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NYE IDRETTSGRENER?
Fra tid til annen forekommer det at
foreldre og andre stiller spørsmål til
GIF's tillitsmenn som: "Hvorfor driver
dere ikke med tum i Gresvik Idretts-
forening?" eller "Når skal dere begyn-
ne med friidrett?". Spørsmålene kom-
mer gjeme fordi vedkommende har
sønner og/eller døtre som har lyst og
anlegg for de idrettsgrener man etter-
lyser, og sånn sett er de positivt rettet.
Imidlertid er det et par viktige faktor-
er spørsmålstilleme ofte ikke tar hen-
syn til. For det første kreves det både
instruktører og interesserte tillitsmenn
når nye idrettsgrener skal tas opp på
programmet, og for det andre trenger
man lokaler og anlegg til trening og
konkurranser. Gresvik Idrettsforening
velger hvert år folk til ca 70 tillitsverv,
og det er ikke så rent få som påtar seg
både to og flere verv fordi de er inte-
ressert i - og glad i - klubben sin.
Disse kvinner og menn nedlegger hun-
drevis av timer i året i sine verv både
til administrasjon og til ledelse av de
sportslige aktiviteter. Selvfølgelig er de
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drevet av en sterk interesse for de
idrettsgrener de befatter seg med, men
man kan ikke forlange at de samme
mennesker i tillegg skal kunne mobili-
sere nok interesse for - og også ha
kapasitet til - å påta seg enda flere
tillitsverv i nye grupper. Vi ber derfor
de som måtte gå med spørsmål av
typen som nevnt innledningsvis på
tungen, å tenke over dette. Selvfølge-
lig er det ønskelig at Gresvik Idretts-
forening kan ha et bredest mulig til-
bud til stedets befolkning, men nye
idrettsgrener krever n y e kvinnerog
menn til tillitsvervene. Du som etter-
lyser flere idrettsgrener i Gresvik IF's
regi bør derfor være s å interessert at
du samtidig melder deg til tjeneste.

H.H.

OG DET BLE STORE PENGER
I EN SLUNKEN KLUBBKASSE.

Fra Thor Magnussen har vi mottatt
følgende:
Finanskomiteen kan fremlegge et strål-
ende resultat for utlodningen som ble
foretatt ved årsslutt i 197 5.
Totalt ble det solgt lodder for kr.
24.000,00, og når premiene og andre
utgifter ble betalt, sitter foreningen
tilbake med en netto inntekt på
kr. 17.300,00.
Det er ikke så lite arbeid som Finans-
komiteen har nedlagt, og lodder ble
solgt til siste stund. Trekningen ble
foretatt julaften, og den lykkelige
vinner av et Blaupunkt Farge-TV ble
Margitta Johansen. Ekstrapremien til-
falt Ansgar Nordhelle.
Det er tredje året på rad at Finans-
komiteen kan melde utsolgt, og det i
en periode da loddselgere -overitrøm-

mer markedet.

Det tyder på god administrativ innsats,
og at en rekke personer har sluttet hel-
hjertet opp om åstøtte Gresvik Idretts-
forening.



FORMANNEN
HAR ORDET.

TIL VARE AKTIVE

Med unntak av våre håndballjenter
står våre øvrige aktive - det vil si

fotballspillerne - på Lerskelen til en
ny sesong.
Om kort tid ruller ballen over banene
igjen, til glede for utøvere og for pub-
likum. Fra den minste knøtt til den
garvede seniorspiller kribler det i bena
etter å ta fatt.
Ledere og trenere vurderer sjansene
for gode plasseringer på serietabellene,
og selv om alt dette gientar seg år etter
år, så har det virkelig sin store sjarm.
Men - midt i denne yrende rusen vil
jeg be hver enkelt aktiv om å stopPe
opp for å tenke over hva som egentlig
gjør det mulig at dere kan drive idrett
i organiserte former. Send noen tanker
til dem som satser vesentlige deler
av sin dyrebare fritid for å legge alt til
rette, og som følger dere hele sesong-
en. De er ikke av den typen mennes-
ker som regner om sin innsats i kroner
og øre. Nei, de ser dybden i det hele,
og de tror på verdien av å gi dere unge
et verdig tilbud. Heller ikke venter de

store og rosende ord for sitt arbeide.
De krever ikke noe i det hele tatt, de

bare gir sin arbeidskraft til beste for
ungdommen.
Vi er sikkert enige om at de fortjener
stor takk for sin uegennyttige innsats.
Gjennom en eksemplarisk oppførsel
på trening og i kamper - i med- og
motgang, blir miljøet det aller beste,
og gleden for hver enkelt mye større.
Slik takker dere best de idrettenstro-
tjenere som er helt nødvendige for at
alt skal fungere.
Vis rspekt for deres ledere, instruk-
tører og for dommerne!
Lykke til med sesongen 1976!

Jan Simensen

FRAMGANG
FRONTEN.

PÅ HÅNDBALL_

Det er et velkjent faktum at jo større
en forening blir, jo vanskeligere er det
for hovedledelsen å kjenne til alt som
skjer i de forskjellige gmppene. Men,
dette må ikke oppfattes dit hen at
ikke styret følger med i utviklingen.
Hovedtrekkene blir alltid registrert, og
det er meget gledelig å kunne g hon-
nør til våre håndballutøvere, deres led-
ere og instruktører. Arbeidet, somlfor-
såvidt har pågått i lang tid, men som
ble intensivert for et par år siden, har
så avgjort båret frukter. Serietabellånes
tale er tydelig, og det noteres med
glede at plasseringene stadig nærrner
seg tabelltoppene - ju, i skrivende
øyeblikk topper jo faktisk vårt dame-
lag!
Styret vil benytte denne anledningen
til å gratulere utøvere, ledere og in-
struktører med innsatsen.
Lykke til videre!

Jan Simensen

ARETS TURORIENTERING.
Når bladet går i trykken er startskud-
det forlengst avfyrt for GIF's turorien-
tering 1976.
Opplegget er i det store og hele det
samme som i de to foregående år, med
50 poster som settes ut i marka for-
delt på to perioder.
En forskjell fra ifjor er at Ski- og ori-
enteringsgruppa har utvidet antallet
poster i første periode fua 28 til 30.



Disse står ute frem til 16. mai. Til
gjengjeld er antallet høstposter redu-
sert til 20, og disse vil stå ute mellom
22. august og 31. oktober. Som tid-
ligere følger det med turorienterings-
materiellet en informativ folder som
forteller i detalj om opplegget, og det
fremgår av denne også praktiske opp-
lysninger om jaktperioder, parkerings-
plasser, og ikke minst viktig: gode råd
om naturyern i forbindelse med ferd-
sel i skog og mark.
De 50 postene er som tidligere plassert
i kartområdet over Gressvik-marka,
men som et ekstratilbud til de mest
ivrige postjegerne er det satt ut 6
poster på det nye kartet over Onsøy-
knipen.
Postene i dette området vil bli stående
ute hele sesongen frem til 31. oktober,
og Ski- og orienteringsgruppa lover i
sin folder turorientererne et flott tur-
terreng med ditto utsiktsplasser. Gress-
"Vikingen" kan bare oppfordre leser-
ne til å benytte seg av tilbudet de her
har fått.

HH

HAN TOR OG GRESVIK IF.

Vi har valgt å innlede med bare for-
navnet på vedkommende, for vi er
nesten sikre på at de fleste skjønner
hvem vi her sikter til, men for ordens
skyld skal vi presentere ham på en
skikkelig måte.
Tor Mathiassen, et klubbmedlem med
over 30 års virke i Trondalen for Gres-
vik IF.

- Ja, Tor, 30 år er lang tid.

- Aju, det kan man vel si, men du kan
jo bruke et kjent ordspråk som sier: at
i hyggelig selskap går tiden fort.

- Hvor mange år har du som aktiv
fotballspiller?

- J.g spilte fotball i 15 år, og deretter
ble det 15 år som banemester.

Tor med hederspris fra laghamerater.

- Hvordan var tonen blant dere aktive
i den tiden?

- Det gikk igrunnen veldig greit. Vi
var en kameratgjeng både på banen og
ellers på fritiden, selv om vi selvfølge-
lig hadde en feide en gang imellom,
men heldigvis gikk det fort over igjen.
Det er en ting jeg her gjeme vil poeng-
tere, og det er: Kameratskap er det
viktigste i idretten, for uten kamerat-
skap oppnår vi ingenting, det er ihvert-
fall min mening.
.]eg ser dette klarere i dqg, i såkalt satt
alder enn jeg gjorde da jeg var yngre,
men det er vel slik det er, vi lærer av
livets skole.

- Noen hyggelige minner?

-.J.S har mange hyggelige minner, det
virker vel igrunnen nokså rart i dag at
den turen vi hadde til Munkedal IF i
Sverige like etter siste <rig var noe så

enestående, men det var en meget stor
opplevelse etter 5 år i isolasjon.
De som var med på den turen husker
sikkert min opptreden på bussen hjem.
Her må jeg forklare at det var forbudt
å kjøpe varer i Sverige for å ta med
over grensen til Norge.
Vi ble tollet på Svinesund, der jeg
stilte i to par lange underbukser i
midtgangen på bussen. At det gikk
bra, og at jeg fikk med meg buksene
hjem, skyldes bare en snill toller, -

Forts. side 8.
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Her presenterer vi foreningens nye orien-
teringskart over Onsøy-knipen med omlig-
gende områder. Resultatet er blitt meget vel- )
lykket, noe leserne forhåpentlig får et inntrykk
av. Kartet grenser i øst til foreningens gamle kart
over Gressvikmarka, og rommer mange fine utsikts-
plasser. Spesielt anbefales Onsøy-knipen og toppen av
Valhallberget. Vi gratulerer foreningen med kartet, og
håper det vil bidra til å få opp interessen for O-sporten
blant medlemmene.



HAN TOR OG GRESVIK IF.
Forts. fra side 5.

men du verden hvor morro det var.
En annen ting var at vi foran de fleste
kamper var mer eller mindre nervøse.
Jeg husker spesielt en 1.runde kamp
mot Geithus hvor formannen i foren-
ingen dengang, Eugen Olavesen, nest-
en gikk fra vettet. Vi ledet 4-2, så
fikk Geithus straffe, og den gikk i
nota. Da skulle du sett han Eugen:
klokka hans gikk opp og ned av vlst-
lomma mens svetten silte av ham, men
det holdt. Vi vant 4-3, og det var
godt både for oss og han Eugen.

- Har du hatt noen tillitsverv i foren-
ingen?

- J.g var oppmann for A-laget i ett år,
og ved siden av dette var jeg med i
junioravdelingen en del år.

Jeg har alltid likt meg godt sammen
med ungdommen.

- Du var banemester i 15 år, det var
vel ingen lettjobb?
- Nei, det var mye slit. Jeg begynte på
den gamle banen og var med til den
nye kom.
På den gamle banen var det mye slit
med banedekket - det var sand og
gress om hverandre. Så hadde vi det
gamle klubbhuset, og det var dårlige
greier. For at spillerne skulle få dusje
etter kampene, måtte jeg pumpe vann
med en håndpumpe til en beholder på
taket av huset.
Ved siden av dette hadde vi et stadig
problem med å skaffe fotballer. Jeg
måtte lappe og sy for å få det til sånn
noenlunde, men når jeg kan sitte her i
dag og tenke tilbake, hadde vi mye
morro med disse tingene. Det kom
mang en god vits når vanntanken var
tom og pumpa ikke tok.

- Dine ønsker for GIF i fremtiden?

- At de spillere som blir avlet opp i
Trondalen finner seg til rette der, og
at de dyrker et godt kameratskap i et

godt miljø. Da vil resultatene også bli
gode og til glede for alle oss som
holder på Gresvik.
Dette er mitt ønskemåI, slutter Tor
Mathiassen.

VI TAR EN PRAT
MED A-LAGETS TRENERE.

Gunnar Femtehjell og Leif Pedersen - årets
trenerduo.

Atter en gang har vi kommet til en
årstid hvor svært mange av våre med-
lemmer tenker fotball. Denne tanken,
eller spesielle interessen, er også til-
stede hos oss i klubbavisa. Vårt A-lag
skal jo igjen forsøke å hevde seg i
kretsens 4. div. I den forbindelse er
det derfor vi tar en prat med lagets to
trenere, Gunnar Femtehjell og Leif
"Dolly" Pedersen..

- Hvor mange spillere har vi igjen fra
fjorårets lag, og hva med nyinnmeldel-
ser?

- Fra fjorårets lag er det 6 mann vi
ikke har med oss i år. To mann har
dessverre gått til FFK, to mann i mili-
tære, og to mann er skadet. Når det
gfelder nyinnmeldelser har vi fått 3
mann. Vi har også endel juniorspillere
som rykker opp.

- Er dette spillemateriell godt nok for
4. div.?

- Vi tror at vi har et jevnere lag i år,
men om det er godt nok vil tiden vise.

Pab



- Hvordan er treningsiveren, og hvor
mange garger trenes det pr. uke?

- Treningsiveren er meget god. Vi har
18-20 mann pr. trening, og vi har
trenet 3 ganger i uka siden nyttår. Vi
følger det vanlige mønster med kondi-
sjons-, styrke- og teknisk trening. Vi
legger vekt på mere balltrening enn
tidligere, slik at det hele skal virke mer
lystbetont.

- Vi har gjennom flere sesonger hatt
meget gode gutte- og juniorlag. Syneg

dere AJagets nivå står i forhold til
disse resultater?

- Nei, resultatene her ligger nok ikke
på det nivå som vi kunne forvente. En
åv gmnnene er at vi har hatt for
*urrg. utmeldelser av våre unge spil-
lere. Her mener vi at det nye "Klubb-
huset" kan få meget stor betYdning,
slik at guttene kan være sammen etter
trening og kamper.

- Hva er grunnen til at vår klubb ikke
klarer å "bite seg fast" i 4. div.?

- Dette er ikke lett å svare På, men vi
har ved flere anledninger hatt spille-
materiell som uten vanskelighet kunne
hevde seg i kretsens 4. div. Når det
likevel ikke har slått til, så er det man-
ge årsaker til dette. Guttenes evne til å

satse, eller rett og slett mangel på god
gammel klubbpatriotisme.

- Har våre spillere dårligere forhold
treningsmessig og økonomisk enn
andre klubber på samme nivå?

- Når det gjelder treningsforholdene i
vår klubb, så er de like gode, eller
kanskje bedre enn i de fleste andre
klubber. Økonomi derimot, slik som
reisepenger og treningsutstyr m.m. er
saker som vi vet svært lite om.

- Er det like morsomt å være trenere
for klubben som å spille selv?

- Til dette må vi svare et ubetinget ja.
Som tidligere aktive fryktet vi en del
problemer til dette med disiplin og
respekt. Men også dette har gått meget
bra.

Etter denne praten trekker vi følgende
konklusjon: Vi kunne ønsket oss et
bedre spillemateriell, men når serien er
avsluttet utover i oktober d.å., så

håper vi at laget har fomyet kon-
trakten.

G.B.E.

OPTIMISME PREGER
MORGENDAGENS MENN.

I ungdomsavdelingen er forberedels-
ene til en ny fotballsesong i full gang.

Vi har hatt en prat med avdelingens
formann, Leif Myrvold, som forteller
at treningen pågår med liv og lyst på
alle alderstrinn. Til årets kretsserier er
det påmeldt 1 juniorlag, 1 guttelag og
2 småguttelag, og til Østsiden IL's ser-

ieturneringer for de minste vil det bli
aktuelt med minst 2 lilleputtlag og 2
knøttelag. Juniorlaget skal også tradi-
sjonen tro være med i vår-cupen, 69
når bladet går i trykken vil det være
kjent hvorledes det gikk med laget her.
Nytt av året er det at Fotballtinget
vedtok å utvide aldersgrensene for de
yngre, slik at f. eks. en juniorspiller
kan delta til og med det år han fyller
19 år, hvis han er født etter 1. august.
Vi spør Leif Myrvold hva dette betyr
for våre lag.

- Gutte- og småguttelagene mister til
tross for den nye regelen endel folk,
og tjorårets småguttelag vil nok ut-
gjøre stammen i årets guttelag. Når
det gjelder juniorlaget betyr imidler-
tid utvidelsen av aldersgrensen at vi får
med 3 spillere som opprinnelig var av-

skrevet.

- Hva med lagenes muligheter - blir
det finaler i år også?

- Uten å love noen finaler på det nå-

værende tidspunkt, kan jeg si at jeg
ser optimistisk på lagenes sjanser i
seriene. Både junior-, gutte- og første-
laget til småguttene er blitt plassert i
eliteavdelingen i de respektive klasser,
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og det er klart at det blir harde bud
før vinntime er kåret. Alle lagene bør
som sagt kunne hevde seg bra, og jeg
har spesielt god tro på juniorlaget i
år, sier Leif Myrvold.

Dette fikk oss til å avlegge en visitt på
Ungdomsskolen der juniorene, under
ledelse av sin oppmann og trener
Håkon Jacobsen, var i ferd med å var-
me opp til kveldens utetrening. Stem-
ningen i leiren var høy, og vi fikk be-
kreftet Myrvold's optimisme foran
sesongen. Vi spurte også Håkon hvor-
ledes han så på sakene:

- Juniorstallen består av 17-18 spil-
lere, og vi trener nå to ganger i uka.
Treningen vil bli intensivert frem til
seriestart 28. april, og vi skal også
gjennom vårcupen før vi kommer så

langt. Guttene er flotte å ha med å

gjøre, og jeg tror det skal gå bra i år.
Du kan også skrive at dette laget helt
sikkert vil utgjøre stammen i GIF's
AJag om 3-4 2x, sier HåkonJacobsen
til slutt.
Vi øsnker juniorene og de øvrige lag-
ene i ungdomsavdelingen lykke til
med sesongen! 

HH

BESØK HOS
OLD BOYS-GUTTA.

En tirsdagskveld først i mars tok
Gress-"Vikingen" seg en tur innom
Hurrød Barneskole for å hilse på de
"voksne" gutta.
I garderoben var det mange kjente
fjes å se, bl. a. ArneJohannessen, som
trofast kommer helt fra Torp for å
trene med tidligere kollegaer på
A-laget.
Ja, hvem husker ikke Arnes energi og
raider på AJaget?

Formann og trener for "gamlekara", Leif
Bråten (t.a) og Terje Haakensen.

Terje Haakensen, som er fungerende
trener, forteller at de er en ca 10-12
mann som møter opp fast, og at tren-
ingsiveren er på topp.
Neste trening vil de starte ute, med
løping i det fri. De kjører jamt over
joggetempo, for siden å legge inn litt
sprinttrening.
Målet er, forteller Terje, å oPPnå en

moderat puls på ca 140-150.
Tauhopp inngår som en viktig del av

innendørstreningen. Antall hopp økes
gradvis for hver treningskveld.

Jo, her har vi gutter som gleder seg

over treningen og kampene som kom-
mer. Men at de har ambisjoner' og
også legger litt alvor i det hele er sik-
kert.

Gruppeformannen Leif Bråten, som vi
slår av en prat med, forteller at de i år
har meldt seg på både serien og Øst-
landscupen.
Gruppa er selvfinansierende, og de tar
inn en liten treningsavgift på hver
trening. Utgifter til reiser til kampene
betaler de selv.
Ved sesongslutt arrangerer de en hyg-
getur til Danmark eller lignende, som
en festlig avslutning.
Når det gjelder treningslokalet, så kun-
ne de nok ønske seg et større, spesielt
når de er fulltallige, noe vi bare kan
understreke.
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Formannen har et ønske om at flere
av "gamlegutta" innen foreningen ville
møte frem, slik at man kunne utvide
aktiviteten til også å omfatte andre
grener, et ønske vi istemmer.

Gress-"Vikingen" Ønsker gruppa lykke
til med den videre treningen og med
kampene. Gruppa er av største viktig-
het for miljøet og samholdet innen
foreningen.

K.I.O

HVORDAN VIL DU DØMME?
5 fotballspørsmål v/Arne Nilsen.

1. Når er ballen i spill etter fri-
spark tilkjent et lag i eget straffe-
felt?

2. Dommeren har stopPet sPillet.
I hvilke tilfeller kan motspillerne
stå nærmere ballen enn 9,15 m
når den settes i spill igjen?

3. Spiller A er beordret ut av banen
for å rette på utstYret. Da mot-
standernes ytre høyre går solo
med ballen mot mål løper sPiller
A inn på banen igjen og feller
ytre høyre på 16-meterJinjen.
Avgjørelse?

4. Det er dømt indirekte frispark 5

m fra målet. Forsvarsspillerne
plasserer seg på egen mållinje
mellom stengene. Da spilleren
som skal ta sparket nærmer seg

ballen flytter spillerne på mål-
linjen seg 1 m tilbake. Frisparket
settes deretter direkte i måI.
Avgjørelse?

5. En offside-plassert spiller ligger
skadet i motstandernes målfelt.
Ballen treffer denne spilleren og
spretter mot måI, hvoryå en ute-
spiller som er siste forsvarer prøv-
er å redde ballen med hendene.
Han halvklarer, og ballen går i
måI. Hva vil du dømmå?

Svar side 14

HÅNDBALL.

Innendørsserien 7 5 I 7 6.
Som kjent har vi i innendørsserien
75176 kunnet stille med 3 lag, dame-
lag, pikelag og småpikelag.
Dette er fØrste gang i foreningens
historie. Damelag har vi hatt i en del
år, pikelag hadde vi for første gang for
et år siden, og småpikelag har vi stilt
med for første gang.

Generelt kan vi si oss fornØyd med de
resultater som er blitt oppnådd.

Damelaget har blitt nummer tre i sin
avdeling. Her holdt spenningen seg til
siste slutt, og resultatene regner vi
med er vel kjent gjennom lokalavisene.
Laget var så nær ved å vinne sin av-
deling som vel mulig, hadde de vunnet
sin siste kamp hadde de vært avdelings-
vinnere.
"Vi tapte den avgjørende kampen,
men vi kommer sterkere igjen", sier
lagets trener Svend Andersen.

Pikelaget som deltok i denne serien
for annen gang oppnådde også å kom-
me midt på tabellen.
Her beklager både de aktive og lagets
trener at det er alt for lite obligator-
iske kamper i serien, noe de håper
håndball-kretsen vil rette på til neste
innendørs-sesong.

Småpikelaget har i år gjort grand entre.
De var med for første gang. Her kan vi
heller ikke notere toppresultater, de
begynte med braknederlag, men har
kommet sterkere etter hvert, og også
de er med og kan si: "Det er vår første
ildprøve, vi endte midt i køen, ingen
topp-, ingen bunnplassering.
Vi i Gress-"Vikingen" kan bare si:
"Kom igjen, jenter, vi venter med
spenning på de kommende resultater."

Pab.
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Det kommende tilbYgget.

KLUBBHUSET.

Som sikkert de fleste vet, så har Gres-
vik IF de senere år hatt planer om ut-
videlse av klubbhuset. Denne utvidelse
er beregnet til å koste ca kr.300.000,00

- altså ikke småpenger. Etter en leng-
re prosedyre med mer eller mindre
vanskeligheter, så regner vi nå med at
disse er overyunnet, og at arbeidet kan
komme i g*9.
Tilbygget kommer Øst for nåværende
bygg, følger samme bredde, mens
lengden er 15 meter. Det blir to etas-
jer, hvor kjelleretasjen skal bestå av

garderober m/dusjer, mens overbygget
danner en forsamlingssal på ca 105
kvm. Når det gjelder tempoplan for
det hele, så regner vi med at kjeller-
etasje med støpt dekke (tak) skal stå
ferdig ved utgzurgen av dette året.
Om vi da skal ta et opphold i bygge-
arbeidet, eller gjøre det hele direkte
ferdig, er ennå ikke avgjort. Spørsmål
sorn byggeløyve, og finansiering er da
ting som må løses. Byggekomiteen ser
positivt på det hele, og tror at også
forsamlingssalen hurtig kan bli en rea-
litet' 

G.B.E.

Klubbhuset pr. i dag.

OM "GÆRVTOR'N
eller Alf Simensen - den kjente og
munnrappe Salpespilleren fra peri-
oden like etter første verdenskrig for-
telles det mange historier. Knut Roen
bringer en del av disse i sin samling av

Østfold-historier:
"DET BLIR V,IER' OG V.1ER' H,ÆR-
R 1E VÆRE H,1ER JO! - og vi har til-
latt oss å sakse en av dem:

En gang hadde en helt "grønn" junior-
spiller for første gang sluppet til på
AJaget, og han var ikke snauere enn at
han skjøt mål på det første oppløpet.
Han førte ballen til dødlinja og skjøt,
og til sin egen og lagkameratenes store
forbauselse ble det måI. At han var
kry kan man lett tenke seg. Men
"Gær'rær'n" som var lagkaptein fikk
gutten ned på jorden igjen. Han gikk
rolig bort til ham og sa: - DØ,jæ ska
si'dæ en'ting. Her på A-laget skyter vi
ente mål fra så spisse vinklær!



PA LANGTUR

Vi går langt tilbake i tiden - til 1930.
Gresvik skulle spille mot Askim, og
turen gikk dit med bil. Ved frammøte
kom det to mann utenom laget som
ville være med som tilskuere. De ville
betale 2 kroner hver hvis de fikk lov
til å være med oppover. Dette gikk
greit, og de fikk plass i bilen.
Etter kampen ble spillerne enige om
å bruke de 4 kronene til å kjøpe
wienerbrød, som de delte seg imellom.
Vel hjemme igien, og på neste trening,
kom formannen og spurte om det han
hadde fått høre virkelig var sant: Had-
de de brukt opp hele 4 kroner til
wienerbrød i Askim?

- Nei, gutter. Dette går ikke. Dere vet
at kassa er tom - så her er det bare en
ting å gjøre, og det er å betale tilbake
pengene, sa formannen.
Slik gikk det også. De aktive måtte
spleise og betale tilbake de 4 kronene.
Slik har vi det ikke i dag, og sier takk
for det.

Pab

Svar på Hvprdan vil du dømme?

1. 70 cm, og utenfor straffefeltet.

2. Ved dropping, og når frispark er
dømt nærmere mål enn 9,15 m.

3. Straffespark samt advarsel til
spiller A.

4. Advarsel til spillerne som ulovlig
forflyttet seg og nytt frispark.

5. Offside.

GOD PÅSKE

Ørnsker redaksjonen alle Gress-"Vik-
ingen"s lesere, annonsører og forbind-
elser.

TILLITSMENN OG -KVINNER
I GRESVIK IDRETTSFORENING

HOVEDSTYRE:
Formann: Jan Siniensen

Furutoppen
1620 Gressvik
Arne Nilsen
Haugefjellveien
1620 Gressvik
Roger Eriksen
Solveien 26
1620 Gressvik
Jahn Meyer
Industriveien 22
1600 Fredrikstad

FOTBALLGRUPPE SENIOR:

FOTBALLGRUPPE JUNIOR:
Formann:

Oppmann junior:
Oppmenn gutter:

Oppmenn smågutter:

Oppmenn lilleputter:

Oppmenn knøtter:

Sekretær:

Kasserer:

Formann:

Oppmann A-lag:
Oppmann B-lag:

OLD BOYS.GRUPPE:
Formann:

HÅNDBALLGRUPPE:
Formann:

Sekretær:
Oppmann damer:
Ungdomsleder:
Oppmann piker:
Oppmann småpiker:

Formann:

Sekretær:

FINANSKOMITE:
Formann:

Leif Myrvold
Lislebyveien 68
I 600 Fredrikstad
Håkon Jacobsen
Egil Jacobsen
Leif Hermansen
Birger Olsen
Øistein Olsen
Bjørn A. Gjerløw
John Henriksen
Jan Kristoffersen
John Johannessen
Tor Magnussen
Bjørn Henriksen
Thorbjørn Johansen
Øistein Johansen
Harald Henriksen

Leif Bråten
Fugleveien 5
1620 Gressvik

Marie Jørgensen
Pettersand 65
1600 Fredrikstad
Tone B.Johansen
Anne Marie Baltzersen
Jan Andersen
Per-Arild Andersen
Jan Andersen

Per B. Johansen
Bjerkelundvn.44
1620 Gressvik
Erik Herlovsen
Yngvar Solbrekke

Bjørge Thøgersen
Haslerudveien 9
1620 Gressvik
Bjørn Pedersen

Bjørn Hæreid
Bokfinkveien 6
1620 Gressvik

Kari Simensen
Furutoppen
1620 Gressvik

SKI- OG ORIENTERINGSGRUPPE:

DAME _ STØTTEGRUPPE:
Formann:


