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REDAKSJON ELT
Nummer to av året er nå klart. Det ser
dessverre ut til at det ikke skal komme
ut mer enn tre nummer av uGressvikin-
gen» i år heller. Dette har flere årsaker.
Hoveidårsaken går på interesse. Da
tenker vi ikke bare på oss tre i redak-
sionen. Interessen blant foreningens
øvrige medlemmer ser heller ikke ut til
å våre den beste' Det virker Iiksom
som det ikke er noen som tenker avis -utenom akkurat i Perioder da avisa
må ut.

Enkelte skal likevel ha ros for å
komme med stoff til avisa. Det er bare
så tråkig at det meste skal komme På
oppfordring. Hele foreningen må ta seg
i 
-nakken hvis avisa skal fortsette å

komme ut. Slik det virker i dag - har
den ikke den mision den skal og bør ha.

Det skier mye i Gresvik Idretsfore-
ning, og det er nok å skrive om. Det har
imidlertid blitt et tiltak å drive med
avisa ved siden av annet arbeid. I og
med at vi bare er tre i redaksionen -og glør arbeidet med avisa som tillits-
mLnn, hadde det vært moro å få litt

ungdomavdelingen
- Det var med noe tvil jeg gikk på som
ungdomsleder iglen. Nå når det hele er
i full gang, og mye av tiden går med
blant trenere og gutter, ja, da går tiden
voldsomt fort. Det meste av sesongen
har allerede passert. Ser vi på tabeller
Ag resultater viser aktiviteten gode
resultater. Gresvik er blandet inn i tet-
sjiktet på de fleste tabellene. Enkelte
toppes også av et Gresvik-lag.

Det er synd at ikke mange flere for-
eldre viser interesse for virksomheten
i foreningen. Dette gielder spesielt for
de yngste gruppene. Her trengs også
hjelp - dersom noen er interesserte.

|eg håper at foreldrene skiønner og
verdsetter den imponerende innsats
trenerne giør på fritiden.

Alt tyder på at det skal bli en god
sesong for Gresvils Ungdomsavdeling.

L. Myrvold.

Danmarkstur !
Det var planlagt en Danmarkstur i
sommer, noe alle hadde ivret for. Det
ble satt igang forberedelser, men av to
alternativer i sommermånedene iuni/
juli, var det ingen som passet. Vi skal
istedet prøve å arrangere en week-end-
tur til Kiel i høst.

Håper at det blir noe bedre respons
for dette' 

s. H.

******+*****&*
hielp av flere i foreningen. Da hadde
det vært mulig å slippe ut flere nummer
i året.

I dette nummeret har vi forsøkt å få
med både fotball - og annet som skier
i klubben. Det blir kanskie litt mye
fotballstoff, men det er tross alt der
virksomheten er størst. 

red.



SKUFFENDE SESONG
Så har vi da snart kommet til årsslutt
i fotballen, og som oppmann for senior
A, giør ieg meg visse refleksjoner.

Umiddelbart vil ieg vel si at sesongen
har vært skuffende. Tross alt så øn-

sker enhver leder å se sitt lag På
toppen.

Endel nyinnmeldelser skaPte vel
også noe feberaktig stemning.

Men, det er såvisst ikke enkelt å
skape et lag på Gressvik.

Dessverre er det alt for mange som
ikke trener ievnt. Noen av de spillerne
vi mest hadde hatt bruk for har På
grunn av skader og arbeide bare trent
sporadisk. Andre derimot har satset
meget hardt, og disses reaksion er
naturlig. Ledelsen har måttet gå på
akkord med seg selv og laget, og dette
har resultert i at antatt bedre spillere
har fått spille, trass i mindre trenings-
kvote. Det er klart at slikt ikke skal
skie. Men tross alt så har en som valgt
tiliitsmann påtatt seg å skape det best
mulig lag. For suksess ønsker alle'

Dette er ikke ment som et forsvar
for en heller svak sesong, men snarere
som et angrep på disse som har nYtt
godt av de fordeler seniorstallen har.
Ikke et 5.-divisionslag har så bra tre-
ningsforhold som oss. Et godt klubbhus
har vi også. Lagånden er også bra, men
den hadde vært bedre om alle hadde
ofret like mye.

Det er bare å håPe at vi greier oss

bedre neste år.
S. H.

Framtiden i Gresvik IF
Det er med stor spenning ieg ser fram-
over for Gresvik IF.

Hvorfor? fo, det arbeides meget godt
i de yngres rekker.

For rekrutteringen til seniorlaget
ser det meget bra ut også. På AJaget
bruker vi i dag Frode Hansen, Øivind
Hermansen og Dagfinn Lie. Alle er
juniorer. Det finnes i tillegg en 2-3
spillere til på iuniorlaget som er lo-

En dag i Trondalen
Det er tirsdag 14. august 1979, en dag
lik tirsdager flest. Stedet er Trondalen,
og klokka er halv syv på kvelden.

I dag er jeg her for å logge i hvifløypa,
fint med skogen bare et steinkast fra
Klubbhuset. På med treningstøyet i en
av de seks fine garderobene.

Et blikk ut på gressmatta idet leg
jogger forbi, forteller om 25 A- og B-
spillere i full trening. Ingen sure miner
der i gården, selv om det ikke blir opp-
rykk i år heller.

På den gamle banen er det også full
aktivitet, det er håndballienter i alle
aldre, ca. 40-50 ienter som trener for
kommende seriespill. Der er også 12
guttelagsspillere som trener med liv og
lyst på en liten snipp av barren.

Dette må være norgesrekord i sunn
aktivitet, tenker ieg på vei inn i skogen.

Det er mange ute i løypa som jogger
også, nfor iogge det bør man, ellers så
dør manr.

Vel tilbake på Klubbhuset, møter jeg
to lag som skal spille kamp. Det er Old-
Boys.

Fantastisk, tenker ieg, på ca. 2 timer
har det vært over hundre mennesker i
aktivitet, og det på en vanlig tirsdag.

Så om vi på Gressvik ikke har noen
lag i 1. division, så har vi et sted som
kan konkurrere med hva som helst, og
det er Trondalen, og takk for det!

R. S.

*#ry4å**#*****4".*
vende. På guttelaget er det også 2-3
gutter som neste sesong holder de
aldersmessige og kvalitetsmessige
kriterier for å spille på AJaget. Om
disse spillerne tar hverandre i hånden
og satser for Gresvik, så behøver ikke
4.-divisjon være noe uoppnåelig måI.

Det er nok ingen tvil om at de alders-
bestemte lag vil lide under en slik ut-
tapping, men en må også se det slik at
flere unge gutter får sjanse til å spille
på et lag blant skolekammerater, sam-
tidig som målet må veere å spille på
AJaget.

S. H.



Formannen appellerer!
Kjære medlem !

Når dette leses er sommeren definitivt
forbi, og vi er inne i den påfølgende
årstid, nemlig høsten.

Dette betyr at det går mot slutten
av det 57. driftsår i vår forenings
historie.

Det er atter en gang snart tid for
oppsummering av resultater, både på
det sportslige - og det administrative
plan.

På det nåværende tidspunkt er det
for tidlig å antyde noe sikkert om tall
og tabellplaseringer, og det var heller
ikke meningen med disse linler.

Som foreningens formann føler ieg
meg forpliktet til å se noe lenger inn i
fremtiden, det vil si å rette blikket mot
neste driftsår. Stadig søker flere unge
lenter og gutter til vår forening for å
kunne drive sin idrett i organiserte
former.

Dette er selvsagt gledelig, men, det
det forplikter. Det er et faktum at vi må
fylle ca. 60 tillitshverv for å kunne
drive virksomheten slik at de unge
kan gis tilfredsstillende tilbud.

Selvsagt er det mitt fremste ønske at
de som nå innehar tillitsvervene fort-
setter, men, ieg vil gjerne at du som
medlem, skal være klar over at dette
kan vi hverken forlange eller forvente.
Det er også en kjennsglerning at svært
mange av våre tillitsvalgte har vært
idrettsungdommens tro tjenere gjennm
mange år.

Derfor vil ieg på det sterkeste appel-
lere til deg om å stille deg positiv til
spørsmål fra vår valgkomit6, eller enda
bedre, om du gir til kienne at du kan
tenke deg et eller annet hverv i fore-
ningen. |eg skal love deg et eller helst
flere givende år for og blant fin ung-
dom.

Tillitshvervenes karakter er jo noe
forskiellig; noen sikkert mer tidkre-
vende enn andre, men for at forenings-
maskineriet skal fungere, så er de
samtlige viktige.

Vår forening teller nå godt over 700
medlemmer, hvorav ca. 400 er aktive
idrettsutøvere.

Sett på denne bakgrunn, kan det
kanskje virke enkelt å fylle omkring 60
tillitshverv,men erfaringen viser dess-
verre at oppgaven til tider kan være
meget vanskelig.

Derfor, kjære medlem, still deg posi-
tiv til et hverv, vi trenger din hielp !

Med idrettshilsen
Ian Simonsen

formann

Norway cup
Selv om Småguttelagets ledere hadde
sørget for å melde på et lag til Norway
cup lenge før fristen var ute, fikk gut-
tene avslag om deltagelse.

Det er synd at Norges største fotball-
turnering har blitt så stor at lag som
har vært med siden start'blir nektet
deltagelse. Da Norway cup startet opp
i 7972 hadde Gresvik nemlig med tre
lag, og fortsatte å ha med Iag i årene
som kom. Resultatmessig gikk det også
brukbart. Det første året ble smågutte-
Iaget slått ut etter mynt- og kronekast
i mellomspillet. Da hadde de en mål-
forskjell på 21-0. Selv om ikke GIF
har hatt noen i finale eller semifinale
har foreningen hele tiden vist interesse
for denne turneringen. Vi hadde også
småguttelaget med i fior.

I 1979 ble så turneringen for gigan-
tisk for arrangørene. Dette gikk ikke
bare ut over Gresviks smågutter. Nei,
flere lag fra distriktet, og ca. 400 lag
i tillegg fikk avslag. Noen på grunn av
sen påmeldelse, men de fleste med
begrunnelse at det ikke var plass.

Det er klart det er artigere, og mer
innbringende å ha med lag fra andre
land, og dermed få internasionalt ry.
Selv om arrangørene nekter dette, er
det dessverre ikke mange som kan tro
på dem.

- Nei, turneringen har virkelig
blitt for gigantisk. Den skielver faktisk
litt i kantene. Noe nytt må til. F.eks. en
kvalifisering før det hele blir avgiort på
Ekeberg.



TO RS DAG SLØPET I HVITLØYPA

Gress-,,Vikingen"s lesere har vel regi-
strert at det i. sommer har foregått
ukentlige løp i den hvitmerkede løypa
i skauen syd for treningsbanen i Tron-
dalen. Det er Ski- og orienterings-
gruppa som står for opplegget, og det
er ingen grunn til å sklule at forbildet
er suksessarrångementet Borredalen
rundt. Intensionene er imidlertid ikke å
ta opp konkurransen med nevnte ar-
rangement, men tvert imot å skaffe et
lignende tilbud i lokalmiljøet på Gress-
vik. Alle er selvfølgelig hjertelig vel-
kommen som deltagere.

Løypa er 2,7 kilometer lang, og det er
valgfritt om man vil løpe en eller to
runder. Det foretas fellesstart, og det
deles inn i to klasser:

1. Menn og gutter over 16 år, og
2. Kvinner, samt gutter og ienter

under 16 år.
Løpene startet opp 21. mai, og det ble

i alt avviklet 7 løp frem til ferien 5. iuli.

Den enkleste løsningen er likevel
denne: Klubbene som ønsker å være
med i Norway cup har bare anledning
til å melde på et lag - helst det beste
innen klubben. På denne måten skulle
det hele bli noe jevnere fordelt.

Når dette leses har oppstartingen etter
ferien forlengst funnet sted, og l,øpene
vil nå pågå til høstmørket setter en
stopper for dem.

Selv om hovedhensikten er å få flest
mulig til å delta, er det selvsagt også et
artig poeng å registrere anvendt tid, og
det har for manges vedkommende vært
en fin utvikling med hensyn til person-
lige rekorder. Etter forsommerens løp
gjelder disse Iøyperekorder :

5,4 kilometer - menn:
Tor Arne Stokseth 20,14 min.
2,7 kilometer menn: '

Øyvind Aasbrenn 9,05 min.
2.7 kilometer gutter under 16 år:
Eivind Aalerød 10,20 min.
2,7 kilpmeter kvinner:

Interessen for torsdagsløpene steg
uke for uke. Fra en beskjeden start
med 8 deltagere økte det til godt over
30, men Ski- og O-gruppa vil gjerne
understreke at det er plass til mange
flere. Husk at det hele er enkel og sunn
trim i helt uhøytidelige former. og finn
frem treningstøyet !

Hilsen Harald H.



Håndballjenter på Dansketur

De 40 håndballjentene klare for avreise til Albertslund

Fredag den 1. juli reiste ca, 40 jenter
med ledere til Albertslund, Onsøy kom-
munes vennskapskommune i Danmark
for å delta i pinseturnering.

Vi stilte med 4 lag i klassene: Piker
11,13,75og17 år.

Dette er en av Danmarks største tur-
neringer hvor det blir spilt håndball
med 50 lag i aksjon på samme tid.

Et av mange spørsmål vi stilte oss
denne gang er, hvordan kan vi hevde
oss i turneringen? Svaret ble megei
godt i klassene P. 15 og P 17. men i de
to yngste klassene ble vi for uferske,,

Alle våre lag spilte 6 kamper hver, og
P. 11 og P. 13 fikk dessverre ingen seier.
P. 17 fikk 2 seire, 2 uavgjorte og 2 tap.

Best gikk det for P. 15 med 4 seire og
2 tap, og dermed vidre til sluttspill,
men møtte her det danske mesterlaget
og ble utslått.«Laget» ble nr.8 av 36 lag.

re til Albertslund. Danmark
Foto : Tor Andersen. Demokraten.

Tar vi også med at temperaturen
var 30o C og sterk sol under alle kam-
pene, ble dette en meget stor belastning
på enkelte av våre jenter som spilte
13 kamper på 3 dager. Derfor bør man
være meget godt trenet for slike turn-
neringer.

Det ble også tid til andre aktiviteter.
som bading, diskotek elier en tur i dyre-
parken. men høydepunktet var allikevel
uFyrverkeri i Tivoii, søndag kveld. Et
syn man husker svært så lenge.

Dette er 5. gang undertegnede har
vært i Danrnark på idrettsbesøk, og
hver gang imponerer danskene med
servering å v s,:d mat, storslåtte idretts-
anlegg og meget itor bevisst satsing på
ungdomsarbeid.

Det 6r derfor vanskelig å forstå at et
Iand med betydelig arbeidsløshet kan
makte dette i forhold til oss. Her kunne



,.. dommerprat
Finn Andreassen har holdt til i Gresvik-
trøya nesten hele sitt liv. En kneskade
har imidlertid satt ham utenfor aktiv
fotball for en stund. Finn er nå dommer
istedet. Han dømmer for Gresvik. og er
inne i sin første sesong.

- leg synes det er
sier Finn.

å dømme.

- Det var etter at ieg ødela meg i en
B-kamp at ieg måtte legge fotballstøv-
lene på hylla. Menisken hadde slått
seg vrang, og operasion måtte til. la,
ikke bare en gang. men to ganger måtte
jeg Iegges på operasionsbordet.

- Etter denne operasionen hadde
jeg fortsatt lyst til å spille fotball. Be-
lastningen på kneet ble imidlertid for
stort. og jeg måtte finne på noe annet.
Stille kunne ieg i alle fall ikke sitte. Et
dommerkurs fristet meg. og ieg møtte
opp på kurset som gikk på Borgen.
Etter seks kvelder med giennomgåelse
av regler. fant ieg ut at dette var noe
for meg. og dermed skrev leg meg på
dommerlista. Komit6en satte meg opp i
7.-divislonskamper. B-kamper og kam-
per i de aldersbestemte klassene. Ieg
fikk aspirantstatus.

#*******#**s##
kanskie en politiker svare bedre enn
meg selv. men jeg sitter nted inntrykk
av at det her i vårt land eller kommune
er det andre prosjekter eller saker som
har større prioritet. Dette var kanskie
et sidesprang
meg meget.

:i'rken interesserer

Til slutt 'r' det viktig å se oå hvilken
betydning disse turer har for vår
idrettsungciom. Først og frem:. komme
ut og se hvoxlan andre har ciet. ta hen-
syn til hverandre, enten på reisen eller
når man skal bo sammen med piker
fra andre land i samme sal. Videre å
kunne disponere de lommepenger man
har fått med hlemmefra. og sist. men
ikke minst. vise respekt og disiplin
ovenfor sine ledere.

Det er derfor hyggelig for oss ledere
å kunne fortelle at samtlige ienter opp-
førte seg helt .TOPP,.

Finn Andreassen i full dommeruniform.

Lysten fortsatte etter at ieg hadde
dømt noen treningskamper nå i våres.
Utover sesongen har jeg dømt en del
og nå på tampen av sesongen, synes ieg
fortsatt det er kiempemoro.

- Ir.{ålet mitt er å nå så langt som
mulig som dommer. feg skal trene, og
gå inn for oppgaven. så får vi se om det
ikke kan bli opprykk etter hvert. Det
hadde vært moro om noe slikt hadde
skiedcl allerede fra neste sesong. Det er
ingen umulig oppgave å nå opp som
forbundsdommer etter hvert.

- Viktig å holde seg i form som dom-
mer ?

- Det er en forutsetning at en dom-
mer er i fin form. Man skal være på
høyde i alle situasioner, og da nytter
det ikke uten trening. Man får ellers så
lite ut av dømmingen hvis formen er
heit på bunn.

- Inntrykk du sitter med elter 1 år
oom dommer ?

- Det har vært moro. feg synes de
..leste spillerne ieg har vært ute for
oppførL,r seg bra på banen. Det vanske-
ligstu ;ed dømmingen er offside når ieg
dømmer uten linjemenn. Det er ikke all-
tid like lett å ta det riktige standpunkt;

- Ditt svn på bruken av røde og
crrle kort ?



HANDBALL ENE
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Stående fra venstre: Sølvi W. Pettersen, Torild Simensen, Kari Bolstad, Tone fohansen,
Tone Blørg Johansen, Berit Slenvik, Foran fra venstre : Siri Karstensen, Bente Hansen.

Kristine fohansen og May Brit ]ørgensen.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Både damelaget og pikelaget 15 år
gikk til topps i Nationals håndballturne-
ring søndag 28. august. Dette må beteg-
nes som ganske overraskende' Men
hyggelig er det. Såvel dainene som
pikene ser ut til å gå en fin sesong i
møte.

Turneringen som foregikk på Natio-

- Dommerne har klare regler, og
forsøker å følge disse. Når det gjelder
de gule og røde kortene er kanskje
ikke alle dommerne diplomater nok. En-
kelte har ikke spilt fotball selv, og kortet
kan sitte løst. De fleste røde og gule
kort er likevel berettiget.

- Vanskeligste kamper du dømmer ?

- Det er ikke lett å dømme juniorlag.

nals baneanlegg ble vellykket, og ien-
tene fra GIF la ned et stort arbeid for
å nå til topps.

I dameklassen vant arrangørene ofl
Gresvik hver sin avdeling. I finalen stod
det 2-2 etter ordineer tid. Straffe-
kastene vant Gresvik etter å ha satt
inn fire stykker. National nøyde seg

Som regel spilles det da en smågutte-
kamp først, og etter en times dømming
med disse, er det ikke bare å ta fatt på
en juniorkamp,

- Kommer du til å satse på aktiv
fotballkariere igjen?

- Den karieren begrenser seg i til-
felle til B-spill. |eg kommer til å trene
for å være litt med framover, sier GIF's
dommeraspirant Finn Andreassen.



damer, Pulie I:
Nriiorr"iA..... 3 3 o o 23- 7

ftåisl"nd 3 2o 1 11-16

frolldalen...'. 3 10 2 11-t5
Vå"t"ig 3 003 8-15

med tre. I pikeklassen vant Gresvik tre
["Åråt og tpilte en uavglort' Det holdt

til seier folan Trolldalen'

Gresvik pikelag 15 år er ganske-gode'

D;i il; åe bev:ist denne høsten' Hånd-
ballientene har ikke bare vunnet en

iurnering arrangert av National, men

har ogsågått til topps i sin egen turne-
ring i Trondalen.- 

I" denne turneringen deltok foruten
Grlsviks 1. og 2'-la§, Trolldalen, Skog-

strand, KråkerøY og VesterøY'
Turneringen var først lagt oPP som

seriespill i 2 pulier' l.Jaget spilte mot

iroffaåf"" og Skogstrand' Det ble to
ilare seire til ientene, og på !o \?PPut
fr"aO" de o-i og 4 Poeng' Trolldalen
Ll;;t. 2.I den andre pulia.var Ifrlkel-
åv dåt sterkeste laget. De fikk hele 9-2
i mål og 4 Poeng. VesterøY !1" ry'?'

t-stuitspllleiskulle derfor Kråkerøy
oe Gresvil spille finale. Gresvikientene
plorde som de ville i denne kampen' og

iant til slutt hele 8-0. De viste mye

påni spiU. og seieren kunne faktisk
I*.t tir.t". -Skrddtkye var de. ikke'

ientene. For innsatsen og 1'-plassen

fikk de en Pokal.
Kråkerøyjentene fikk også en' for sin

2.-plass.

12

Damer, pulie II:
Gresvik
National B . '...
Tune .

EkhoIt

1 16-8
1 10-11
2 7-S
2 13-18

3 20
3 20
310
310

6
4
2
o

4
4
2
2

Finale, damer:
NÅ1iå,irt A-Gresvik 2-2

straffe 3-4

Piker 15 år:-C."*itI....'.' 4 310 16-6 7

i.åifaAu"....' 4 22 o 14-8 6

H;14;IL...... 4 217 1e-72 5-n[t"ti 410310-77 2

Cres"itII......4 00 4 2-1'g 0

GIF's piker 15 år. som gikk til popJs i sin eseniurnering og Nationalturnering'

Bak rra venste: Lagreder b".,"##E;ffi6ÅF;; M;i!!i!,*!:F"1"*::g?,:h?i,f;*ilein' Inger Lise

å'Jf;,i,åå']fiT,]liffii"ii;;, d;å:iÅ;;;;;;lio.," riee"' keeper Erisabeth Rønnin''

S.ii: , ;,i"§§
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Guttelag med fart

Nrll,{
N#

Gresvik har i år hatt et meget bra
guttelag. I serien har det gått unna,
uten tap, og guttene gjør det skarpt i
Drammens Cup.

Litt fakta om laget:
Spillerstall: Toralf Trondsen, Ken-

neth Kristiansen, Terje Karlsen, Dag
Standal, Svein Arild Martinsen. Per
Espen Magnussen, Espen Strande,
Biørn Fjell, Tor Bj. Olsen, Runar Olsen,
Eivind Aalerud. Anders Hæreid. Vidar
Kristoffersen, Glenn fohansen,Ketil
Karlsen. Treningen startet opp i slut-
ten av oktober med ca. 40 mann.
Treningsiveren var på topp fra første
stund selv om noen falt fra etter hvert.

Vi kjørte med 3 treningsdager i uken
fram til nyttår. Treningsinnholdet var
basert på kondisjon. - styrketrening,
og dessuten var trening med ball et
viktig ledd.

Vi syntes treningsforholdene var
meget bra. så vi mente vi var i rute ved
årsskiftet.

Etter nyttår økte vi til 4 trenings-
dager i uken fetter ønske fra guttene).
Vi fortsatte hele tiden med kondisions-
styrketrening. og nå begynte vi også for

alvor med spillemønster, innøvde trekk,
dødballsituasi oner osv.

Treningskamper ble etter hvert også
en viktig del under treningsarbeidet,
og laget begynte å ta form allerede på
senvinteren.

Treningsresultatene var brukbare,
og vi så i grunnen sesongen optimistisk
i møte.

Tempotreningen startet opp i mars,
og vi var nede i 3 treningsdager igjen.
Hele tiden passet vi imidlertid kondi-
sjonen.

Alvoret startet med Vår-cup mot
Hafslund. På en vanskelig bane tapte
vi l-2 etter svakt spill.

Serien startet opp 27. april og i skri-
vende stund har laget 18 poeng på 9
kamper. Mål:40-2.

Imidlertid er avdelingen langt fra
vunnet. idet Lervik ligger kun 2 poeng
bak.

Vi henger også med i OBK-cupen, og
tirsdag 28. august slo vi Kvik i kvart-
finalen.

Treningen har vært ledet av Hans-
Petter Pettersen og Frode Hansen.

A. |ohansen, oppmann.

Gressviks guttelag med trener Petter Pettersen stående til høyre.
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GAMMEL AVIS
Det er en stund siden GIF ga ut sin
første avis. Referatet nedenfor har vi
tatt ut av en gammel klubbavis. Artik-
kelen er skrevet i år 1939.

- Vi fikk i oppgave en avis å lave' Det
er ikke lett uten før ha sett hvordan
vår avis bør være, i vis og i sett.

Det verste er å begynne - er klart,
for intet blir giort med en dårlig start.
Hver kveld som vi samles, den oPP-
leses må - alle må skrive gi den stoff,
ellers går det i stå. Avisa vår må bli
deres talsmann for de som ikke tør og
kan snakke i en forsamling På mange
mann. For dem vil ieg avisa varmt an-
befale. De kan lo skrive i stedet for å
tale. Si deres mening i visa vår, skriv
om noe moro du hadde i går. Skriv om
de som flyr og går, skriv om de som
rekorden slår. Glem ikke de som pokaler
får. Skriv kritikk men kast ei blår. Husk
på alt som foregår, da avisa blir god
jeg spår.

Det var Kai B.Gierløv som spådde dette
i 1939. Selv den §ang kom avisas redak-
sion med oppfordring til medlemmene
av forening-en om å skrive små referat'
Avisa fra det garg viser at de fulgte
opp sånn nogenlunde . '. '.

LILLEPUTTENE
VANT TURNERING
Gresviks lilleputter benyttet ferien til
å vinne en tuinering på Vesterøys bane,
Laenga. Foruten Gresvik deltok Larvik,
Cicignon og arrangøren Vesterøy-'

I sin første kamP vant Gresvik 2-1
over Cicignon. Cicignon tok ledelqen,
men etter hvert tok Gresvik over spillet,
og vant til slutt fortient.

I finalen møtte Gresvik naborivalen
Lervik, etter at Lervik hadde vunnet
3-0 over VesterøY.

Begge lag la for dagen en forrykende
innsats, men måI ble det ikke. Dermed
måtte det straffesparkkonkurranse til
for å kåre en vinner. Her var Gresviks
gutter et hakk bedre, og scoret tre gan-
ger mot Lerviks to.

TILLIT§MENN OG .KVINNER I

GRESVIK TDRETTSFORENING
HOVEDSTYRE:
Fomam:
Visefomam:
Sekretær:
Kasærer:
1. varamm:
2. varamm:
Underkasserere

SEMORGRT'PPE _ FOTBALL :

Fomm:
Sekretær:
OppmmA:
OppmemB:

UNGDOMSLEDEREI
Formml
Selretær:
Oppmem:

oulBoYs
Fomm:
Oppmm:

BANEKOMIIE:

HUSKOMITE:

REDAKSJONSKOMIIT:

REMSORER:

VÅIÆKOMTEI

IIÅNDSAESTYIIE'
Forkvinne: lv{arie lørgæn
Viieforkvime: Marit Hemaren
Selmtær: SslviWmeberg
Ka8s€r€re: ElinHystad' KariBoletad

SKI OGORIENTERING:

Js Simem€n
AmNilsm
Roger Erilsm
Ian Mever
GllmiFomtehiell
Im Sovdevold
kåre'iohamm, Tom Hau88' Harry
HenrilseL l(nut Andreassen

HaqB Jacob Hetriksen
Sander Ørebekl
Svein Halvorsm
Odvar Hermansen og

f ohn Mathisen

læif Myrold
Hardd Hematr€n
Petter PettsBen, Frode Han§eIL Arn-
fim loham,lohn lohæn" Gmr
Nilsen, Birger Olsm, Odd Haren'
øvstein Johamen. Kiell Granholl.
Torbiørn Johareen. Tore Hansen.
Per Lien. Arne Gierløw.

Terie Haalonsen
Thorbiøm lohffin

Harald Henriksen, Biom Hærsid,
EriI Erilsen, Biorge Thøgsre& Ivar
Reigstad, Follvard Bleka

Victor JeMn, GIImr Nilsen, Marie
|ørgemm, fohn Bruvit,
Arne Berglund

Egil faøbaeu Gl,mr foæfsn,Birger
Olsen, Grrmr Femtehlell,
leif Myryold

lcif Mynold, Yngvar Solbrelle, fan
Simemn. Marit Hsrmmm, Amo
Nilæn" Gmar Edvardsm

Øivind Karlæn, Rmr StenberS,
BiømSchieldrup
Odd Spydevold, Kiell Theodomen

Grnlar Edvardsa, Rær Stmberg,
Sander Ørebell

#****##w#*****
Gresvik kunne etter kampen motta

vinnerpokalen, og alle fire lagene fikk
arrangørens vimpel. Dessuten fikk alle
spillerne deltagerdiplom.
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