn forskielliEe
teknrske øvelser. Mange vil kånskle
spørre. seg: SkaI ikke -de minste iå
spille kamper? Jo, man kan vel heller
avtale kamper i mere privat regi uten
p_oelg - samt eventuelle turnerinser-
Med det store arbeid som blir;;Ji;?;i
vår .ungdomsavdeling ,v"., i.g 

-ik"k.

resultatene i senioraid.iing.rr" Uii. iif_
fredsstillende. Kanskje rtuÅ-.. T.if."helt fra knøttealderån ved ,t po..rs._
Jaget starter allerede her? Foi ettår
min m.ening er det ikke på det fvsiske
pran vr lrgger etter, men heller når det
g;elder det tekniske.
Hva mener andre?

G. F.

EN BANENS
GENTLEMAN.

,B_irger Marthinsen, eller han BirserMartes, som er navnet a.- iiti'rfi".
voksne i foreningen kjennerham il;;

Fffit "t:J X*'lfit§:åd' fft#H
Iune humør, og med sitt br-ede;;;;ri.:
ment, både som aktiv og irr.., idÅi_nistrasjonen har han fait Å1"e"-r;;-
ner, og- han er da også ." iu uår.
gullmerkemenn.

Vi. spør: "Birger, husker du din første
A-lagskamp?';
"Ja, det 'iar i 1933 mot Greåker oåden gamle .Moa-banen, ,";d -#frig:
ende bad i Sollielva etierpå. JJg ,;;;_tet opp .det året, og.var. ,å- i+'_ari"g
m5d på både.gurte-, junior_ og Alage?
på samme tid,,.
"Siste gang du var på banen, Birger?,,
"Det var i 194g.,,
"Du var vel egentlig hva man kaller enallrounder?" "
'Jr, j.g var jo blant annet med i flere
skr-kretsrenn,. bl. a. på Skihytta os Dåureal(er, og i renn som vi ielv aria _

gerte her på stedet. Jeg deltok 
"grå'iØstfoldløpet som var meget populært

og.gikk over i0 kir";;;;i. iå;i#;;
ved bryggeriet i Sarpsb"rs 

"s 
i;;k;#;

vecl skrhytta til Moss Skilduib. Løvoagrkk torresten over Vannsjø.,,

Birger Marthinsen.



"Har du noen spesielle fotballkamper
som du vil nevne?"
"2. rundekampen mot Skeid på Dæhl-
enenga i Oslo i 1945 var artig. Vi tapte
riktignok b-2 (2 selvmål), men spille-
messig var kampen meget bra. Videre
husker jeg godt kampen mot Odd i
Skien i 1937 i 3. runde i NM. Vi tapte
4-0.I en kamp mot Vestby i 2. kval.-
runde i 1936 vant vi hele 14-1. Etter
kampen fikk vi i forsvaret kjeft for
det ene målet vi slapp inn." (Birgers
plass var høyre half).
"Birger, hva er feilen med AJaget
vårt i dag?"
"Først og fremst er feilen overgangs-
reglene til Fotballforbundet. Det er
uråd for en liten klubb å få et skikke-
lig lag slik som reglene er i dag.Videre
synes jeg at gleden ved fotballen er
vekk. Det drives altfor vitenskapelig,
og med for mye systemopplegg i dag."
"Du mener kanskje at individualistene
ikke kommer til sin rett, at de rett
og slett blir drept av systemet?"
"Nettopp! Det er altfor liten fremdrift
og glede, og jeg mener det er umulig å
få alle like etter samme mal. De for-
skjellige systemer som de i dag inn-
poder smårollingene helt fra knøtte-
lagene dreper noe av fotballglede4 for
disse når de vokser til."
"Hva mener du om det å kjøpe trenere
utenfra kontra å bruke egne krefter?"
'Jeg tror at trenernes dyktighet ofte
overdrives. En må først stimulere gut-
tene til å yde noe selv. I dag henger
man ut trenerne når det går galt, men
det er blant spillerne løsningen ligger.
Et førstelag som er godt er et forbilde
for de yngre, selv om man ikke pri-
mært bør drive ener-idrett."
"Hva med disiplinen, Birger?"
"En viss disiplin må herske, men det
er kameratskapet som må fremelskes
og fremheves."
"Dengang og nå?"
"Da vi spilte var det å komrne en tur
til Askim f. eks. en stor opplevelse for
oss. I dag slutter man jo og blir sur når
man et par ganger må sitte på reserve-
benken. Ofte ender det med at man
prøver seg i en naboklubb, noe som
før rett og slett var en skam for en
Gressvik-gutt."

"Noen råd for neste sesong?"
"Fremelsk kameratskapet og skap en
viss disiplin. Og til de aktive: Heng
ikke med hodet selv om du må stå
over et par kamper. Det skulle jo an-
spore til ytterligere innsats."
"Takk for praten, Birger. Det er godt
å ha veteraner som deg blant oss, og
vi vet at du også i fremtiden vil følge
din kjære klubb med største interesse."

K.I. O.

SENEBETENNELSE???

I dette nummeret av Gress-"vikingen"
vil jeg beslaglegge en del plass på en
lumsk idrettsskade vi alle kan bli ut-
satt for i denne årstiden. Det er sene-
betennelse jeg sikter til, og jeg kaller
den en lumsk skade fordi den nærmest
kommer snikende, den sitter som regel
lenge i, og det verste av alt er at vi ofte
får store problemer med å bli kvitt
den. En senebetennelse er som ordet
tilsier en betennelsestilstand i muskel-
sena, eller i overgangen mellom selve
muskelen og beinet hvor denne er fes-
tet. Betennelsen kan også sitte i skjeden
som omslynger senen, i dette til-
fellet kalles den ganske enkelt en sene-
skjedebetennelse. Vi kan også oppleve
at "elendigheten" sitter der hvor se-
nen er festet til benet. Da kalles det
senefestebetennelse eller enkelte gan-
ger benhinnebetennelse. Jeg tar meg
den frihet å kalle alle disse tilstandene
for senebetennelse. Dette fordi de opp-
står under samme forhold, de be-
handles likt, og de forebygges dess-
uten etter samme prinsipper. En sene-
betennelse kan selvfølgelig slå seg ut
mange steder i kroppen. De mest
vanlige stedene er underarmen, skul-
deren og bena - alt etter hvilke idretts.
grener man driver. I den videre omta-
len av skaden vil jeg konsentrere meg
om skaden i bena, og da spesielt i
leggen. Det er nemlig her de fleste
skader oppstår, og det er her vi i
Gresvik I. F. med tanke på klubbens



hovedaktivitet er mest utsatt. Tar vi
for oss leggen vil oftest betennelsen
komme i achillessena, eller den kom-
mer på fremsiden av leggen. Skaden
oppstår ved ensformigå- bevegelser
under større eller mindre belastn--inser
som løp_ing, skigåing, marsj osv. D"en
oppstår lettere dersom utøveren erdår-
lig trene_t, på hardt underlag, ved lav
temperatur, ved bruk av tynne sko-
såler eller om det er noe som irriterer
sena. Overfører vi dette til vår forestå-
ende vintertrening forstår vi kanskie
at Ieggen er utsatt for denne skadeir.
Vi vil sikkert trene mye i kaldt vær. os
kanskje med tynne sokker i skoa, sami
at-skoa også kanskje har tynne såler.
Eller vi tar fatt på treningån utrenet,
og prØver å følge andre som kanskie
har vært i trening noen uker - ia åa
går det ikke Iang tid før det s"niker
seg _frem en void pirring i f. eks.
achillessena.
Hvordan kjenner vi så om vi har fått
en senebetennelse?
Skaden virker slik at det stikker i
det betente stedet, og ekstra ille er
det om vi samtidig trykker på stedet.
Smertene er ofte fremtredende under
oppvarmingen mens de forsvinner.et-
terhvert som vi blir varme. Umiddel-
bart.-etter_treninga vil vi kanskje hel-
ler ikke kjenne noen smerte, men
dagen etter vil skaden kiennes riktiø
vond. Vi kan faktisk hå problemei
med å ta de første skritt på -orserr..r.Hva skal vi gjøre når vi først hår fått
senebetennelse?
Hvis vi ikke kommer til fysioterapeut
er det kun ro og atter ro som skal til.
Ro i denne sammenheng er inaktivitet
fra treningen i uker, aft etter beten-
nelsens størrelse. Vi skalvære klar over
.a! fysioterlpegle1 også kan ha pro-
blemer med å hjelpe oss. Jeg bør ågså
nevne en betennelses spesielle egen-
skap. Har vi først vært utsatt foi en
sådan, vil vi tåle forholdsvis liten be-
lastning før den sitter i benet igjen.
flva gjør vi så for å slippe å få sene-
betennelse?
Svaret på dette fikk meg ril å skrive
innlegget, og gmnnen ei alle de ek-
sempler vi kjenner hvor idrettsutøvere
har fått ødelagt store deler av sin se-

song nettopp p.g.a. denne skaden _ ia
det finnes jo flere eksempler på at
slike unødvendige skader hår vært ut-
øverens "bane" når det eielder hans/
hennes videre idrettskarrlere. Vi ski
ikke tro at skaden kun kan ramme
idrettsutøvere som trener mve. Den
kan ramme alle som belaster se'na hardt
over lang tid uten at denne er forbe-
I:dt på dette ved gradvis opptrening.
Derfor gielder de -momentii jeg nå
videre nevner også for den 

"u'rltigeturgåer i Sprinklefiellet.
Jeg vil svare på ovennevnte spørsmål
ved å trekke inn fire forhold: '

1. Kulde.

Hold området rundt de aktuelle sted_
ene varmt. Dvs.: ha tykke sokker i
skoa. Tykke og lange'bukser er en
selvfølge undei lavå temperaturer.

2. Underlaget.

Vær ,forsiktig med kombinasjonen
kulde/hardt underlag. Løp helår på
gmsve-i og sandvei enn på-asfalt. gvis
joggesko.a- begynner å bli gamle, så
benytt ikke disse på vinterfår.. Kiø,
heller et par nye med tykke såler"oL
bruk disse ute. Er du til'stadishet ut]
satt for skaden så kiøp et par iilnlesss-
såler for helen og 'bruf dirr..'Åt
underlaget fremsk/nder betennelsen
kan en del seniorspillere i G.I.F.
bekrefte etter siste sesong. Dette er
selvfølgelig ingen unnskyldiing for de
$.artiSe resulta-tene i år, men sdm kjent
ble kampene -i sommer spilt på tårre
og meget_harde baner, og åv d6n grunn
var det flere spillere sdm stifte"t be-
kjentskap med ikaden.

3. Trykk.

Vær forsiktig med ting som trykker på
de aktuelle stedene. Det være reg
høye joggesko, turstØvler eller arbeidsl
sko. Har vi antydning til betennelse vil
skotøy som trykker på ømme steder
fremskynde skaden ganske betraktelig.
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4. Belastningen.

Den siste faktoren jeg vil nevne er
belastningen på sena. Start ikke den
første Sprinkleturen med en tung
bør (eksempelvis en tung ryggsekk
pluss et bam). Start heller ikke vinter-
treningen med full intensitet to eller
tre ganger i uka. Få progresjon i det
hele hva angår belastning/intensitet,
og spar bena for ubehageligheter.

Mange av dere som nå har lest dette

vil kanskje si at dette er overdrevet.
Kanskje har dere rett, men jeg håper
innlegget har gitt dere et forvarsel om
hva som kan skje i beina på denne års-
tiden. La oss lære av andres feil og
erfaringer slik at vi unngår å. få øde-
lagt vår aktive virksomhet i Gresvik
I.F. på grunn av en unødvendig sene-
betennelse.
Ha dette på hjertet, og la oss håpe på
en "senebetennelsesfri " vinter.

Joar Dahle.

GAMLE LAGBILDER
er alltid artige å betrakte, og Kai B. Gjerløw har sendt oss nedenstående bilde av
Gresvik's A-lag, tatt i Trondalen i 1931. Spilleme er, regnet foran fra venstre:
Johannes Sv_end-sen, Håkon Arvesen, Harry Nilsen. I midten fra v.: Asbjørn
Ludviksen, Harald Hansen, Tor Mathiassen. Bak fra v.: Birger Kristiansen, jens
Madsen, william Ødmann, Jgns o. Jensen og Rolf Henriksen. Av laget er følgånde
fem i live: Harry Nilsen, Asbjørn Ludviksen,Tor Mathiassen, Jens Madsen og-Rott
Henriksen. Vi er meget interessert i slike gamle bilder og oppfordrer leserå som
måtte være i besittelse av sådanne å kontakte redaksjonen.-

LUTTER HJELPSOMHU '

FOTBALLDOMMEREN røk opp i en
hissig diskusjon med en nærsynt spiller
som var rasende fordi han var dømt

offside. Det endte med at han rev
brillene av seg og leverte dem til
dommeren mens han ropte: "Vær så
god! Du trenger dem mer enn jeg."
Dommeren fant prompte frem det
gule kortet og sa: 'Jeg finner meg ikke
r at du skriker opp på den måten. Du
prøver å hisse opp publikum."
"Det er ikke publikum jeg skriker for,"
svarte spilleren. "Jeg er nødt til å rope
høyt for det tilfellet at du hører like
dårlig som du ser."
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TURNERING FOR KNØTTENE.

En fin lørdag nå i høst ble det gien-
nomført en større knøtteturnering i
Trondalen. Torsnes, Torp og Trosvik
var gjester, og selv stilte Gresvik med
hele*tre lag.- Innledningsvis ble det
spilt etter seriemønster i to -puljer,
og puljevinnerne - To-rp og vårt ene
las - spilte deretter avsluttende finale.
Tårp bie her for sterke for våre gutter,

og stakk avgårde med
nremie - en fin olakett.premie - en fln plakett.
På bildet ser viPå bildet ser vi Jan Simensen over-
rekke premien til l<apteinen på det sei-rekke premien til kapteinen på det sei-

rende iag, mens de tapende finalis.te-r
er tilskriere. Samtlige- deltagere fikk
diplom, og alle var enige om at detolplom, og arr€ var
hele var veldig moro.

H. H.

den oppsatte

GRESSVIK-SANGEN.

Vi skulle tro mange av de litt eldre
medlemmene vil dra kjensel på neden-
stående strofer. Sangen ble titt og ofte
benvttet under bussturer til og fra
fotballkamper i en ikke så veldig fjern
fortid og kan med fordel tas frem
rglen:

Gamle Gressvik har giennomgått
manse harde tider.
Selv"om det ofte gikk tungt og trått
så lvsnet det omsider.
Opiimismens symbol -
Giessvik smiler i soll

Refr.:
Gressvik er og blir seg selv
fra morgen o§ til langt på kveld.
Der liggår det og smiler blidt,
for stedet det er mitt og ditt.
Om tiden ofte har vært grå,
og himmelen med mange skYer På.
Så har vi tatt alt med godt humør
og smil allikevel -
Jå, Gressvik er og blir seg selv!

TUR TIL MøLNDAL.

.Junior- og guttelaget har i år hatt tur
til Uøtnail som er OnsØy's vennskaPs-
kommune. Turen startet fredag 15.10,
og det var 17 gutter og 3 ledere,som
dio avgårde med buss. Turen nedover
gikk bia, men da ingen av oss hadde
vært i Mølndal tidligere ble det endel
rot før vi kom fram til det avtalte
møtestedet som var Idrettshuset i
Mølndal. Klokken 22.15 På kvelden
var vi imidlertid ved målet, der vi ble
møtt av to ledere fra Solingen B.K.
Derfra ble vi kjørt ut til innkvarterings-
stedet som var en gammel bondegård
som kommunen hadde kjøPt og
modernisert. Jeg skal si det var fint
der: Hovedbygningen var helt nYoP-
pusset. Videre var det dusj og garde-
rober i kjelleren, i første etasje var det
spisesal og kjøkken, og i annen etasje
var soverommene.
Da vi hadde pakket ut bar det rett i
seng og det ble ganske fort stille, da
guttene var trette etter bussturen. Lør-
dag morgen var vi oppe kl. 8 og giorde
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oss ferdig til å dra til en veikro i nær-
heten for å spise frokost. Deretter bar
det avsted til idrettsbanen der vi skulle
spille - først junior- og så guttekamp.
Vi var som nevnt ikke mere enn 17
gutter, og noen måtte derfor spille
begge kampene, men det gikk fint.
Riktignok tapte juniorlaget 3-2, men
guttelaget klarte uavgjort 2-2. En ting
vi syntes var artig var at flere av de
svenske glrttene på rundt 18 år brukte
snus - noe som ikke er vanlig her
h.jemme.

prioritert. Etter en vellykket middag
dro vi tilbake til "hjemmet" vårt, o[
på kvelden kjørte vi inn til Gøtebor§
hvor alle guttene gikk på diskotek. Då
det var slutt der tok vi den ventende
bussen tilbake til bondegården og gikk
lil k_øys etter en begivenhetsrili dag.
Søndag morgen var det å pakke og
rydde etter oss før vi bega oss på
hjemvei etter en tur som både guttene
og lederne var enig om hadde vært
meget vellykket.
Til slutt vil jeg takke guttene for fin
oppførsel på turen, og likeledes vil jeg
rette en takk til vertskapet i Mølndal
for den fine måten vi ble mottatt på.

HåkonJacobsen

Etter kampen dro vi avsted til et pen-
sjonat hvor Mølndal kommune
spanderte middag på oss. En represen-
tant for kommunen var møtt opp, og
han holdt en tale hvor han orienterte
oss litt om kommunen. Det var impo-
nerende å høre hvor høvt idretten var

BLOMSTER TIL LEIF MYRVOLD.

Leif Myrvold takket på års-
møtet av som ungdomsleder
etter tre innsatsfylte år i
jobben, og han fikk ved sin
fratreden pene ord og vakre
blomster som takk for godt
utført arbeide av foreningens
formann, Jun Simensen
(bildet). Myrvold sier imidler-
tid ikke ungdomsavdelingen
farvel, idet han forsetter som
oppmann for småguttelaget.

VANDALISME.
Forts. tra side 3

de plassert sine skudd i dem. Som
kjentfolk i terrenget kunne vi gå opp
Blåveisen og videre mot Sprinklet,
men hvordan fremmede tur-trimmere
ville finne veien er for meg en gåte,
takket være disse vandaler. Det er
ikke første gang slikt skjer - derfor
dette brev til foreningens klubbavis,

Gress-"vikingen".
En oppfordring til foreningens med-
lemmer og andre turgåere: Skulle dere
oppdage slike krypskyttere med hær-
verkslyst som her er nevnt - så meld
fra enten til lensmannen eller til en i
G.I.F.'s styre.
La oss med dette ønske hverandre god
tur i merkede løyper fra G.I.F.

Et medlem.


