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REDAKSJON ELT
Nye prosiekter -
Framtidsdrøm eller realisme

Når en kjenner til at Gresvik Idrettsfore-
nings budsjett for inneværende driftsår viser
at utgiftene antas å bli ca. 320 000 kroner,
kan det vel virke temmelig urealistisk å

trekke opp til nye prosjekter som vil kreve
betydelige uttellinger.

Jeg skal i det følgende, på styrets vegne,
gSøre et forsøk på å forklare hvorledes
foreningens styre arbeider på dette om-
rådet.

Det nåværende styret som stort sett be-
står av de samme personer som for fem år
siden, arbeidet den gang som nå, etter to
hovedlinjer; planer for tackling av løpende
drift og kortsiktige måI, og mer framtids-
rettede planer inneholdende prosjekter av
større omfang.

Til sistnevnte kategori hørtes i 1975 om-
legging av hovedbanen, påbygging av
klubb[p og anlegging av håndballbane.

FORSIDEBILDET:
1. etappe lor lærere og politikere. Nr. 4
Dag Hvister Hansen, Kr.f. Nr. 2Bjørn Jør-
stad, Venstre. Nr. 3 Johan Martin Kolberg,
SP. Bak i kjole og genser Kay Johansen,
Rød skole.

Prosjektene ble den gang kalkulert til å
ulgSøre 350 000-400 000 kroner, en sum
som kunne virke avskrekkende og uopp-
nåelig.

Nå skal det tillegges at vi etter velvillig
assistanse av kommunegartneren, og stor
innsats av iherdige banekomit6medlemmer
fikk hevet gressbanen til akseptabelt nivå
uten omlegging.

Vi sto da tilbake med klubbutvidelse og
håndballbane.

Prioritering måtte til, og medlemmene
fulgte styrets innstilling som gikk ut på å gi
klubbhusutvidelsen førsteprioritet.

Som alle kjenner til, er nå dette prosjek-
prosjekt

lørt vel i havn, takket være stor innsats av
iherdige medlemmer, velvillig økonomisk
bistand fra Onsøy kommune og tilskudd fra
Statens Ungdoms- og Idrettskontor.

Anlegging av håndballbane står med be-
klagelse å melde igjen, men - også på
dette felt er det lysning i sikte.

Ved samarbeid med skolestyret, og
giennom samspill mellom tillitsmenn i
Gresvik ldrettsforening, er det nå et faktum
at det blir anlagt asfaltbane på Gressvik
Ungdomsskoles område.

Styret er fullt klar over at dette på sikt
ikke tilfredsstiller våre håndballutøveres
ønsker, så bør alle si seg meget fornøyde.

Med den kjennsgjerning som bakgrunn,
at det som for fem år siden kunne ha et
visst preg av drømmeri, nå i vesentlig grad
er realitet, hakk styret på møte 5. mars
1980 opp en ny langtidsplan som inne-
holder:

Anleggiung av håndballbane i Trondalen
og utvidelse av garderobekapasiteten.

I tillegg vil øynene bli holdt åpne for
hovedbanens tilstand i retning av forbed-
ring eller omlegging, og likeledes vil lys-
løypeprosjektet bli viet oppmerksomhet.

Sistnevnte prosjekt hviler, og har vilt
lenge i en komit6 dannet ikommunal regi,
men dette rettferdiggør ikke en passirT

holdning fra Gresvik Idrettsforenings side-+



Hva vet du om IDRETTSSKADER?
SToRE SKADER OppSTAR UNDER IDRETTSUTØVELSE.
Hjernerystelse (Commotio cerebri).
Den hyppigste av de mer alvorlige skader
blant idrettsfolk er hjernerystelse. Flere av
våre mest populære idretter er kontakt-
idretter der utøverne kommer i direkte fy-
sisk kontakt med hverandre, og hvor faren
for å få støt eller slag mot hodet, er tilstede.
Et slikt slag kan føre til tap av bevisstheten
fra fe sekunder til flere minutter.
Bevisstløshetens varighet kan regnes som
et direkte mål for hvor alvorlig skaden er.
Cppstår rykninger i 4rmer eller ben i den ti-

Vi vil derfor treffe tiltak for å blåse nytt
liv i lysløypesaken.

Som nevnt innledningsvis, finnes det pr.
øyeblikket ikke økonomisk grunnlag for
noen av de nevnte prosjektene men, da
skal det huskes at foreningen stort sett var
isamme økonomiske situasjon ved fastleg-
gelse av forrige langtidsprogram.

Det er imidlertid helt klart at den hele
eller delvise gjennomføring av prosjektene,
er betinget av stor innsats fra medlemmenes
side i tillegg til økonomisk bistand fra stat-
lige og kommunale myndigheter. Vi finner
ingen grunn til pessimisme, og vi går til
arbeidet med fast ho på at prosjektene lar
seg realisere.

Som tidligere vil prioritering bli nødven-
dig og dette vil vi drøfte sammen med
medlemmene iløpel av våren. Det bør stå
klart for hvert eneste medlem at styrets
målsetting til enhver tid har vært, er, og
vil være å kunne legge forholdene best
mulig til rette for alltid å kunne tilby de
aktive utøverne tilfredsstillende forhold for
utøving av sin idrett, og at alle, aktive som
passive, kan finne sitt medlemsskap i
Gresvik ldrettsforening innholdsrikt og
verdig.

Jeg vil til slutt på styrets og egne vegne
få ønske alle idrettsutøvere og ledere lykke
til med kommende sesong!

Med idrettshilsen ! Jan Simensen
Formann

den idrettsutøveren er bevisstløs, er dette
tegn på alvorlig hjerneskade. Når den
skadede gjenvinner bevisstheten, plages
han ofte av svimmelhet, hodepine og kval-
me. En idrettsutøver som etter et slikt uhell
har ett eller flere av disse symptomer, skal
tas ut av konkurransen,/heningen og
beordres til lege. Han skal følges av en le-
der eller en annen person som kjenner
ham.
Av og til er bevisstløshetstapet av så kort
varighet at man ikke registrerer det. Man
må da støtte seg til symptomene
svimmelhet, hodepine eller kvalme opp-
stått etter et slag mot hoderegionen. Om
man er det minste i tvil skal skaden regnes
som en hjernerystelse, og idrettsutøveren
nektes fortsatt deltakelse i treningen eller
konkurransen. Selv ved små hjernrystelser
vil den skadede ofte ha et hukommelsestap
tiden omkring skadeøyeblikket. Er man i
tvil om det foreligger en hjernerystelse, bør
man derfor spwre den skadede: "

1. Hvordan skjedde skaden? (Ofte kan
den skadede huske selve slaget, men
ikke situasjonen som førtetil uhellet.) .

2. Stillingen i kampen, eventuelt hvor 1en-
ge man har spilt.

3. Spør den skadede om hvilket klokke-
slet det er, hvilket telefonnummer han
har osv. Svarer han feil på ett eller flere
av disse spørsmåI, tyder det på at han
har hatt en hjernerystelse, og bør da un-
dersøkes av lege.

Etter en hjernerystelse svinner symptom-
ene i løpet av noen få dager. Legens råd
bør innhentes før,idretsutøveren gjenopp-
tar hening eller konkurranse. I alle tilfelle
bør hening som medfører at idrettsutøver-
en utsettes for situasjoner som kan gi nytt
slag mot hoderegionen, unngås i de
nærmeste 14 dager etter skaden..

Lederne har et særlig ansvar med sakder.
Sett inn reserven hvis du er i tvil om
skadens omfang.



Vi må ta et oppgiør med idrettens

GRAPENGEMARKED
- I 1980-årene må vi ta et oppgjør med det grå pengemarkedet innenfor norsk idrett!
For å skape renere forhold, må vi få alle kortene på bordet og ta et standpunkt til hva vi
skal legalisere av betalt idrett. Dette vil bli - og bør bli - et viktig debattemne i vår
hjemlige idrettsverden i det ti-året vi nå går inn i, sier formannen i Norges ldrettsfor-
bund, Ole Jacob Bangstad.

- Hva utfallet av denne debatten eventuelt vil bli, tør ikke Bangstad ha noen sikker for-
mening om, men han utelukker ikke at vi kommer til å legalisere en form for betalt
idrett for topputøvere
Personlig ser jeg ikke noe umoralsk i at våre beste idrettsutøvere holdes økonomisk
skadeløse, sier NlF-formannen. Dessuten er det ikke riktig at toppidrett skal være bare
for de som har god råd, noe som kan bli konsekvensen, så mye som det koster å nå top-
pen i da§.
ØNSKER FOR 1980-åra

- Hvilke ønsker har så lederen for landets
største medlemsorganisasjon og folkebeve-
gelse ved inngangen til 1980-årene?

- For detførsIe håperjeg vi klarer å styrke
samarbeidet med våre politiske myndighe-
ter, svarer Bangstad. Jeg skulle ønske at
idrettens store samfunnsmessige betyd-
ning ble enda mer akseptert blant våre po-
litikere, og at alle som driver med idrettsar-
beid på alle plan blir betraktet som viktige
sosialarbeidere. Dette er det
grunnleggende, for hvis denne forståelsen
er til stede, kan en for alvor begynne å for-
lange mer penger til idretten. I så fall kan vi
ta igien det forsømte når det gjelder
anleggsutbyggingen, men til det trengs det
bevilgninger i en helt annen størrelsesor-
den enn hittil.

Dernest er det ønskelig å styrke
idrettens mottakerapparat, slik at vi ikke
bare finner plass til alle de menneskene
som vil være med, men også klarer å gi
dem et skikkelig tilbud - ikke minst god og
riktig instruksjon. Det er ikke usannsynelig
at vi trenger en viss profesjonalisering av
vårt administrasjonsapparat på alle plan.
Vi kommer neppe utenom ordninger med
økonomiske honorering av en del av det
adminishasjonsarbeid som den stadige
medlemstilstrømmingen fører med seg. En
slik godtgiørelse må imidlertid ikke gå ut

over initiativlyst og frivillig innsats, som
idretten er helt avhengig av. Forutsetning-
en for slike ordninger er at idrettens grunn-
plan får en bedre økonomisk basis enn nå.

- og til slutt - et spørsmål på vegne av
uGresvikingen, hva mener NIF-for-
mannen om smålagene, hvilken betyd-
ning har disse i lokalsamfunnene?

- Jeg ser på idretten som et av livets
virkelige goder. Som et tilbud til alle og
som et bidrag til bedre helse, kontakt og
velvære. Med andre ord en faktor som
uvanlig stor betydning for det enkelte men-
neske og dets omgivelser. LAGET er "et
sted å være, for unge og gamle, og ikke
bare det. Det er et GODT sted å være.
Betyr kanskje for mange unge nesten like
meget som hjem og skole. Og enda bedre
blir resultatet der hvor lag, hjem og skole
arbeider sammen! Men idrett er også for
dem som er kommet opp i årene og for
dem som på grunn av funksjonshemninger
eller andre manglende forutsetninger ikke
kan giøre seg håp om å nå de helt store
resultater. Kanskje betyr idretten enda mer
for dem. Det er ikke lite som kreves av det
idrettslag som skal kunne møte alle disse
utfordringene. Men vil man ha et godt lo-
kalmiljø er det nok prisen verd, - avslut-
ter selveste formannen i Norges ldretts-
forbund i samtalen med «§1g5y1kingen,



To ord til
Fotballkretsen
Det forundrer oss meget at Østfold Fotball-

krets utvalgte alltid plasserer Lervik og

Gresvik på samme kampdager for hjem-
mekampLr. Vi i klubbavisa gjorde en liten

undersøkelse og fant ut at: Tune, Yven og

Greå,ker spiller hjemme eller borte på for-
skjellige åager. Halden og Berg spiller
niå-Åe oq borte alternativt, altså slik at

itt" U"ggJ spiller hjemme samtidig. Det

samme §elder Torp og Selbak. I.ikeledes
finner vi det samme tor Drøbak/Frogn og

As, Skiptvet og Vannsjø/Svinndal' Hafs-
lund og-Tveter har også samme fordeler.
For det er helt klart at fordeler blir det'
Trosvik spiller alltid sine kamper på lørdag'

Dermed mener vi at Lervik og Gresvik
kunne plasseres slik at når det ene laget

spillte hjemme, så kunne det andre spille
ute.
Begge klubber trenger alt det publikum de

UriIa, og vi vet at det er mange som har

lvst til å s" b"gg" klubbene i aksjon. Slik det

år nå, så blir faktisk Onsøy uten fotball hver

14. dag, og det kan vel heller ikke være

riktig?
En Jnnen ting som også er rart, er det fak-

tum at 5. divisjonsoppsettet først er klart i

begynnelsen av februar. De lire
diviilonene over er da temmelig klare etter
sesongslutt. Hvorfor alle denne hysj, hysj'
Det er vel ikke vanskelig å plassere eventu-
elle nyopprykkede eller nedrykkede lag i
en avdeling. Her trengs det skjerping Arne
Gustavsen & Co.
Vii Cråiuif kunne godt tenkt oss å spille

mot andre 5. divisionslag, som kanskje

ikke har så gode treningsforhold som oss'

Men jo lengår vi må vente, jo vanskeligere

blir det a Jkaffe motstandere. Det har jo

blitt slik at heningsmotstandere kontaktes i

beqvnnelsen av januar, ja ofte tidligere

"siå 
Så vårt tilbud kommer derfor i

såeste laget, for det å møte kanskle to-tre
motstandåe både i trening og serie er.litt
tråki.

Fortsatt mørkt
i Onsøy
Under budsjettbehandlingen i siste møte i
herredsstyret før jul ble et forslag fra Arbei-
derpartiet om å bevilge midler til lysløype
nedstemt av flertallet. Forslaget gikk ut på
å avsette penger ved å øke anslaget av
skatteinngangen - et anslag som har vist
seg å være for lavt de siste årene. Mindre-
tallets forslag syntes derfor å være realistisk
og nøkternt, men nei: Fkertallet bestemte
at Onsøy fortsatt skal være det mørke
fastland - bokstavelig talt.

Det finnes nart ikke en kommune med res-
pekt for seg selv som ikke har sin lysløype.
Fredrikstad, Borge, Råde og nå sist også
Rolvsøy for å ta distriktets kommuner har
alle sitt i orden i så måte, og det er ærlig talt
vanskelig å skjønne hvorfor det skal være
så mye vanskeligere her i Onsøy enn andre
steder. I årevis har lysløypen vært på pro-
sjektplanet, og politikerne snakker i pene
ordelag om hvor fint det ville være å kunne
ta en skitur i skauen i flomlys for å motvir-
ke daglig shess og mas, - men å gjøre
noe med det?

Elingård-spøkelset blir manet frem når man
sitter og føler seg avmektig på grunn av all
uviljen (les: udugeligheten). De fire millio-
nene som skulle til den gang var det ikke så

vanskelig å hylle frem, men når det gjelder
en sak som almenbefolkningen virkelig kan
ha glede og nytte av er det visst ikke så

viktig.
Ærlig talt politikere: Skam dere over sen-
drektigheten, og se å få skrudd på lyset!

Harald Henriksen

Gresvik I.F.'minner
Birger Marthinsen, Vestlia 6, Gressvik.

Håper på bedring s.A.H.



AKTIV',-i*:IffityBo","
Lilleputtavdelingen i Gressvik IF har i
mange år arbeidet meget godt, og alt tyder
på at kommende sesong også blir god, sier
en av lederne, Thorbjørn Johansen.
Thorbjørn forteller at man satser på to lag i
serien, og at man allerede har vært
giennom heningskamper med hederlige
resultater.
Både lerede og spillere er opptatt av om
man kommer med i årets «Norway Cupr,
og slipper å bli strøket slik det har skjedd
med mange lag tidligere.

Vi nevnte i overskriften mange ledere, og
Thorbjørn {orteller at det betyr svært meget
at man har tilstrekkelig med ledere.
Dermed sikrer en både de administrative
rutiner og selve treningen.
Thorbjørn og hans medhjelpere er opptatt
av at alle lilleputtene skal få prøve seg, slik
at ingen skal behøve å stå langs sidelinjen
gjennom størstedelen av sesongen.

Mange planer har man i Lilleputtavdeling-
en, men disse blir avslørt etter hvert.
Vi ønsker lilleputtene lykke til, og lover å
følge guttene med oppmerksomhet.

Knøttene Kommunikasjon

stiller opp
Som før om årene er det god oppslutning
på treningen. Treningen foregår i
Ungdomsskolen og Hurrød med gjennom-
snittlig 45 deltakere. Alder nedad er satt til
fylte 7 år. Vi må som tidligere vente en øk-
ning når treningen begynner ute. I Østfold-
serien for Knøttelag er det påmeldt 2 lag.
Avdelingen har i år fire trenere, men vil
lorsøke å få en hjelpetrener når utetrenin-
gen begynner.
Tre av trenerne har nylig gjennomført kurs
i Idrettsskader og Taping som kan komme
godt med om noe skulle skje. For de som
skulle ha interesse foregår treningen på
torsdager fra kl. 17.00 til 18.30 på begge
skoler.

HIILSEN LEDERE I
KNØTTEAVDELINGEN

- hvorledes?
Mange tenker vel helst på kommunika-
sjonsmidler, s.s. bil, båt, tog, fly osv. når
en ser eller hører ordet kommunikasjon,
men begrepet favner vesentlig videre.
Når ordet kommunikasjon er brukt i over-
skriften på dette innlegg, grunner det seg
på at foreningens styre oftere og oftere får
bevis på at kommunikasjonen mellom
styret og enkeltmedlemmene eller grup-
pene ikke er så god som ønskelig.
En {år inntrykk av at problemene øker
etterhvert som medlemstallet stiger. Vi er
vel kjent med at dette ikke er et faktum
som kun råder i vår forening. som pr. øye-
blikket teller ca. 750 medlemmer, men vi
akter ikke å s[å oss til ro med at felles skjeb-
ne er felles trøst. Det kan nemlig få
uheldige Iølger at beslutninger, svar og sa-
ker tatt opp av grupper eller enkeltmed-
lemmer. ikke når fram.
Derigjennom oppstår ofte misforståelser.
og også irritasjon som bidrar til å forsure
miljøel +



Gresvik I.F. gratulerer i 1980's første halvdel
80 år: Trygve Pettersen,

Ørebekk Alle 2, 30. januar.

Arnt Nicolaysen,
Storveien 32. 20. februar.

70 *: Rolf Gunnesen,
Parkveien 2. 1. juni.

65 år: Edvard Edvardsen,
Liastien 1. 4. april.

Ragnar Johnsen,
Midtåsen 16. 11. juni

60 år: Frank Christiansen
PaulHolmsensv. 57 Fr.stad. 1415

Rebekka Andreassen,
Almgrensvei 6.25. mai

Hans Jensen,
Alestrandvn. 2. 19' juni

50 år: Helene Finsrud,
Solveien 6. 3' januar.
Arne lleby,
Storveien 80. 6. februar'
Biørge Thøgersen,
Haslerudvn. 9. 7' mars.
Birgit Gøtz,
Ørebekkalle 4. 13' mars

Elinor Håkensen,
Parkveien 23. 15. juni.

Vi har dessverre konkrete eksempler på
dette.
Heldigvis kommer de faktiske forhold fram
i nær sagt alle tilfelle, men dette først etter
noppryddingsrunder, og ekstramøter. Noe
som krever tid og krefter av travle tillits-
kvinner og menn.
For å kunne få så hyppig og god kontakt
som mulig, blir nå samtlige gruppefor-
menn og alle varamenn innkalt til hvert
styremøte, d.v.s. at 15 personer deltar.
Dleltelører til at møtene nok trekker ut i tid,
men det er styrets inderlige håp at det blir
et positivt bidrag til bedret kommunikasjon,
og vi vil på det sterkeste understreke at
møtedeltakerne pålegges å bringe styre-
møtesakene ut til gruppene. Når delte et
sagt, så skal det også stå klart at vi må
kunne forvente at enkeltmedlemmer
og/ eller grupper ber om informasjon om
dette eller hint.
Det vil også være et kjærkomment bidrag
til å gjøre problemene mindre.
Med dette innlegg mener styret å gSøte det
klart at vi er oppmerksomme på at kom-
munikasjonsproblemer eksisterer, og at vi
er åpne for ideer og tanker som kan løre lil
forbedringer på dette området.
Styret, som foreningens øverste instans,
ønsker ikke å sitte på piddestall for derfra å

Seriekamper 1980
25/4 Halden F.K. .. .. Hjemme
3/5 Selbak ......Borte
)/S Tveter ... Hjemme

l5/5 Tune. ...... Borte
23/5 Hafslund .... Borte
30/5 Trosvik . .. Hjemme
6/6 Borgar ......Borte

73/6 Yven . ... Hjemme
20/6 4s... ...... Borte
25/7 Halden . .... Borte
l/8 Selbak ... Hjemme

\0/8 Tveter ...... Borte
l5/8 Tune . ... Hjemme
22/8 Hafslund Hjemme
3O/8 Trosvik ..... Borte
5/9 Borgar ... Hjemme

l3/9 Yven . ...... Borte
2O/9 4s... ....Hjemme

ta bestemmelser over hodene På
enkeltmedlemmer og grupper.
Vi anser oss som medlemmenes valgte tje-
nere, og bestreber oss til enhver tid på å

utføre vår jobb til foreningerts beste.

Med idrettshilsen
på vegne av Gresvik Idrettsforenings

stYre
Jan Simensen

formann



IDRETT og ALKOHOL
hører ikke sammen

Levercgelen er gammel, men i dag like ak-
tuell som noen gang. Statistikker og uhed-
ninger peker mot et stigende alkoholfor-
bruk i de nordiske land.
Ingen må vente at idretten uten videre skal
stå uberørt av en slik utendens i tidenr.
Norges Idrettsforbund har pr. i dag innpå
1,3 mill. medlemmer - tatt så og si rett ut
av den norske befolkning.
Norges Idrettsforbund venter heller ikke
avhold fra alkoholforbruk av sine med-
lemmer - det ville være urealistisk. Men
NIF venter at misbruk skal unngås - på
hibunene - av de aktive - og av lederne,

noe som også i de store hekk blir fulgt.
Likevel er det nyttig at det blir trukket opp
linler eller holdninger for de som er
idrettsutøvere og ledere - to skikt som
egentlig hører særdeles nøye sammen.

Norges Håndballforbund har i brev til
lederc innenfor håndballidretten gått ut
med klar tekst om hva som ventes av de
som har tatt på seg lederoppgaver innenfor
norsk håndball.
Vi gjengir deler av brevet, - meningene
synes klare og utvetydige. Og en ting til:
Dette gjelder i realiteten ikke bare
håndball, men hele idrettslivet.

Ved inngangen til en ny sesong
Ved inngangen til en ny håndballsesong
finner Forbundss§ret det riktig å innskjer-
pe qverfor håndball-ledere på alle plan at
det i idrettssammenheng er av stor viktig-
het at man er meget forsiktig i omgang
med alkohol. Vi må stadig ha fpr øye at
Håndballforbundet vesentlig er en
ungdomsorganisasjon nesten 60
prosent av våre medlemmer er under 17
år. Det medfører et særlig ansvar å være
leder i en slik organisasjon, og det gjelder
derfor å være spesielt forsiktig med
alkoholbruk der aktive er tilstede.

Alkoholbruken blant ungdommen har vist
en stadig økning - men den gamle regel-
en om eksemplets makt gjelder fremdeles,
og i en ungdomsorganisasjon som vår er
det derfor av stor betydning at lederne
foregår med et godt eksempel når det
gjelder omgangen med alkohol. Der aktive
håndballspillere og yngre medlemmer er til
stede bør alkoholbruk unngås så langt det
overhodet er mulig - og noen form for
misbruk som medfører synlig påvirkning
eller beruselse må absolutt ikke forekom-
me.



I
SKI-
SPORET
Med noenlunde sammenhengende skiføte

siden nyttår har Gressvikfolk i år hatt

sielden qod anledning til å stifte

bekjentska'p med våre blå og rød-merkede

skilåyper i Gressvikmarka. Med Rødekors-

hvtta på Sprinklet som sentralt turmål har

råa og store tatt skiene fatt og skaffet seg

både trim og herlig naturopplevelse'

Noen av oss har også spedd på med hard-

kjøring i lysløypa iBlørndalen for å skaffe

treningsunderlag for vinterens store

turren-n. Av disse er nok Holmenkoll-mars-+Laura Høybrøstbråtan -
alias Leiv Bunæs, Venstre
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Slevik Skoles reDresentantpr i rrnåste klasse



jen den største oppgaven. Hele 15 mann
og 2 damer var i år påmeldt fra GIF. -GIF har også hatt lurløpere med i
Mossemarka Rundt, Over Kjølen fua Ørie
til Båckfors, Nordmarksrunden og Vidar-
løpetfta Stryken til Sognsvann.

Av egne renn har vi hatt 3. De er blitt av-
viklet i den aller beste forståelse med vær-
gudene. Vi har hatt nok snø til å lage bruk-
bare løyper, og vær og løre på renndagen
har vært uproblematisk. Løpere og
publikum har strømmet til i stort antall og
de har koset seg så vel i løypene som over
kaffekoppen innd i Klubbhuset. Dame-
gruppa har bakt kaker og kokt kaffe til en
nærmest umettelig skare, og hver gang har
de vært «ut5olgt» ved dagens slutt.

Vårt første renn var barnerenn over 2 km
for de minste og 4 km for de stØrste.
Rennet samlet over 100 deltakere på tross
a at dt var en av de litt kalde dagene i
januar.

Vårt neste renn gikk over 2 km, 5 km og
10 km for både barn, juniore og voksne.
Her var det også innlagt klubbmesterskap,
og på gnistrende silkeføre ble det kjempet
drabelig innover i løypene.
Sesongens siste renn var skistafett mellom
barneskolene i Onsøy, og i tillegg
skiskytterstafett mellom politikerne og læ-
rerne. Skolene stilte med hele L9 fre-
mannslag, mens det var tildels frafall både
blant lærere og politikerne.

Lærerlaget fra Rød vakte stor begeistring
for fremragende skidrakter, særlig usne-

bruden, (Ragnhild Bjerkebakke) på annen
etappe. Vi har sendt bilder av bruden til
motehusene i Paris og regner med at hun
blir lansert i neste vinters skimoter. Det er
derimot mer tvilsomt om Venshes Laura
Høybrøstbråtan (Leif Bunes) lar seg kopi-
ere i sin grønne kjole. Drakten virket så
kald at den holig vil gi både Dior og Sain
Lavrance frysninger på ryggen!

Stafetten ble for øvrig et sviende nederlag
for Høyre. I Harald Justs fravær maktet
ikke partiet å samle seg såpass at de fikk

Vandreskiold til
beste barneskole
Ski- og orienteringsgruppa har i år satt opp
et vandreskjold til beste barneskole i en
skikonkurranse, som går ut på å samle flest
km. på ski i løpet av vinteren 1980.
Skolens samlede km. blir delt på antall
elever og den som har det beste snitt, blir
vinner av vandreskjoldet.
Det er bygdas egen kunstner, Elling
Johansen, som står for utformingen av
skjoldet og vi venter spent på resultatet.
I år har vi hatt en meget god vinter og vi
hor det er samlet mange km. på ski.
Ski og o.-gruppa har i år arrangert 2
skirenn og 1 stafett for barn og voksne. I
barneklassene stillte 19 skolelag til start.
Det ble kåret 4 lag som fikk titel. av
onsøymester i skistafett.
RESULTAT:
Jenter yngste klasse: Slevik skole 39,13
Jenter eldste klasse: Hurrød 2.lag 37,20
Gutter yngste klasse: Hunød 2.lag 32,26
Gutter eldste klasse: Hunød 1.lag 29,50
I de voksnes klasse ble Rødlærerne og
Kristelig Folkeparti Onsøymestere.

stilt tilstart. SV syntes å ha gyldig grunn for
sitt fravær. De ble sagt å ha bare to med-
lemmer mens stafetten krevde he!

Tross dårlig skyteform ble Kristelig
Folkeparti sikker seierherre etler formida-
bel innsats i løypa. Deretter kom Senter-
partiet, Onsøylærerne og Venshe.
Arbeiderpartiet bommet stadig vekk på de
blå ballongene. Dessuten traff de dårlig
med smøringen og de ble kraftig distansert
på slutten.
Vi hadde dog inntrykk av at Arbeider-
partiet på langt nær tok ut alle sine krefter
og vi spår at de kommer sterkt igien ved
neste korsvei!
Premiene ble denne gang gitt av Onsøy
kommune og vi nytter anledningen til å
takke så meget for hyggelig bidrag.

Bjørn Hæreid



KLUBBMESTERSKAP
på ski i Gresvik I.F-

I det åpne langrenn som Gresvik I'F'
urruno"ti" i Troidalen søndag 3' {ebruar

;;;J;i også lagt inn klubbmesterskap for

-åat"rn.ti"ne, ui btit g"t her resultatene:

2KILOMETER:
Jenter fødtl972 eller senere:

i. ilnaiP"a"t."" r4'o4

Gutter tødtl972 eller senere:

f . øVuina Stokseth 12'08

11.07

10.46

Jenter tødtl968/692
1. Siri Reigstad

Gutterfødt 1968/692
1. Sigurd Hovland

Jenter tødtl966/671
1. Kristin Arnesen

Gutter tødtl966/67:
1. Morten Reigstad

5 KILOMETER;
Gutter tødtl965/642
1. Eivind Alerød
lOKILOMETER:
Menn over 16 år:
1. Arne Pettersen

Jenter lødtl970/71:
1. Therese MelbYe

Gutter lødtl970i71-t
1. Nils Henrik Hovland

11.28

9.37

10.34

8.52

22.46

43.15

Turorientering i Gressvikmarka
Ski- oq orienteringsgruppa er allerede igang

med fårberedelsene til årets turorientering i

Crlttuitnutka og Onsøyknipen' Det blir

satt ut 25 poster allerede til påske hvis snø-

ån gå.inir"n den tid. Disse postene blir

ita""na" ute til 15. mai og nye 25 po-ster

kommer ut 17 august og står !l .17 .

oktober. De fleste vår-postene vll oll I

Gressvikmarka, mens de fleste høstposte-

n" Ufit på kartet over Onsøyk1P."n: D?t9
ei qiorl for at vår aktivitet skal bli til minst

muig skade for fuglelivet i hekketiden'

I GrÅsvikmarka er det så stor ferdsel til alle

l*i,a"t it turdtdnteringen her neppe vil

gjøre noen skade.

Åp.,ingen av turorienteringen blir

kunnqiort i avisene og konvolutter med

kart & materiell blir utlagt til salg, kr 20'-

pr. stk. i uken før åPningen'
Salgsstedene blir:
Johs Andersen, Vikene
Solvik Frukt og Tobakk, Gressvik
Glommen SParebank, Øtebekk'
Gaarder Sport A/S, Fredrikstad'
Gressvik Fårve og Interiør, Gressvik'

Slevik Handel, Slevik.

På søn- og helligdager kan konvolutten

også k;øpeJpå Trimhytta på Sprinklet'

Yrpå åpningsdagen vil ski- og orienterings-

;il;;; folf væ-re på plass i Trondalen fra

[f . ib-tZ for å gi råd og veiledning til de

som måtte ønske det.

Vi håper at rikflg mange, både store og

små, blir med På turorienteringen i
drååsuik-urka sa snart vinteren har

sluppet taket! 
B. H.
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JULECUP i Kongstenhallen

Age Johansen (med den store pokalen) , Håkon Henriksen (arrangør) og

Frank Jensen (med Demokratens Pokal)

",4

-41køÆ

. t itvn

Gresvik fikk være med i Kongsten I.F's
Julecup i 1979. Den 27 . desember var da-
gen dei hele skulle avgjøres. Blandet-med
ålror og lek skulle F.F.K., Kråkerøy, Gres-
vik og årrangøren Kongsten avgjøre hvem
som hadde greid seg best i julestrien.

Gresvik trakk Kråkerøy i den innledende
kamp. Etter 1-3 tiltil 15 minutter gje_nsto

av kåmpen, snudde bildet seg helt. Seier

4-3 til oss og stor jubel. Vi var i finalen.
FFK slo Kongsten 73-2.1 bronse-kampen
vant Kongsten 1-0 over Kråkerøy. FFK ble
for sterke for oss i finalen, men vi greide
hederlige 3-5. Dette resulterte i sesongens
første pokal, kanskje et godt omen for
1980. I allefatl et artig arrangement i

Kongstenhallen som hjemmelaget har all
ære av ' 
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A-lags oppmann svarer
olassen sin huet, så skjer det oftest at han

iortrenger en ung spillers plass- i sin nye

klubb. 
-Det er nemlig slik at har du et navn

fra tidligere, så kommer du lettere med'

Aui rnl"a overganger små-klubber imel-

lom?
lJeg vet godt hva du sikter til' Selv om

foren'ingen-tar sak for sak, så er det klart at

bor du 
-på 

Gressvik, og har spillt der noen

,"rong"r, så er det forunderlig for å si.det

-lat.it en spiller går til en annen 5' divi-

sjonsi<lubb langt utenfor distriktet' Norges

Fotballforbund sier at man kan gi 12 må-

neders karantene. Det et ingen

hemmelighet at allerede midt-sommers

ru*t"t sånioravdelingen i Trondalen for å

uålo" t"o aktuelle henerkandidater for nes-

i".?t"ni. Disse spillerne lover da å gå 100

oiosent inn for den som velges og som for-

Låpentligvis tar jobben. Det er helt klart at

J"[ if.nJ finnes noen 5. divisionsklubber

.o* nut bedre treningsforhold garderobe-

messig og banemessig enn oss' varr

heningsfelt er etterspurt av mange mts-

unnelige klubber.
Nåi aåt gjelder andre fordeler, så er det-n"i"r 

inå grunn til å hemmeligholde det

faktum åt senioravdelingen har sponsors'

Det vil si at treningsdresser, støvler og

heningstøy for inne- og sommersesongen

"r noå disse bidrar med. For sesongen

i-gSO 
"r 

det TEXACO , Ørebekk og S-laget

oå Gressvik som støtter oss'

ilar sa en 5. divisjonsspiller går tilen annen

5. divisjonsklubb langt rrtenfor distriktet

han bor i, så er L2 måneder en passende

karantene. En kan vel også legge til at i en-

kelte tilfeller ligger det personlige avtaler

"m 
}e["s innsåti til grunn' Tar en så alt

dette med i betraktningen, så må det være

mer med i bildet for en slik overgang, og cla

er det enda klarere med12 måneder'
ttri tned spillere som ønsker å satse høye-

re? +

Det skjer jo stadig ett eller annet i klubben

vår. Mesi oppmerksomhet er nok rettet

mot A-laget.-Klubbavisa tok derfor kontakt
med Svåin Halvorsen, som er A-lags

oppmann for andre året på rad. Vi stillte en

dLi spørsmåI, og her er hva han svarte:
Hvilien oppgave mener du å fylle i ditt
vetv?

- Umiddelbart vil det å være oppmann si

at jeg skal sørge for at alt flyter greit admi-
nistrasjonsmessig i kampsesongen'
Hva betegner det da?

- Jo, det har seg slik at er du opPJnann'

så et det ganske mye som skal klaffe' For

kampsesongens del, må man sørge for at

drakier og treningsdresser er på piass,

senest en halv timetør kampstart' Medisin-

kofferten må være intakt. I tillegg skal

forfriskninget væte på plass. Dommerkort
skal fylles ut. Enkelte spillere blir lett anhert
av spenningen som er i garderoben før

kamistart, åisse må hjelpes med tilsyne--

latende enkle ting. Slik som det er i dag, så

krever dommeren at alle har reglementerte

knotter. Det vil igjen si at oppmannen må

hieloe til å skifte linotter, for noen glemmer

uittiå a sjekke støvlene den siste trenings-

kvelden før kamPstart.
A-lags oppmanÅen er i samsvar med he-

n"r""n og'fotballformannen ansvarlige for
uttagnin[en av A-laget. Dette vil igjen si at

hanhaTølge opp såveljunior-lag som !;
lag i deres kamper, fordi disse venter å lå

en mulighet på første-laget.
Hva måner-du om overganger klubbene

imellom?

- Det er neppe noen tvil om at en kvalitets

spiller kan som innstillingen i et lgvlt l.aS.,

Er det en spiller som ønsker å spille fotball

oo ,o* hai en aggressiv spiller-innstilling'
tik", han megeivel transformere et lag til

å bli et toPPlag'
Eiååt derimo-t en spiller i en høyere klubb

"nn 
ott, som melder overgang fordi -han

ikke orket å satse lenger og fordi han føler



UK-sj ef.ene Oddvar og John sier:
Oddvar Hermannsen og John Mathisen
går på henholdsvis 4. og 3. sesong som B-
oppmenn, og sesongen 1979 står som det
hyggeligste til nå. Da ble nemlig B-laget
suverene serie- og kretsmestere for 3. div.
Hva så med sesongen 80 i 2. divisjon?
Oddvar sier at han vet at ustallen, er
treningsvillig og at oppslutningen mengde-
messig er bra.
Hva med kvaliteten?
Som vi ser det nå, pr. 13. mars, så er laget
på papiret langt sterkere enn sist sesong,
men papir er papir, som vi alle vet. hva de
kan greie.mot hardere motstandere gjen-
står å se i praksis. Det vil jo selvsagt være
en inspirasjon å spille i en høyere divislon,
dessuten så vil det rent styrkemessig også
være el fordel for A-lagets UK å se aktuel-
le kandidater mot bedre lag.

Enhver spiller ønsker å spille i 1. divisjon,
la det være klart. Skulle det da være
spillere i vår klubb som ønsker å prøve seg,
så er jo dette tillatt. Det er bare da å
utforme en konhakt med den klubben som
mottar spilleren, slik at vi eller spilleren ikke
taper på det i det lange løp. Det er jo ingen
som lenger er i tvil om at både moder-
klubben og spilleren kan skaffe seg for-
handlingsrettigheter ved en eventuell
senere overgang.
En annen ting som også bør være klart, er
at selv om det heter halvamatører, total-
amatører, semiproffer eller halvproffesjo-
nisme, så forhandles det fra lederhold kun
etter profesjonelle prinsipper.
Jaha, det var slett ikke lite vi fikk ut av vår
A-lags oppmann.
I tillegg til en aktuell artikkel til avisa håper
vi å ha satt igang en diskusjon om hvordan
vår klubb skal forholde seg ved senere for-
handlinger. Vi takker for samtalen og
ønsker samtlige seniorspillere en personlig
og lagmessig sportslig fremgang.

Hva får dere til å gå på flere sesonger på
rad?
Vi sør Oddvar først. - Det kan være
mange grunner det, men når en selv har
vært aktiv i mange år, så har en liksom ba-

silllen i seg, og den er vanskelig å bli kvitt.
Enløler seg nesten forpllktet til å ta et verv i
en eller annen retning idet en gierne vil gi
noe igjen av det en selv har nydt godt av i
tidligere år.
Er det noe spesiellt med GlF-mil1øet i for'
hold tilandre klubber?
Det er vanskelig for meg å uttale meg om
det, idet jeg alltid har tilhørt klubben, så

egentlig kan jeg ikke sammenlikne med
andre klubber i så måte.
Hva så med deg John? Jeg sYnes det er
avshessende å ha et idrettsmiljø å være i.
Jeg er såpass interessert i sport at jeg
gjerne vil være med å ta i et tak, og da selv-
fTlgelig i G.l.F. fordi det er der jeg alltid har
vært.
John er i tillegg materialforvalter for dame-
håndballen, så han har nok å henge fing-
rene i. Det er derfor ingen fritidsproblemer
for alltid populære John.
Begge skyter imidlertid inn at samarbeidet
dem imellom glir meget godt og samtidig
syns de at forholdet til det øvrige
fotballstyret og de aktive er meget godt.
Skal vi begi'oss ut på et tips til sesongen
80? Blir det kamp om å holde plassen, el-
ler blir det videre opprykk? John er ikke i
tvil, med en skikkelig start, så er laget godt
nok til å kjempe helt i teten og med litt tur
så er det klart for 1. divisjon i 1981!
Oddvar er litt mer moderat, som han sa

innledningsvis, så er papir, papir, men
også hos ham er målet klart.
Best mulig, men realistisk sett så vil han
håpe på en respektabel innsats og
plassering for A-lags-rekruttene.

- Vi takker for praten og ønsker Oddvar
og John en riktig god påske og et sportslig
godt år.



Fra Fotballtinget i Sandefjord
22. og 23. februar 1980 vil stå for meg
som et godt minne for alltid.
Det vai nemlig helgen som jeg for første
gang var på Fotballforbundets ting'
Detlar ikke uten spenning jeg dro tidlig
lørdags morgen for å være på Park Hotel i
Sandefjord før kl. 11.45.
Været var fint også turen gikk greit' Vel
fremme sto inkvartering for tur' Dessverre
sa resepsjonsdamen. Deres rom er ikke
klargjori ennå. Først etter kl. 12 kan de

losjere. Vel, vel, da var jo «tinget» i gang'

men bagasjen fikk stå hos nSportman» som
hadde stand der.
Beskjeden og usikker ble jeg sittende å
ventå. Shaks skulle det vise seg at kjent-
fotket strømmet på. Både Selbak, Trosvik,
Trolldalen og Tune var representert. I

tillegg kom FFK, Sarpsborg, Borgen, - ja
mange andre. Kjente størrelser som

Steinar Pettersen, Kjell Kaspersen og

Reidar Goa toget omkring. Et skikkelig fot-
ballmiljø. Urokråka og humørsprederen
Tom Schanke fra Oslo Ballklubb var alle-

rede igang med stemmehevning'
På slagetl2 hamret Einar Jørum i bordet.
Kjærelngrepresentanter - åpnet generalen

med. Dåretter fulgte minnestund over
tapte medlemmer. Videre kom han inn på

sitt 10 årige virke som president og la til at

han ville gå fra borde.
Generahåkretaer «Nicken, Johansen kom
også med velvalEe ord. Så var møtet

igang.
§mi og store saker ble diskutert for og

imot. aleredefraførste stund ble det klart
at de fleste klubbene hadde gått igjennom
«ting-heftet, på et s§remøte,, slik at.re-
oreåntantenå hadde klar beskjed om hva
'han 

skulle stemme for. Her må jeg si at vi i
Gresvik nok syndet litt. Det ble nemlig til at

noe måtte taes På skjønn der og da, og

som representant for klubben ga jeg da

kanskia et noe annet syn enn det styret
ville hatt.

Dessuten var det tydelig at enkelte ledert
hadde fått beskjed om å komme med ut
talelser pålagt av det øvrige styret i forskjel
lige klubber. Men du verden hvor artig o1

lærerikt dette var. Representant 67, Gres
vik I.F. stemte både for og imot. En son
ikke satt stille, var Tom Schanke. Han pro
duserte forslag og avslag en gros, o!

etterhvert ble det tydeligere og tydeligere
at han representerte spillerforeningen v€

så mye som Oslo Ballklubb. Det hele ble dr

også temmelig uinteressant.
Etterhvert nærmet det seg slutt, og 

"giorde oss klar tilbankett kl. 20.00.
Omkledd og fin inntok man sin Plass
«Nicken» var toastmaster og Svenskr

Fotbollforbundets Tore Brodd var spesie
giest.
Etter maten var det festlig samvær o'

mang en hjertelig latter rullet rundt i lc

kalet. Søndag morgen var det full far

igjen.
Som dagen i forveien sluttet, åPne

Schanke. Nå fikk han imidlertid god støtt
av nordlendingene, iallefall i antall møte
ved talerstolen.
Det hele gled imidlertid over som et roli
ting. - Valget ble unnagiort på 5 minutte
noe de 246 stemmeberettigede har all ær
av. Den jegimidlertid husker best, og sor
var vittigheten selv, var Karsten Skugge
Hoff fra Sogn og Fjordane Fotballkretr
Hverken han uOluf, ller uStutum, kon
mer opp 6e1 «Skuggen» i vittigheter o
ordkløveri.
Alt i alt en opplevelse som klubbenbør sø'

ge for å være med på også kommende å

- I tillegg til førstehånds informasjon i 
-si

ker og ting, så kan man være med På å fo
me nbrsk fotball slik man selv ønsker i

den skal være. Ordet er nemlig fritt, d,

gjelder bare å overbevise de tilstedeværer
de' 

sAl



D etlakker og lir -
Det lakker og lir mot sesongstart igjen, og i
fotballavdelingen har man giort seg visse
tanker og forhåpninger. Oppmahnen for
andre året på rad sier: - I tre år har vår
forening kjempet en vond kamp mot av-
grunnen. Det er nemlig ikke til å nekte at
nedrykk til 6. divisjon kunne vært værre
enn katastrofe. Vår forening har en dyktig
ungdomsavdeling, og det er derfor både
viktig og nødvendig å ha et godt A-lag å
identifisere seg med. Vi MA ha et A-lag
som ungdommen vil klempe for å komme
med på, et lag med suksess.
Med den'nye trener, Kai Jacobsens he-
ningsopplegg, KAN det virke som om vi er
på rett vei. Han har greid å sveise sam-
men guttene og han har gitt dem et møns-
ter å jobbe ut ifra. Dette krever igjen en
streng disiplin fra guttene, men aller viktigst
er det for lagledelsen å innta en
utilnærmelig og følelsesløs holdning. Etter
ett år som oppmann mener jeg å ha lært de
forsklellige spillernes tanker og følelser og
jeg vet at flere av disse vil bli skuffet for ikke
å komme med på første-laget. Det er bare
å innrømme at en trener neppe har
klubbfølelse. Han strever kun etter et godt
lag som han kan identifisere sine teorier
med. Han blir sjelden lenge på en plass, og
han blir vurdert av andre klubber etter
suksess - eller ikke. Anderledes er det for
en valgt tillitsmann. Han skal i tillegg til å
være spillernes mann også dokumenlere
suksess eller eventuellt stabilitet overfor
resten av foreningens medlemmer. Det er
derfor nødvendig at også UK inntar en
holdning, hvor de prøvq å skape et lag
med framtidsmuligheter. - For å komme
nærmere inn på sesongen 1980, hvor vi
skal spille i 5. divisjon avd. A, så må jeg si

at forhåpningene om en plass midt på heet
er tilstede. Jeg$ør imidlertid oppmerksom
på at vi har mistet juniorlandslags-keepe-
ren Frode Hansen til F.F.K. Han leverte

mange gode kamper året som gikk. Hel-
digvis så har vi en god erstatter i Bjørn
Lammer.
I forsvaret har vi mange brukbare spillere,
men også her har vi mistet en god spiller,
idet hodespesialisten Freddy Herlovsen
har meldt overgang til Greåker.
På midtbanen har vi fått Øyvind Moum fra
Lisleby, og han ser ut til å bli en nyttig til-
vekst. Nils Brimsholm har trent hardere
enn'på to-he år, og det skal bli spennende
å se hva disse to kan uhette.
I angrepet har det skortet kolossalt i et par
år. Selv om unge Dagfinn Lie har vært
toppscorer med ca. 10 mål i serien de to
sesongene han har vært på A-laget, må vi
bare innse at han har hatt lite hjelp og
derfor søkt opptagelse i Lisleby. Selvom
det er håp om at Dagfinn finner veien
uHjem, igjen, så må vi i lagledelsen anse
ham for tapt for oss. Vi har imidlertid en ny
ung angriper i emning. Han er førsteårs ju-
nior, og spiller fast på juniorkretslaget,
nemlig Vidar Kristoffersen. Ketil Bjørge
tapte 3 år på studier i Tyskland, men' treningsmengden denne vinteren har vært
eksepsjonell. Kan Ketil finne igien roen når
han er foran måI, kan han bli en nyttig spil-
ler. Pål Sture har returnert etter ett år i
F.F.K. - Han er en agressiv spiller, som
kan bli betydningsfufl. D1t finnei selvfølge-
lig mange andre, og vi regner med å finne
vårt A-lag blant disse spillerne.

-, Bjørn Lammer, Rino Steve, Øivind
Hermansen, Bjørn Myrvold, Hans
Hansen, Harald Spydevold, Frank
Jensen, Terje Spydevold, Leif Hansen,
Nils Brimsholm, Øyvind Moum, Jon
Olsen, Tommy Andreassen, Hans H.
Sandbekk, Ole Svendsen, PålSture, Ketil
B)ørge, Roger Løkkevik, Tore Kristiansen,
Øivind Karlsen, Dagfinn Lie, Vidar
Kristoffersen, Finn Johansen og KjellKarl-
sen. +



Foreldre og kjøring

Ungdomsavdelingen håper på mange
ja-svar når oppmennene ber om

hjelp til tansport av spillere
i sesongen.

Totalt 24 mann, mange kanskje, men de
hengs, alle sammen.
Når?et gjelder vårt måI, så er det selvføl-
gelig å blibest mulig. Mange har sagt at vår
avdeling ser lett ut, men etter min mening
er hverken Halslund eller Trosvik enkle
motstandere. I tillegg kommer Selbak, som

tre år på rad har blitt slått med minste mar-
qin i kampen om oPPrYkk. Tveter På
Tveter, As i As, Tune På Tune og Borgar
på Borgar er heller ikke hva jeg synes er

Lnkelt.-Halden har rykket ned fra 4.

divisjon og.somsådanne er de alltid farlige
motstandeie for enhver.
Treningskampene så langt har gitt oss tro
på at de som skal slå oss, må stå På i
iamtlige 90 minutter. Det er nemlig hevet

over tvil at vi i år kan banke i bordet en so-

lid styrke og kondisjon'
Til nå har vi spillt jevnt med FFKs U-lag og

slått lag fra 4. divisjonen, men som sagt,

det er langt fram og vi har friskt i minnet
sesongen 79, som også §det b19,- Pen
som bIe en stor skuffelse for både klubben,

spillerne og lederne.
Jeg vil imidlertid henstille til vårt publikum
o- å ttøtte oss ved å møle oPP På våre
kamper. Det gir litt eksha å vite at vi ikke

er alene.
God påske og god sommer - pluss lykke.til
i 198-0. ØnskeJav senioravdelingen til alle

medlemmer av G.l.F.

TILLITSMENN OG.KVINNER I
GRESVIK IDRETTSFORENING

IJNGDOMSCRI]PPEN _ FOTBÅLL
Formam: Sverre Hovland
Sekretær: Harald Hermamen
Oppmenn juniorer: Petter Pettersen, Sander Ørebekk

Oppme44 eg!]gf. Tor Magnussen' Grmr Nilm'
ODDmam småsutter: John Iohamen' Per Spydevold
O'pb."nn lilleoutter: Thorbjøm lohamen, Per Lien'

Oddvar Aagvold. Odd Kristiamen.

HOVEDSTYRE:
Formam:
Viselormam:
S€kretær:
Kasserer:
1. varamam:
2. varamam:
3. varamam:
Underkasserere:

SEMOR - FOTBALL:
Formm:
Sekretær:
oppmamA:
OppmamB:

Formm:
Oppmm:

FINÅNSKOMIIE
Formm:
Medlemer:

BÅNEKOMI'IT .

HUSKOMIIE
Formm:
Medlemer:

HÅNns u,cRtIPPElrl:
Fomm:
Viselomam:
Sekretær:
KagBersr:
Meterialforyalter:
OppmmA:
OppmmB:
Oppmam P - 13:
OppmamP- 151

REMSORER:

VAIGKOMITE:

Ian Simensen
Arne Nilsen
Roger Eriksen
Jan Meyer
Victor Jenssn
|an Spydevold
Ham f. Henriksen
Kåre Iohamen, Tom Hauge, HanY
Henriksen, Knut Andreassen

Håkon facobsen
Kiell Bolstad
Svein Halvorsen
Oddvar Hermansen. John
Mathisen

Gmar Edvardsm
MaritHermmn
Sølvi Peltemm
Kari Bolstad/Torill Simemen
lohnMathism
Maria Jør8men
Tone Johamen
Per A. Andersm
Gunmr Bdvardsn,
Vi88o Sorm8n.

Odd Spydsvold, Kiell Teodomsn.

Marie Jørgensen, Ham f. Henriksen,
IæifBråthen.

Oppmcnn lnøtter
Ter,e Håkomen
Arne Gierløu. Tore [Iansen. Knut
LaBen, Per Martimen.

OLD BOYS _ FOTBALL
fo*m, Terie Håkoreen
Oppmam: fan Spydevold

SKI. OG ORIENTEBINGSGRTJPPA
Formm: Biørn Hæreid
Medlemer: Harald Hemiksen, Erik Eriksen,

Eivind Pedersen, Hans G. Brekke,
Roar Stenberg.

FOTBÅTL _ PIKER
øistein Johansen
Øistein |ohamen,
Per Bi. |ohamen

Gmar Nilsen
Frøydis Granholt. Arne
Bergland, Odd Hamen, Odd
Christemon, llarald Otto Spydwold.

Birger Olsen, Gmar
Femtehiell, Egil lacobeen, Per §
fohansm, Gumr fosefsen.

Iæif Mynold
'Yngvar Soltrrekke. fan Simensen.
Arne Nilsm, Victor Jæm, Marit- Xermroen

)
REDAKSJONSKOMT:' 6veinHalvorem,TorMa8nussen,

Anne M. Baltzersen


