
GnE§§jvihingØn.

f
*



GRESS-,,VIKlNGEN"
Nr. 2 (19) - juni 1980. 8' årgang

I redaksjonen: Svein Halvorsen
Thor E. Magnussen
Anne M. Baltzersen

Redaksionens adresse:
Thor E. Magnussen,

" Midtåsen 14 c,
1620 Gressvik
Tlf. Priv.: 032127 441

Tlf. kontor: 032116621

Møklegaards Bok- og Oflsettrykkeri A'iS

a--'-ar*-<t---a'aa

Til foreldrene!
Når dette leses, er vel tankene mer rettet mot

kommende sommerferie og hvordan den

skal brukes, enn til datteren og/ ellet sØnnens

deltakelse i en eller annen idrettsgren i

Cresvik Idrettsforening. Dette skal heller

ingen foretenkes i, og undertegnede

innrømmer villig at ferien imøteses med for-

ventning.
Men som foreningens øversle tillitsmann,

l«etser likevel tankene stadig omkring

foreningens forskjellige aktiviteter og

hvorledes det hele fungerer nå' og hvordan

det vil fungere i fremtiden. - Spesielt med

tanke på det siste nevnte, vil jeg benytte noe

av klubbavisas spaltePlass for en

henvendelse til dere foreldre,.. /

FORSIDEBILDET
Hans Henry Sandbæk fYrer løs mot

Halden F.K. i serieåPningen

Vi har gjennom fuene ved forskjellige

metoder, forsøkt å oppnå foreldrekontakt,

hovedsaklig i den hensikt å søke bistand i en

eller annen sammenheng.
Våre kontaktforsøk.må nok sies å ha lykkes i

forholdsvis liten grad. Arsakene til dette kan

sikkert være flere, og kan meget godt ligge i

at vi ikke har nådd fram i tilstrekkelig grad,

eller at vi ikke §delig nok har uttrykt vår

hensikt!. Jeg skal skynde meg å tillegge at jeg

er vel kjent med at en del foreldre yder

verdifull hjelp som tillitskvinner/menn, eller

ved å transportere aktøter til og fra

konkurranser. Forholdet er imidlertid' at krav

om økt aktivitet presenteres oftere og oftere.

Det vil si at stadig fler vil ha sin datter og/ eller

sønn med hos oss.

Dette registreres selvsagt med glede, men

samtidig vil jeg si at grensen for hva våre

tillitsvalgte kan makte, er faretruende nær.

Disse menneskene nedlegger elter min

mening et uvurderlig " arbeide for

ungdommen hele året gjennom' men hvor

lenge vil disse bruke nær sagt all sin fritid for

at din datter og/ eller sønn skal kunne drive

sin idrett i organiserte former? Dette spørsmål

ser foreningens styre på med meget alvor.

Uten disse menneskenes store og

uegennyttige innsats, vil vi ikke kunne gi

skikkelige tilbud til de unge, og langt mindre

kunne utvide aktivitetene.
Driftsaret 1930 er nå vel halvgått, og om ikke

alt for lenge, setter vår valgkommit6 seg i

sving for å skaffe tillitskvinner/menn for
1980. Vi har i flere år vært så heldige at

ganske mange av våre tillitsvalgte har tatt

gienvalg. Dette kan vi ikke regne med i all

fremtid, og allerede nå har vi fått signaler på

at flere av våre, og jeg tør si, deres tro

tlenere, vil takke av. Derfor, kjære foreldre,

ber vi om deres hjelp i ovenfornevntee
sammenheng: Still dere positirrt til en

eventuell henvendelse fra vår valgkommit6,
eller enda bedrel gi et vink til en av våre

tillitsvalgte om at dere kan være med i en
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PIKENEERI GANG!
Vi har nå kommet godt igang med pikefol

ball etter at C.l.Ps årsmøte i fjor besluttet å

starte med Pikefotball.
Det ble en veldig oppslutning alerede på de

første treningene, som startet på Hunød 3'

januar. Over 50 ienler mølte fram, og måtte

dele i 2 puljer. Vi har vært oppg i 29 ienter

på en gång i gymsalen, og da kan en lett

ienke seg hvor effektiv treningen blir'
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eller annen form slik at vår virksomhet kan

fortsette og gjerne utvides.

Jeg kan love dere et eller helst flere år, som

dere vil kunne se tilbake på med glede i et

avstresset, men meningsfylt samvær med

kjekk ungdom i herlig natur.

Som idrettsadminishator i over 25 år, taler

jeg på dette felt av erfaring i gledene og de

rike minnene overgår i stor grad det man

måtte oppfatte som negative faktorer'

Jeg er overbevist om at idrettsarbeide i vår tid

har langt større misjon enn noensinne, og

foreningen vll gøre alle bestrebelser for å
kunne gi bedre og flere tilbud.

- Men - som sagt, dette betinger hjelp i

enda større utstekning enn nå.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å ønske

dere, og alle våre medlemmer en riktig god

og solfylt sommer!
Med idrettshilsen
Jan Simensen
formann.

Utetreningen startet vi i mars og jentene

klarte seg forbausende bra på issvullene'

Nå har vi hele tiden forsøkt og holde på mest

mulig med ball, for å oppøve teknikk. Nå ble

det mange å ta seg av etter hvert, men vi var

så heldige å få Birger Olsen tilå hjelpe oss'

Birgers ansvarsområde er de yngste pikene'

Vi har alt hatt med en 4-5 stykker av de

yngste og de har klart seg bra.

Så kom tiden da vi startet med trenings-

kampene og vi var spente på hvordan det

ville fungere. Vi spilte 2 kamper uavgjort og

vanl 2. - Seriestarten nærmet seg, og det

var mye som skulle ordnes med ett helt nytt

lag av utstyr og lignende. Men en dag kom

en god venn atrC.l.F. og så at vi kunne be-

stille drakter på hans regning. Da var mye

giort og senere har ågså andre kommet til' Vi
vll også nevne at vi har fått fin hjelp til

målmannstrening av juniorkeeper Torolf '

Endelig var vi så kommet fram til den store

dagen torsdag 3. mai, da for første gang i

C.l.F's historie at et pikelag skulle spille fot-

ballfor klubben på hjemmebane.

Jentene hadde nerver til tusen da de entret

banen, hvor motstanderen var Hobøl'

Jentene gjorde ikke skam hverken på seg selv

eller C.l.F. og vant 1-0 etter at de nesten

hadde skutt målstengene i stykker' Senere

har vi vunnet 2-0 mot Soon, 2-1 mot Rapid,

og slått Arvoll 1-0 i Fondus-CuP'

Nå er det ikke riktig å si at ientene er full-

kommende ennå, men innsatsen i kampene

kan de fleste lag i klubben misunne dem' Det

er en fin gjeng å'arbeide med, så vi får heller

(sa lenge jenter) bære over med at: Vi fikk

sist treningstid i Trondalen, vi må tene på

lørdags formiddag, fikk det minste utstyrs-

skapet av samtlige lag, skifte i salen osv.

- Vi tar en kamp av gangen, jenter, og sier

lykke tilvidere.
Oppmenn



Vår-sesongen'80
-SENIORA.
Etter tildels glimrende teningsresultater startet

serieåpningen ganske lovende.

Riktignok hadde vi pådratt oss skader på to-te
mann, men disse kunne q2ille etter grundig

«taping» av var dyktige tener Kai.

Apningskampen endte da ogsa slik vi ønsket.

Serer 2-0 over nedrykkede Halden F.K., var

bra, og vårt spill var periodevis meget bra. Neste

seriekamp var mot Selbak, på Selbak. En opp-

gave som vi alldd har hatt vanskeligheter med.

Det skulle etterhvert vise seg å bli en katasftofal

treniqgsuke tør oppgJøret. B. Lammer, F.

Jensen, N. Brimsholm, J. Olsen, Ø. Moum, D.

Lie og K. Bjørge Iikk alle alvorlige skader. Hele

telmerfør kampstart begynte }(61 f «fane» spil-

lere. Nar vi sa legger til at bade R. Løkkevik og

V. I&istoffersen ogsa var skadet og F. Sture ikke

spilleklar, Iorslar man hvorfor vi ønsket kampen

ubatt. En scoring ganske tidlig b,ralde oss i ledel-

se, og en enorm innsab mot overmakten resten

av kampen brakte og to nye poeng og vi toppet

tabellen.

Heh naturlig var det, på bakgrunn av alle skader,

at vi ikke fikk §ennomlørt teningen slik vi skulle.

Dette glorde et l«aflig ublag i kampen mot

Tvøter, hvor vtrøk0-2. Noe bedre ble det mot

Tune, men ogsa her led vi av dårlig bevegelse

og redsel for å sabe i taklingene. Få en i tillegg

håpbs bane greide vi 0-0, oS det var vi fomøyd

med. Hafslund, det antatt sterkeste laget sto for

tur. Rett før kampshrt meldte Ø. Hermansen at

benet ikke hol&. Etter te minutter måtte F.

Jensen ut på grunn av "overbådb, ankel. Like

før pause fikk F. Johansen tøbbel med achilles-

sener og måtte ut i pausen, men vi holdt 0-0.

Uke dter pause stakk H. O. Spydevold lår-

muskelen og kunne ikte gå. Dermed sto vi igien

medti mann.
Hafslund fykket.pa og scoret to ganger, men

selv med 10 mann greide vi oss brukbart, men

V. Kristoffersen og Ø. Moum smiler

etter hvert sitt mål i2-0 over Trosvik.

0-2 nederlag albå. Lokaldarty mot Trosvik var
neste nøtt å knekke. Skulle vi greie å komme til

hel«ene?

AngrnpA var tydeligvis svekket av at K. Bjrzrge

ikke spilte de tre seneste kampene og vi

scoret da heller ikke. Når vi tar med 2.

omgang mot Selbak sa hadde vi spilt 315
minutter uten nettkjenning.

- Hva skulle vi finne på? - Forsvaret
måtte forandres. Alt for mange huller i midten

gixde hele laget u§kkert og sa6art og vi som

hadde vært proppfirlle av selvtillit var på gyngen-

de grunn. M måtte og'så få mer §rngde pa midl
banen pluss at vi måtte ha flere med når vi gi}& i

angrep. Kampen mot Trosvik måtte vi vinne for
å henge med i teten. Tapte vi sa var vi i nær-

heten av bunnen og der ønsket vi slett ikke å

være. Etterhvert vi*e da seg at samtlige ble+

godt



"Vår" mann
i FFK-buret
La meg med en gang få si at jeg er meget
glad for den forståelse dere i C.l.F. har vist

meg iforbindelse med overgangen til F.F.K.
Både senior-spillere, ledere og andre

medlemmer.

- Hvorfor går man så fra et miljø der man
trives meget godt er vel et naturlig spørsmåI.

Til det vil jeg si at det er en'utfordring til seg

selv, å få svar på spørsmå1e't om hvorvidt gn

skadefrie. Hva som skjedde er jo historie nå,
men det ble alså 2-0 til .giffama>> etter en me-
getgod kamp.
Lagledelsen har derfor fått litt bedre grunnlag for
vurderinger hva framtiden angår, og detbør
være helt klart at toppen kan nåes.
De to nederlagene vi til nå har pådratt oss

både burde og skulle vært unngått. Det hele
satte oss i en vanskelig situasjon.
Mest fordi alle skadene brakte lagformasjon-
ene i ubalanse og vi visste ikke riktig hvem vi
skulle bruke hvor. Vi finner grunn til å

fremheve forsvaret, som, når det har vært
intakt har holdt null i 4 av 6 kamper.
Dette er ikke ment som forkleinelse av er-
statterne, men tatt som illustrasjon for hvor
viktig det er å ha et sammenspilt mannskap.
Det er vår intensjon å holde føtleoe på matta
både hos oss selv og spillerne. Derfor nevner
jeg at ved samme tidspunkt 1979, altså etter
6 seriekamper hadde vi serier 3-l-2 7 -5 i mål
og 7 poeng. Det holdt til en 4. plass bare 2
poeng etter serieledende Rolvsøy.
Det ser derfor, teorefisk. ikke lysere ut i år. se

bare: 3-l-2 5-4 i måI, 7 poeng og 4. plass.

Benytter herved anledningen til å ønske
samtlige medlemmer av Cresvik I.F. og våre
trofaste tilhengere en riktig god sommer.

S.A.H.

Frode er et ideal for mang en Cressvik-
ungdom, - en praktkar som vi følger med
største interesse mellom stengene.
(Foto Demokraten)

holder mål i en større og mer krevende saå-
menheng er en del av svaret. I F.F.K. trives
jeg nå i et fint miljØ.
En vesentlig forskjell i F.F.K. I forhold til
C.l.F. er at vi trener el stØne antall timer pr.
uke, og at en bruker mer tid totalt på
fotballen med trening, reiser og kamper. Den
største forskjellen jeg personlig har merket
best er det store antall publikum som lar seg
engasjere på en helt annen måte i F.F.K.
Jeg er absolutt enig i de som hevder at
publikum kan ha mye å si for laget. Men det
viktigste er selvfølgelig at vi selv greier å snu
det resultatmessige fra en lite oppløftende
start på sesongen til en positiv fortsettelse.
Når jeg nå først får lov til å skrive i Oress-

"Vikingen,, vil jeg benytte anledningen til å
{ortelle dere som er helt unge' hvor store
fordeler jeg har hatt i treningen fordi jeg ikke
har begynt å røyke. Så jeg vil absolutt råde
dere helt unge om å" ta avstand fra
alkoholmisbruk og røyking.
Til slutt håper jeg som Cressvik-gutt at C.l.F.
vil spille gode kamper og nå det målet som er
satt for sesongen.
Lykke til viderel Frode



Hvitløype
Ski- og Orienteringsgruppa har i år tatt mål
av seg til å forlenge og gSøre hvitløypa bedre
lorløperne og dermed mer athaktiv.
Det å forlenge løypa var e lett sak, det var
bare å starte bak mål på treningsfeltet, så

hadde vi enløgpe på 3,5 km.
Men å gSøre den bedre er et stort arbeide. Vi
har pr. i dag kjørt et lass med bark ut iløypa
og har bestilt ett til. Det første lasset gjorde

meget godt. Det så vi den førsle
torsdagskvelden da fem mann stilte til start i
øsende regnvær.
Hver torsdag kl. 13.30 er detløp i hvitløypa,
og vi ønsker alle som vil jogge en runde
velkommen.

Dugnad giør godt, sier B1øin Hæreid, og

sørger for barking av Hvitløypa sammen

med andre ivrige komit6medlemmer.
Skutle det være andre som føler hang til å

§øre en innsats så er det bare å møte fram.

Hva har skjedd i ski-
og orienteringsgruppa?
Sommer eller vinter, sesongene glir over i

hverandre for vår aktive gruppe. Signaturen
Eipe forteller:
Vi hadde avslutning for bygdas skiløpere på
klubbhuset i Trondalen tirsdag 15. april. Det
kom ca. 720 jenter og gutter. som var meget
spente på hvikå skole som kunne smykke
seg med tittelen: Beste barneskole på ski

19E0.
Kvelden var lagt opp med filmfremvisning,
spørrekonkurranse og brusstafett, Når dette
var avgjort, ble det premieutdeling til årets

klubbmestere som fikk hver sin gullmedalje.

Skikonkurransen som hadde pågått i hele
vinter skulle nå få sin vinner, og resultatet ble

som følger:
Beste barneskole på ski 1980
1. Slevik Skole
2. Hunød Skole
3. Rød Skole
4. Manstad Skole

112,0 km pr elev.
109,7 km pr. elev.
85,9 km pr. elev.
62,4kmpr. elev.

Lysløypa
Cresvik I.F. komrner nå til å ta kontakt med
Onsøy Kommune {or å se på mulighetene
for lysløype i Cressvikmarka.
Den muligheten vi eventuelt har, er anleggs-
veien fram til det nye tuykkbassenget i
Trondalen. I den forbindelse avstår Cresvik
I.F. grunn til veien, og håper på lys i stedet.

Med dette håper vi at første etappe er på god
vei og at vi kan se fremtiden lyst i møte.



Knøttene er ivrige gutter
lrlange Knøtler møter trofast fram iTrondalen, og blant disse er det sikkert flere som kommer
til å bli fremtidige støttespillere i C.l.F.-drakten.
I-å bildet er det lederne Arne Cjerløv og Kåre Karlsen som har samlet noen av de mange

Lilleputtavdelingen har guttelags-
spiller som HJELPETRENER

Vi har hatt en fin sesong hittil. sier en av
lederne, Thorbjørn Johansen, og nå ser vi
fram til Noprway Cup.
Omkring 35 gutter deltar i treningen, og nå
har vi også fått god hlelp av I-er-Espen
Magnussen, - en av guttelagsspillerne som
praktiserer hva han har lært på treningsleder-
kurset ved Cressvik Ungdomsskole.
Dette treningslederkurset kvalifiserer til
tueningsleder etier bestått eksamen og praksis

som leder i 25 timer.
Treningslederkurset er et av mange valgfag
for ungdom ved Cressvik Ungdomsskole.

Her har I-er-Espen Magnussen samlet noen -

av lilleputtspillerne til spesialtrening ->



Håndballprat!

En ny avis har utkommet 99
dermed også litt nfi -fra
håndballfronten. Denne gang har
ikke kommunikasjonen sviktet, så
derfor tar vi oss en Prat vi.
Damelaqet i 4. division Presterte
nok det-beste i føtste halvdel av
serien. Da var det like mange seire
som tap, men 2 av taPene kunne
det like gierne ha vært oss som
hadde gått av med seieren' men
mål i si-ste minutt giorde sitt til at
det andre laget trakk det lengste
strå. Så da det var På'n igjen etter
nvttår. hadde vel alle i «hue» det at
vi skulle reise kjerringa- Men en

ting var å si det - en ann-en å-gø!9
d"t] tt ot mye vi enn ville. Jes/vr
tror at det kån legges skYlden På a1

etter det var slutt med
treningstimene i Kongstenhallen,
så ble det nesten slutt På seierne
ooså. Det vi får sPilt sammen er jo
båre på kamPene, for P4
unodomsskolen driver vi med
stviketreninq. Alle vet jo at det er
foi liten plals til å drive håndball-
snill der.'Men det er io alltid lov å
hhoe at til neste sesong' da skal
a"i Uti bedre. "Kjerringa ble ikke
reist» mer enn mot Halden i
returkampene av de som lå foran
oss på ta6ellen, så nå ubær' det'vel
neråt mot 5. div. igjen.

Denne sesongen ftkk vi som kjent
så mange damer at det ble
påmeldt ett lag i 7. div- Her spiller
ån gjeng ftne jenter (damer) som
slett ikke viser noen sure miner
fordi de ikke ble tatt ut på A-laget.
Giennom sesongen har de lagt
midt på tabellen med Torsnes Pg
topp i sin avdeling. B lag har i alt
deiiatt her, og laget har vært
fornøyd med sesongen.
De aldersbestemte klasser sPilte
først kvalifiseringsrunder for igjen
å bli delt i Arog B-puljer. P-13 kom
i B II puljen med 7 deltagende lag.
P-15 åvd. II kom til A-Puljen etter
fin prestasjon. Her sPilte i alt l0
lao oo Ø.1.L" topPet som ventet
de"nndpulie. P-15 avd. III kom til
BJ pulj?nhed 9 deltagendP lag.
L^asbt har dessverre ikke kommet
op[ blant de beste heller her i B-
puljen. Jeg viser til sluttrapport
under årsberetningen.
Ja, det var litt om aktivitetene,
men ellers kan vi io nevne at
giennom sesongen-har vi hatt flere
ånangementer i Kongstenhallen-
Litt r6s kan det jo være at med
G.I.F. som arrangør, ble
detbestandig gode inntekter.
Jentene mitte flittis oPP og hjalP
til. Det samme gjorde også når det
gialdt loddsalget og bingo.
For å si noen ord til slutt før jeg
avslutter på vegne av alle oss
håndballjenter som dere vet vi er,
hadde vialle et «ørlite» håP om at
da snøen gikk, . ja - da ble det

+



AnSBERETNING
for håndba[gruppa sesongen LgVg /80
Formann
Varaformann:
Kasserer:

Sekretær:
Materialforvalter:
Trenere damelag

Trener F-15 II:
Trener F-15 II:
Trener F-13:

Cunnar Edvardsen.
Marit Hermansen
Kari Bolstad
Torill Simensen
Sølvi Fettersen
John Mathisen.
Johnny Tindlund
Storm W. Larsen
Cunnar Edvardsen
Birger Olsen
Fer-Arild Andersen.

Denne sesongen har det blitt holdt 7
styremøter.
Samarbeidet har gått svært bra. Men som
vanlig har vi hatt problemer med henings-
mulighetene. Her kan ikke kritikken pålegges

Cresvik I.F.'s hovedstyre, men derimot til
bygdas politikere som med sin disponering
av ungdomsskolen direkte er med og
vanskeliggiør vårt arbeid.
I år spilte vi for første gang i Ø.H.K's 4. div.
og vi menbr at vi av den grunn trenger mer
treningstid enn tidligere, men isteden har vi
fått mindre.
D-1 har spilt 18 seriekamper og endte på 6.
plass i Ø.H.K's 4. div. og det betyr at vi visst-

nok blir å finne i 5. divisjon neste år. Vi må si

oss delvis fornøyd med denne plasseringen
når vi tenker på at dette er vår førsle sesong i
4. divislon. Anne-Marie Baltzersen ble
toppscorer med 56 måI.
For første gang spilte vi i denne sesongen
med D-ll lag. Laget endte på 5, plass i serien
og denne plasseringen må vi si oss fornøyd
med.
F-15 I ble nr. 6 i A-puljen og største tap var
9-7 , og med den prestasjonen laget har vist

er de å finne blant de 6 beste av de 48 lag i

hele kretsen. Laget har deltatt i Danmarks
største turnering. Her ble det 4 seire og 2 tap
og dermed gikk de videre til sluttspill. Møtte
det danske mesterlaget og ble utslått. Ble
tilslutt nr. 8 av 36 lag. Videre vant de
Nationals turnering og deretter vår egen
turnering i Trondalen. Avsluttet sesongen
med deltagelse i Tindlunds tumering og her
ble laget puljevinnere, men tapte i finalen
mot Halden H.K. I sesongen har laget spilt
36 kamper og scoret 227 mål og mest mål
ble det på Mette Edvardsen med 108 scorin-

fart på vår etterlengtede'håndballbane. Men vi har jo
&øftet det mange ganger nå, og
vet at det blir planlagt også, men vi
sier «stå på guttær» fordi vi mener
det er riktig å samle alle aktiviteter
der opp i Trondalen. Mon tro om
ikke håndballbane var *bestilt» før
flombelysning. Eller....?
Vi driver med kondisjonstrening i
marka omkring Trondalen nå for
etterpå å gå over til håndballspill
på vår «e(Ien» håndballbane
(Gjerne med tak og vegger ove/n)
Takke for denne gang.

Hilsen Anne-Marie. ger. ->
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Vårt andre F-15 lag har spilt 20 kamper, 4
seire og resten tap. Altså ikke så store
sportslige resultater, men aktiviteten er i
orden. Laget har deltatt i turneringer bl.a. i
Danmark de også og nå har de dannet
grunnlaget for fotballen i Trondalen.
Samtlige spillere holder aldersgrense for
neste F-15, så laget har store muligheter til å
utvikle seg i positiv retning.
Resultatet for vårt F-13 lag ble her 13 serie-
kamper, en fordeling på 6 seiere - 6 tap og 1

uavgjort i B-puljen. Hadde kanskje ventet
oss litt finere resultat på tabellen da laget var
bare en plassering fra å kvalifisere seg i A-
puljen. Laget har deltatt i turnering i
Tindlundhallen. Flest mål i sesongen har
Kirsten Vinje glort med 35 måI.
I--i1 har heller ikke i år vært påmeldt til se-

rien, men har henet sammen med F-13.
Ellers kan det nevnes at laget har spilt 5
teningskamper, og at pikene har oppført seg

meget bra både på trening og kamper.
Storm og Johnny har vært engasjert som
tenere for damelaget. De har gjort en flott
innsats og det har hele tiden vært et åpent
forhold mellom dem og oss i håndballgrup-
pa. Vi har bl.a. hatt møter med dem hvor vi
har drøftet kamper, feil vi gjør og treningsfor-
hold. Dessverre har de nå sluttet som tuenere

og pr. i dag er ingen ny hener(e) blitt
engasjert. Håper styret kan skaffe oss en/to
like bra trener(e) kommende sesong.

Vi roper hurra for at vi i C.l.F. har hatt med
4 jenter på Ø.H.K.'s kretslag. I-å F-15 er det
Inger Lise Håkonsen og Mette Edvardsen.
På.1'-77 er det Kristin Johannesen og May-
Britt Jørgensen. Sistnevnte ble også tatt ut
for å representere Østfold i NM i Ålesund i
mars. Østfold-laget spilte meget bra og kom
til finalen hvor de tapte med 1 mål for Oslo.
Cunnar Edvardsen har blitt valgt inn i

Ø.H.K.styre. Det er første gang vi er re-
presentert der og det er en stor fordel for oss

at vi nå er kommet med.
Cruppa har denne sesong stilt med en dom-
mer. Cunnar Edvardsen. Dette er dessverre

Ta vare
på

deg selv!

Vi har et stort antall kjekk ungdom i C.l.F's
rekker, og gjennom forskjellige aktiviteter
forsøker vi å bidra med et sundt idrettsliv.
Delte lører til at mange er opptatt i C.l.F-
sammenheng flere dager i uken.
Delte er sunne interesser, og som vil være
holdningsskapende for fremtiden.
Men dette hjelper lite hvis ikke ungdommen
tar vare på seg selv. Som ungdomsledere er
vi glade i hver eneste en. Vi oppnår en fin
kontakt som giør at vi voksne også {øler oss
som ungdom igjen.
Men dagens fristelser for ungdom er mange.
Alt fra rusgift til hasardiøs bil- eller motor-
sykkelkjøring.
Med disse enkle ordene sier vi takk for 1.
halvår, og ønsker hver og en en riktig god
sommer, og minner om hva vi sa i oversl«if-
ten. om å ta vare på seg selv.
I praksis betyr det at man holder seg unna
fristelsene, enten det nå måtte væ,re de
nærliggende farer på sjø og land, eller
forhold av vidhekkende karakter, og med
virkninger langt inn iframtiden.

aa a -aa-aa a a aa- aa a aa

2 dommere for lite etter kretsens bestem-
melser. Så her ligger det en utfordring til
lagets medlemmer. Nina Andersen har sagt
seg villig til å prøve seg på dommerkurs.
Jentene har også flere ganger vært samlet i
klubbhuset i Trondalen for å ha det hyggelig
sammen. Vi har hatt julebord og karneval,
hvor stemningen ble fin etter hvert hos de
opptil 80 personene vi har vært på det
meste. Blomster, gaver og utlodning ble
ufført på tadisjonelt vis.



HVORDAN SKAL DU TRIMME?
Vi er enige om at det viktigste ved trim-idåen er at hver 6hk6lt av oss skal driv6 mer fyslsk aktlvltot. I dag
tilbyr trim-aksjonen en rekke forslag til aktivlteter. I mange av d6m 6r lek et nøkkplord. D6t viktlgste er at
hver enkelt finner frem til noe han liker og kan tenke s€g å drive med. For dem som ønsker et best mulig -
utbytte av sin trimming, kan følgende generelle råd være både nyttige og nødvendige.

Wnin,

TRIMMING AV UTHOLDENHET
Hvor ofte - hvor lenge - hvor hardt og hvordan må vi trlmme for at virkningen på utholdenheten skal bli
best mulig?

Hvorofte: Hvergang vi driver fysisk aktivitet er bedre enn ingen gang. Likevel for å få en jevn og siiker for-
bedring av utholdenheten, må vi trlmme 3 genger i uken. Enda flere trim-turer er f int, men ikke nødvendig.

Hvor lenge: Dersom vi trimmer 3 ganger i uken, bør hver tur vare i ca. lre kvarter. Selv kortere turer kan gi
god virkning, men med tre kvarter til disposisjon har vi bedre tid til å legge opp turen fornuftig. Det bør være
tid for lett oppvarming og lett gymnastikk under turen også.

Hvor hardt: Trim er ikke beinhard fysisk trening. Vi får utmerket virkning på utholdenheten selv om vi ikke
anstrenger oss så forferdelig. Litt anpusten må vi nok finne oss i å bli, litt svette og varme. Det er bare godt
å kienne at kroppen vår virkelig fungerer.

Hvoråan: Det er meg€t viktig at vi ptøuE./ å bruke flest muskler når vi trimmer. Det for ai belastningen på
hjerte og kretsløp skal bli større enn på den enkelte muskelgruppb. Aktiviteter som rask gange, jogging,
løping, skigang, skøyter, roing, ballspill, svømming er derfor hensiktsmessige. Trim-turen kan gjennom-
føres i et jevnt tempo uten variasjoner i farten. Den kan også foregå med tempovariasjoner slik at hardere
tak veksler med roligere perioder, f. eks. 3 minutter jogging/løping og 3 minutter rol.ig gange. Turen.kan
legges som en rundløype hvor man snten løper runden i jevn fart eller gjennomfører den rykkvis. ldrettsfolk
kaller løping i ievn fart for dlslensetrlnlng, mens den rykklise løping kalles for lntoflalltl€ning. Stort sett er
det ingen torskjell på virkningen av de to trenlngsmåtene, men trim-messig er nok aktiviteter preget av

tr

Per lloksnes

@sds

tempovariasjoner å foretrekke.
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Den dagen i Ttqrrdaleq*
glemm er J eg aldri i;r-*..ff"
La meg gå 35 år tilbake, nærmere bestemt til
1945.
Etter 5 års krig og okkupasjon var landet
atter {ritt, og idretten kunne gienopptas i sin

fulle bredde.
Fotball var en av de idretter som kom først i
gang, og cupmesterskapet startet opp med
kjempedeltakelse fra så og si alle landets
klubber.

EN JUBILANT!
M i Cresvik LF. vil gierne være blant
gratulantene på din 60 års dag, Knut
Heine.
Du har risset ditt navn inn i klubbens
historie som aktiv fotballspiller, som
s§remedlem, oppmann og formann.
M takker deg for det du ga - og håper
du kan få mange hyggelige stunder i
uTrondærn, enda i mange år!

' uMed fotballben og penn -
du taklet motstander som venn
med munnen lett på gli -
kom - satiren - som kunne svi
CRAT'IIS sier vi -
til jubilanten Knut Heine Lie.

- Og følgende historie, signert Knut,
' tar vi ogsa med: i

En fotballkamp iMoss.
Cresvik har fått straffe og Knut Heine
er ekskutør; han setter ballen utagbart i

l«ysset. - En medspiller sier: uJaggu,
den satt! - oJeg tok peg ut å maske» 

,

svarte Knut.
Uka etter i kamp mot Kongsten ble det
pa nytt staffe - Knut skulle ta det.
Cod fart, finting, - brøt comerflagget.

- Alt for hardt dømt! - var hans be-
merkning.

Cresvik I.F. hadde gjennom kvalifikasjon
kommet til 1. ordinære runde, og
motstander var den gamle A.l.F.-kjempen
Sparta. og sarpingene var store favoritter.
Kampen ble spilt på den gamle banen i
Trondalen søndag 12. august i det mest
fantastiske sommervær. Solen skinte fra sky-
frl himmel, og alt lå vel tilrette for en stor-
kamp. - Hele 1.200 tilskuere var møtt
{ram, musikk på banen selvfølgelig, og fin
stemning.
Bak det ene målet var det bygd en
provisorisk tribune, her var det den yngre
garde holdt til, og de dannet en heiagieng av
dimensjoner. Codt organisert var den også.
Så mer til kampen:
Det begynte ganske oppskriftsmessig. Det
var ikke gått mange minuttene før Sparta tok
ledelsen, og da de øket til 2-0like før pause
todde nok de fleste at det hele var mer eller
mindre avgiort.
Men den gang ei. - Vi klarte å redusere 10
minutter ut i2. omgang, og senere hen gå til
2-2. Trcss sterkt press fra Sparta mot slutten
av omgangen holdt det, og ekstraomganger
måtte til. Altså 2 x 15 minutter.
De før*e 15 minuttene var resultatløse, men
sa - bare 5 minutter før slutt setter vår yhe
venste, Egil Mikalsen venstrefoten på et
overlegg og dundrer ballen opp bak
tuerrliggeren og i måI. 3-2 tilCresvik.
Da brøt uværet løs. Den provisoriske tribu-
nen raste sammen, folk langs banen var i
ekstase, og slitne Cresvik-spillere ble faktisk
baret fram i jubelrus de siste minuttene. '

Da dommeren Johan Stabel fra Selbak
blåsie det hele av, stormet folk ut på banen,
og vi som hadde vært med på denne seieren
ble tiUublet som helter. 

_>

i



Oppvarming på radiatoren

- uttøyning i dusjen?
TpyningsPvelser:
Ta rolig ril yrlcrtrcnsæ o3 hold ren §ckundcr

l- l-rffiilo as l.rd

2, Beksi&n er h-fo (Atitl6l

Sprellematrn,

5. Freidil tY lt+Pd

A, for en deilig dag, jeg glemmer den aldri'

1945 var forresten en fin sesong for oss. Vi
ble bl.a. kretsmestere dette året.

Laget mot Sparta var: Klell Huth, Knut

Heine.Lie, Ole Stuve, Birger Hansen' Reidar

Olsen, Otto Jacobsen, Arne Monsen,

Karsten Karlsen, Age Spydevold, Willy

Olsen og Egil Mikalsen. Sigurd Olsen kom

inn da Arne Monsen ble skadet.

Oppvarming pQ radiatoren i garderoben og et

par le4lte by-q-tøY i dusjen ettet

konkurtansen/teningen. Fleip eler moro,

natuligvis(?) og ingen realistisk besl«ivelse av

situasjonen for norske idretlsutøvere i dag. Like-

vel, det er hevet over tvil at det slt-rves over en

hv d<o nar det gielder disse to viktse
morn€ntene i forbindelse med ftening og

konl<urmrrse. Slurvet er sannsrTneligvb mest ut-+



bredt i det som skal skje etter teningen/kon-
kurransen - uttøyningene.

Trønder-idrefr har '-ært i kontakt med Johan

Feter Hesseherg, lege som i ti@ har solid er-

ffig fi'a i&€fisrnih både som aktiv, tener og

i&eilvnedbiner, og Sven-Tore Jacobsen fra

handballsiden. Her {ø\er noen av synspunk-

tene.

Sven-Tore Jacobsen: - For dådg i håndball.

Min edaring fra håndball gar klart i rehing av at

det gizres et aldor darlig a6eid når døt §elder
oppvarming og uttøyning i forbindelse med

tming oS konkunanse, sier Sven-Tore

Jacobsen, tidligere landslagsspiller - nå spillende

tener for Sverresborgs 1. divisjorslag pnter.

- Når det gelder oppvarmingen, eller snarere

mangel pa.sadan, gn dø seg lett ublag i darlig

start i konkunansen. Jeg vil også ikke unngå å

ner.,ne den psykologiske nytten av oppvarming

og den psykiske oppladningen under

oppvarmingen. Ogsa her svikter dø.

- lfievel tor jeg da blant håndbalffolk drives

relalivt b,ra oppvarming i forhold lil utbzyning

etter tening og kamp. Få det området hersker

det wært darlig disiplin.

- Når det gielder oppvarming og utbørTning for
handballspillere, er det viktg å få aktivisert de

store muskelgrupper - lar, armer og skul&e. A
å fingrene skikkehg varme, kommer ogsa inn

som et svært vikt§ moment.

Dr. Hesselberg: - Kunnd<apsmangel og gid-

desløshet. Det er nok dessverre ingen tvil opm at

det slurues bade nar det gielder oppvarming og

uttønyning. Arsaken tor ieg er å finne i en

kombinasjon av manglende kunnskap om hvor

vild§ dette er og reft og slett Eddesløshet.

Det q videre en kPnnsgieming at

uoppr.rarmede muskler ikke tåler plubelise

anstoengelser. Ved oppvarming oppnår vi å ut-

vide blodkarene, øke sirl«rlasirnen og myke

cp muskeffitrene. Uten qpværning er detert
sb foe fø d mud<effiene kan rvke tvert av.

Dæ ddd€r +e§€ft hG el&e ubvere, og i
denne sammenlrerg regn€r i?g til "eldre" folk

over 35 år. Musketrris kan vi natudkvb padra

oss selv med oppvarming, men faren er adskil.
ligstøneutm.

- Som idretbmedisiner ser jeg aftfor mange

d<ader som fø§e av mangelfull oppvarming.
LJttøyning er like viktig som oppvarming. Det
gielder å unngå en brå slutt ved teningens/
konkurmnsens avsluhing. Hoppe. man over
uttzyningen, vil muskulahren tekke seg

sammen - ja, faktisk slaumpe inn. Det er derfor

viktig med skikkelig, men rolig uttrayning for
blant annet å unngå ubehagelig sivha og
laampe. Det siste kan lett bli forløper for muskel-

brist. For vIøvere som er spesieh disponert for
kramper, glelder da nahrligvis å være eksta
omhyggelig med uttøyningen.

- Spesielle i&etter som skiller seg ut?

- Jeg har innhTkk av at det blant fotballspillere

er temmelig mange skader som fø§e av darlig

oppvarming/utbzyning. Det gielder spesielt

bedrifdotball, hvor mange gar rett fra garde-

roben og ut på banen fil kampstart. At det skler

mange skader hos fotbalbpillere, tenger ikke gi

noen riktig bilde av situaslcnen vis-å-vis andre

idretter. Det er 1o som kjent ogsa svært mange

som driver med fotball.
(lmpulsene er hentet fra START, - tidssl«iftet

for Bame- og ungdomsidrett).

Medlemmer som
runder..år» i 1980

65AR:
Arve Tvete,

Midtåsen 2, Cressvik. F . 6 / 70 7975

60AR:
Knut Heine Lie,

W. Agersvei 12, Cressvik. F.29/701920
Ivar Nilsen,

Farkvn. 47 Cressvik. F.28/127920
Cunnar Arnesen,

Arfugivn. 2, Kråkerøy. F . 37 / 12 7920

50ÅR:
Birger Olsen,

Bjerkelundvn. 46, Cressvik . F. 6 /7 7930
Irma Jæger,

Storvn. 28, Cressvik. F. 27 / 70 7930
KjellRøed,

Haslerudvn. 16A, Cressvik. F . 7 / 12 7930



TILLITSMENN OG .KVINNER I
GRESVIK IDRETTSFORENING

VISSTE
DU
AT

- Cresvik ldretts{orening har,742 med-
lemmer?

- Cresvik Idrettsfcjrening så dagens lys i
1922, ogsåledes er 58 år gammel?

- Cresvik Idrettsforening også nå har satt

igang jentefotball, og som teller ca. 45
utøvere?

- den gamle banen i Trondalen ble an-

lagt i 7929/30 og at Eressbanen

ble anlagt i 7955/56.

- Cresvik Idrettsforenings første represen-

tant på et norsk fotball-landslag, var

Frode Hansen.

- det nye klubbhuset har kostet ca.

kr 430.000,-

- Cresvik Idrettsforenings senior håndball-

lag rykket opp i 4. divisjonen i 1979.?

- Cresvik Idrettsforening beskjeftiger
350-400 ungdommer med forskjellige
idrettsaktiviteter.

HOVEDSTYRE:
Fomam:
Viseformm:
Sekretær:
Kassrer:
l varmm:
2.varmml
3. varamm:
Underkasserere:

SEMOR-FOTBÅLL:
Fomm:
Sekretær:
OppmA:
øplmB:

UNGDOMSGRIJPPEN - FOTBALL

fan Simemen
Åme Ni.lsen
Roger Eriksen
Jæ Meyer
Viclor Jffien
fan Spydevold
Hans J. Hemiksen
Kåre Iohamen, Tom tlauge, Harry
Henriksen, IGut Atrdr€assm

Håkon lacobsen
Kiell Bolstad
Svein Halvorsm
Oddvar Hermansen. John
Mathisen

Oppmem fmiorer: Petter Pettersm, Smd€r Ørebekk
Opp-"n! qu!!91, Tor Ma8nu.lreen, Guulqr Nilsm.
Oppmm smågutter: |ohn |ohamen. Per Spydovold
Oppmenn lillepuller: Thorbjøm fohmm, Per Lien.

Oddvar Argvold, Odd Kristiamen,

Formm:
Sekretær:

Oppmem knøtter:

OII)BOYS_FOTBALL
Foro:
Oppmam:

Fom:
Oppmam:

FINANSKOMIIE
Formam:
Medlemer:

BÅNEKOMITE

}TUSKOMIIE
Fomm:
Medlemr:

HÅNDBÅEGRT,PPEN:
Foi1lrm
Viselom:
S€kretær:
Kasærer:
Materialforyalter:
OppmmA:
oppmamB:
OppmmP-13:
OppmmP- 15:

RBMSORER:

VAIÆKOMITE:

Sverre Hovland
Harald Hermmeo

SKI- OG ORIENTERINGSGRIJPPA
Fomm: BiømHæreid
Medlemr: Harald Hemiksen, Erik Eriks6n,

Eivind Pedersen, Ham G. Brekke,
Roar Stenberg.

FOTBÅLL_PIIGR

Terie HåkoBen
Arne Gierløw. Tore Hansen. Knut
Iarsen, Per MartiNen.

Terje Håkoæen
Jan Spydevold

Øistein fohamen
Øistein Iohareen,
Per Bi. Iohans@

GumrNilsm
Frøydis Granholt. Arne
Berglmd, Odd tlamen, Odd
ChdstemeD, tlarald Otto Spydevold.

Biryer Olson, Gwar
Femtehiell, Egil facobsen, Per Bi
fohamen, Gurmr fosefsen.

Leif Myrvold
'Yngvar Solbrekke. lan Simensen.
Ame Nilsm, Victor ]emen, Marit
Hermmen

Gmar Edvardsen
Marit Hermmen
Sølvi PetleBm
Kari Bolstad/Torill Simemm
John Msthism
Marie rørgemm
Tone Johamen
Per A. AndsBm
Gmar Edvard*n,
Vig8o SøreBen.

Odd Spydercld, Kiell Teodorsm.

Marie Jørgæeq Ham J. Hemilsen,
Leil Bråthen.

[. H[f,nr\H*ffi*r*li[*i
Avdeling A:

Hafslund 9'5 3l
Yven9'612
Ås 9'44 I
Gresvik 9'5 I 3

TuæE332
Tvetcr 9'3 2 4
Trosvik 9'15 3

Selbak 9'225
Borgr 9'1 44
Hal&n8035

REDÅKSfONSKOMITE: SveinHalvorse&TorMagnussen,
Ame M, Baltzersen

15- 9'13
t7 -12 13
t4 -to t2
ll - 5 ll
t4 -10 9'
9'- 9' 8',
4- 7 7

t7 -14 6
4-20 6
5 -14 3


