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REDAKSJON ELT
|aha, så er da nye koster på plass i
redaksj onen til n Gressvikingenr.
Hva ønsker så vi oss da?
|o, det er mye det, men øverst på listen
står ønsket om en aktiv og frisk
avis. - Sunne diskusjoner angående
klubben og driften. Kritikk av de for-
skjellige aktiviteter eventuelt ros, er til-
latt. Her legger vi til at ingen inn-
legg blir vurdert uten underskrift.
Det trengs mye til en avis, men la det
være helt klart. Om noen har noe å
bidra med, så kom med det. Stoff kan
leveres til Møklegaards trykkeri som
holder til i det gamle Samvirkelaget.
Avisen skal som kient ut 3 ganger
minimrrm i året. Det skulle grovt sett
bli en utgivelse til påske, en til somme-
ren og en til høsten.
flerfor vil vi allerede nå be de som
ønsker å fremheve vinteridrett og
inne-idrett om å gjøre seg sine små
notater i margen. Påsken er nøkkel-
ordet for spesielt disse.
Vi skal ikke trekke i langdrag her,
men bare minne dere på at alt dere
har på hiertet, kan dere få svar på i
klubbavisa.

- Til slutt vil vi få ønske dere en
riktig god iul og et riktig godt nytt
år og velkommen til et forhåpentlig-
vis solid og godt samarbeid.

Det nærmer seg vinter, en hærlig tid
for en oppmann i senior A-avdelingen.
Nå slipper ieg å tenke på motstander,
poeng, disiplin, uttagning av lag. For
ikke å nevne å pumpe baller, se til at
garderobene er opplåste og rene.
feg slipper å passe på at medisinvesken
til enhver tid ser ut 'som et apotek.
I tillegg slipper jeg å gå rundt i
garderoben på kampdager for å dem-
pe nervene på enkelte mens ieg samti-
dig skal utenne, andre.

Hvilke tanker gjør jeg meg ellers dette
vinterhalvåret?

- lo, neste år må vi være spesielt
våkne. Det er nemlig store muligheter
for at 5. division skal reduseres til
bare en avdeling å 72 Lag. For å greie
seg da, så bør man faktisk bli blant de
4 beste i avdelingen sesongen 1980.
For tiden er det jo 2 avdelingen å 1O
lag. Altså'20 lag tilsammen.
Man behøver ikke være intelligent for å
begripe at våre seniorer står foran en
vanskelig oppgave kommende sesong.
Vi kan på ingen måte unnslå at i 3 år på
rad har 6. division vært faretruende
nær. Det trengs heller ingen særlig ut-
dannelse for å forstå at vårt spille-
materiell ikke har hatt gnnnlag for
å greie seg særlig bedre enn vi har
giort.
De seneste to sesonger har 5-o
mann gått skadet, og det er skader
som kommer av for slakke leddbånd,
svake muskler, ja stort sett helt unød-
vendige skader. Dette er en bønn
gutter: SLUTT OPP OM TRENINGEN!
I tillegg er senioravdelingen inne i et
generasjonsskifte. Mange juniorer kom-
til mens eldre spillere er på fall-
repet.
Det sies at en blanding av unge og
eldre spillere ofte skaper lag med suk-
sess, det er kanskje riktig det.
Men det er jo hele fire måneder til
seriestart, og det er da svært så lenge
å vente da.
Vi skal heldigyis ha noen treningskam-
per før alvoret tar til. Så selv om



Lokalavisene kan fortelle at Selbak
Turn og Idrettsforening har satt igang
et eget historisk arkiv, og som har vakt
oppsikt i vide kretser.
Nå skat vi ikke begi oss inn På å
sammenligne de idrettslige prestasjo-
ner hos vår kiære naboklubb Selbak
og vår egen GIF, men synes iallefall
ai det er all grunn til å gratulere
våre fotballvenner på Selbak med dette
historiske arkivarbeidet.

- Vi må erklenne at idrett gjennom
tidene har vært en vesentlig del av
det lokale kulturbildet, og når
man har satt igang et slikt klempear-
beide som Selbak Turn og Idretts-
forening her har giort, så kunne dette
også være interessante områder for
andre klubber.

- Vi vet at i vår egen klubb finnes
det en del bakgrunnsmateriell og

som forteller om klubbens første virke-
år, dens plass i lokalsamfunnet, om
gleder og sorger, og om fremgang og til-
bakegang.

- Vi vet også at i Gressvik-området
finnes det en rekke historisk interes-
serte personer, så Ia oss hermed ut-
fordre:

Hvem melder seg frivillig til å
granske vår egen forenings arkiv-
materialer og sørge for aiourføring.

- Det måtte være en glimrende opp-
gave for eldre pensjonister, dagens
ungdom og kanskie hjemmeværende
husmødre og husfedre som vil ut-
nytte fritiden til positivt arbeid.
Vi hører gjerne fra en eller flere.

stillheten er god, så er vist levenet
og aktiviteten det hærligste allikevel.

- Ieg ønsker samtlige seniorer og

deres familier, en riktig god iul og
et fremgangsrikt og godt nytt år! 

S.H.

Tenk om vi kunne Formannens iule-
giøre det samme og nyttårshilsen

De senere års utvilling har vist at
for de aller fleste idrettsgreners ved-
kommende, har konkurransetidens
lengde stadig blitt utvidet, og i svært
mange tilfelle går det mot helårs-
aktivitet.

Det gis ikke Ienger plass for hvile-
perioder. Tiden mellom konkurranser
må i stor utstrekning nyttes til for-
beredelser og trening.
Dette fører også med seg at idretts-
ledernes innsats må være større i ut-
strekning enn tidligere.

- Men i en tid hvor ungdommen i
sterkere grad enn noen gang før,
blir utsatt for negative og farlige
fristelser, må denne utviklingen bifal-
les med en positiv innstilling.

Likevel er det selv i våre dager en
tid igien på året hvor den ivrigste
idrettsutøver og den travleste leder,
tross alt, trapper ned, i hvertfall for
en kortere periode.
Sinnene stemmes til feiring av iul og
nytt år.

Tradisionene skal opprettholdes, og
selv om de fortoner seg ganske lile
fra år til år, så er de alltid kiære.
Vi skal være glade for at det er slik,
og heri ligger nettopp beviset for at
vi holder av, og respekterer det som
er opprinneligheten til høytidsfeiring-
en. Jeg vil benytte denne anledning til å
takke alle for innsatsen i det for-
gagne år, og samtidig vil ieg ønske
velkommen igjen!

Med disse ord ønsker ieg alle våre
medlemmer, de aktive, deres foreldre
og familie, vårt publikum, de kommu-
nale myndigheter og alle våre hjelpere
og sympatisører; en riktig god iul
og et framgangsrikt godt nytt år!

]an Simensen



En idrettens adelsmann, kan vi godt
kalle fohan Berg. Han er født z.7.lSll.
Han startet sin aktive karriere i F.F.K.,
og var reserve på førstelaget i L927 -
28 -29.
Han var blant annet med i en trekant-
turnering mellom Merkantile, Frigg og
F.F.K. i 1929. Det var forresten da han
bestemte seg for å begynne i Gressvik.
Like etter finaleslutt mellom F.F.K. og
Frigg sprang han ned til Gresvil<-
båten. Han hadde bare vrengt av seg
trøya og sprang således i rød kortbukse
strømper og støvler.
Han hadde tidligere på dagen blitt
spurt om han ville v€Ere med på
åpningen av Glombo-banen.
Da han kom frem tredde han på seg
den blå trøya med sort mave-bind,
og sprang ut på banen. Da kom en av
lagkameratene å sa: uSe å få pæ
e svart bokse ævæ».
Gresviks-{<lubbdrakt var på den.tiden
blå, med sort mavebind og sort bukse.
|ohan minnes at Torp, Greåker, Glom-
bo og Gressvil var aktører.

Den første kampen vant Gressvtk 4-2
over Torp, og han husker spesielt at
hans nye lag ledet 2-0 etter bare 3
minutter. I den andre kampen ble det
2-2 mot Greåker. Etter dette var det
bare Gressvik for fohan. I 1930 vant
vår folsning C-serien. Kretsen var
inndelt i A - B og C serie på den tiden.
laget vant med klar margin og hadde
7&l4imålforskiell.
Han husker spesielt den første kampen.
Den ble nemlig vunnet med g-2 over
Ø.8. 20, (Østsiden Ballklubb av 192O).
Deretter var det fest i Trondalen,
for det var visstnok det året som det vi
idag kaller den gamle banen, ble
åpnet. På tampen av sesongen ble det
foreslått at de skulle spille en venn-

skapskamp mot Rolvsøy som var
mester i Bserien. Men på grunn av at
foreningen måtte betale 2 kroner
for å få draktsettet vasket hver gang
det ble brukt, så slo de to fluer i
ett smekk. Den dagien de skulle spille
mot Rolvsøy leide de buss. Denne gikk
rett til fotografen der ble bildet tatt.
Deretter gikk turen til Rolvsøy. Der
satt som tradisjonelt på den tiden hele
kretsstyret på en krakk å ventet, det
skulle io viere overrekkelser. Men
ingen Gressvik kom. Forbauselsen
var imidlertid stor og ekte da en buss
rullet inn på banen like før l66mpstart.
Ut veltet hele GressvikJaget ferdig
skiftet. Det hører med at Gressvik vant
1{.
En annen historie fohan husker var
da de reiste til Askim. Det kostet 2
kroner tur retur pr. mann. Imidlertid
hadde to tilskuere sneket seg ombord
i bussen. Dette så fohan og forlangte
pengene umiddelbart. Med 4 kroner i
lomma ble det stopp på første bakeri.
Han kjøpte wienerbrød for 4 kroner,
og på den tiden ble det endel.
Klubbledelsen likte ikke dette og for-
langte å få disse 4 kronene, men det
kokte bort etterhvert. Det kunne gå
opp i opp med de 2 kronene de
sparte på draktvask mot Rolvsøy.
]ohan ble stygt skadd, og oppnådde
ikke mer enn 4 sesonger for G.I.F.
Han har senere innehatt laglederværv.
Den yngre generasjon vil vel kjenne
fohan som personen som ubor" i Tron-
dalen. Han har ofret mye tid på
klubbhuset og banene vi har. Alt fore-
fallende arbeid har han puslet med.
Merking av banen, vanning, klipping, -
ja, alt som en bane trenger, har han
sørget for. Utallige er
fra kiære Trondalen.

hans minner

Tenk deg våren her oppe da, sier
han.



Den årvåkne leser har sikkert notert at
en ung herre ved narm Petter Pettersen
ofte innehar trenerværv i klubben vår'
Han kan i tillegg notere en viss suk-
sess. Seriemesterskap, finale i en stør-
re cup og semifinale i kretsmester-
skapet, alt i sesongen som gikk.

- Petter er født 20.72. -56 og har
vært aktiv i Gressvik I.F. til og med
juniorlaget.
Vi spurte hva slags trenerutdannelse
han har: - Ingen var svaret, om en da
ikke regner A-kurset for utdannelse da.
Jeg har imidlertid lest en hel del om
trening. Mye har ieg tilegnet meg ved å
studere andre trenere i arbeide. Siden
jeg er ungdoms-trener, så tror jeg- det
i.i tile viktig å samle guttene til en
gieng.

- Hvorfor holder du på Petter?

- Iee synes det er godt å holde På
med noen aktiviteter. Det er nødvendig
for meg å ha et miliø å tilhøre.
Det er også interessant å lære de for-
skiellige mennesketyper å kjenne. Det

Stille, med fuglekvitter om morgenen.
Latter og viII glede blant barn, ung-
dom og eldre om kvelden. fo, det er en
deilig plass konstaterer han.
I et nostalgisk øyeblikk husker han
den gangen da et helt lag bare hadde
ett vaskevannsfat på deling, og vannet
ble hentet i bekken.
Vi i klubbavisa takker deg for din
innsats i årene som har gått.
Vi forstår af du gjerne vil være med
mere, men at helsen også krever sitt
stell.

Vi takker for praten og ønsker deg
en riktig god iul og et riktig godt
nytt år - og håper du får mange gode
år med din familie.

S.H.

er ikke for å føle at du har makt altså?

- Nei, så avgiort ikke. Men det er io
nødvendig å ha disiplin over dem man
trener, og dessuten så blir man vel
ikke leder uten at lysten til å lede er
tilstede.

- Har du hatt flaks ved å ha så gode
spillere på laget?

- Det er helt klart at enkelte har
høynet nivået, men hele giengen har
vært fantastisk. Her er samhold og
klubbmiljø i høysetet. feg har dess-
uten aldri sett så treningsvillige gutte-
spillere noen gang.
Hva ser du etter hos en spiller?
Først og fremst teknikk. - Deretter for-
ståelse. Så kommer evnen til å ofre
seg for laget. Han bør også ha et
rent tilslag på ballen.
Hva prøver du å få fram hos dine
disipler?

- Ieg prøver å få fram det spilleren
er i besittelse av. Det er mange som kan
mye, men av en eller annen årsak. så
binder de seg. Av den grunn prøver ieg
å få fram at lagarbeidet må frem-
heves. Kan spilleren greie å løsrive
seg for å ofre seg for lagkameratene,
så tror jeg mye er gf ort.

- Lar du spillerne delta i spilleopp-
legget?
fa, forsåvidt. Enhver har io noe spesi-
elt å si, som f.eks. at han helst vil ha
ballen på høyre side og ikke på venstre.
Den taktiske utførelsen av kampen
spørs jo på hvorvidt motstanderen
har svake eller sterke trekk. Det mest
riktige er imidlertid at laglederen
tar de endelige og avgiørende beslut-
ninge3.

Klubbavisa takker for samtalen og vi
ønsker Petter en god iul og et riktig
godt nytt år. - Da som trener for
iuniorlaget.

S.H.
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ARSMØTET I G.I.F.

Gresvik Idrettsforenings årsmøte den
5. november gikk greit for seg. Særlig
imponerte valgkomiteen med
kandidater i de fleste vervene. Valget
tok heller ikke lange tiden. Ian
Simensen tok formannsjobben enda et
år. Ellers blir det en blanding av nye og
kjente fies i G.I.F.'s forskiellige
avdelinger. - Vi viser for øvrig til
valgresultatene på side 18.

På årsmøtet ble flere av spillerne og
lederne hyllet. 15 Bspillere mottok
hver sin fine statuett for sitt
Østfoldmesterskap i 3. divisjon. Svært
populært.

Bak fra venstre: H. fohansen, V.
|ensen, f. Spydevold, H. f. Henriksen.
Foran: R. Eriksen, A. Nllsen, l.
Simensen, f. Meyer.

Frode Hansen ble kåret til beste
seniorspiller for året, og fikk en fin
pokal. I tillegg aplauderte forsamlingen
for Frodes innsats på juniorlandslaget,
der han har stått mer eller mindre fast
mellom stengene. Avisenes skriverier
forteller om rneget god innsats.
Flittigste deltager i torsdagsløpene har
vært Eilev Pettersen. Han fikk en fin
pokal.

Fortsetter side 14



40 iulenøtter
Av SveinHalvorsen
1 - Når ble fotball spilt mot mål som

sto over 6 kilometer fra hverandre?

2 - Hvilket var det første land fra
Asia som kom til sluttspillet i et VM?

3 - Når ble det vanlig å bruke dom-
mere i kamper?

4 - Når ble det først tillatt å betale
spillerne åpenlyst?

5 - Når ble den første landskamp
spilt, og mellom hvilke land?

6 - Når ble den første VM-turne-
ringen spilt og hvem hadde ideen til
turneringen?

7 - Når ble organisert kvirrnefot-
ball først spilt i England?
1895? 7972? eller 1921?

8 - Hva er korrekt størrelse (om-
krets) og vekt på en godkjent senior-
ball?

I - Når ble de første fotballreglene
utarbeidet og nedskrevet?
I 1828, 1846 eller 1936?

- 10 - Hvorfor måtte Gordon
Banks gi seg med fotball?

11 - Hvilken kient italiensk klubb
spilte Dennis Law for? og når be-
gynte han å spille for dem?

12 - Hvilken bragd sto Jairzinho for
under VM i 1970?

13 - Hvilken skotsk klubb var det
som slo Inter Milan i EuroPacuP-
finalen for serievinnere i 1967?

14 - Hvilken brasiliansk by kommer
Pel6s klubb Santos fra?

15 - Hvem var kaptein På Arsenals
lag som vant uThe double, i sesongen
1970171?

16 - Hva heter manageren som ledet
Tottenham Hotspurs fra 1958 lil7S74?

L7 _ Når vant Aston Villa "The
Double, (serie og F.A.-cup)? 1897, 1903
eller 1970?

18 - Hva heter Manchester Uniteds
manager, som ble adlet for sin
innsats for fotballen?

19 - Hva heter den tidligere Leeds-
stjernen som var kaptein under VM i
ts74?
20 Hva het den nederlandske
kapteinen som startet sin store-kar-
riere hos Ajax?
27 - Hvor oppbevares den første
VM-pokalen, også kalt |ules Rimets
PokaI?

22 - Hvilke to europeiske land har
vunnet VM mer enn 6n gang?

23 - Hva heter den engelske spilleren
som har laget uhat trick, (tre mål) i en
VM-finale?

24 - Hvilken engelsk klubb er samme
mann manager for?

25 - Hvilket land slo ut storfavorit-
ten til VM i favorittlandets egen
hovedstad i 1954?

26 - Hvilket land arrangerte det
første VM og hvorfor ble det lagt dit?

27 - Hvilke nasjoner har vært med
i alle VM etter turneringens gienn-
opptagelse i 1950?

28 - Når kom både England, Skott-
land, Nord Irland og Wales til VM
sluttspill samtidig?

29 - Hva er Aiax'klubbfarger?
30 - Hva het den kjente ungarske
stjernen som spilte for Real Madrid?

31 - Når ble fotball-ligaen, verdens
første serie basert på poengsystemet?

32 - Hvilken klubb tapte den første
finalen på Wembley i 1923: Bolton W,
Manchester U, West Ham eller Hud-
dersfield?

33 - Hvorfor rykker den alltid sikre
italienske keeperen Dino Zoff ut fra
målstreken?

34 - Hvilken klubb i Uruguay har
lånt narrnet fra en klent engelsk klubb?

;l



Finske leger slår fast om alkohol:
Et helt trenings døgn går bort
Finske leger har konstatert at selv
små doser med sprit , vin og øl har en
klar nedsettende effekt på idrettsmenn.

Å trene dagen etter en fest der man
kanskle har tatt noen glass med sprit
eller ø1, er helt bortkastet. Det er mye
bedre å la være å trene. Effektiviteten
blir negativ i stedet for positiv. Trenin-
gen under noen form for fyllesyke gjør
mer skade enn nytte. Det kan ammen-
lignes med forkjølelse eller annen form
for infeksjon i kroppen.

Alt dette konsentrerer finske leger
i en informasjon som har gått ut til
alle aktive. Legene poengterer at ubak-
smellen, fortsetter mer enn 20 timer
etter at alkohol er nydt. En aktiv kan
likevel føle seg ganske pigg langt tid-
ligere.

Et helt treningsdøgn går altså bort,
og det rekker om en idrettsmann drik-
ker to eller tre drinker - eller noe

Hjertet pumper dårligere
De finske legene forklarer hva dette
beror på: Alkoholen øker hudens blod-
omløp. Derfor kommer en del av blodet

35 - Når var det lov å score ved å
føre ballen inn fra hjørneflagget?

36 Hvor stor hastighet hadde
Peter Lorimers skudd da det ble
målt elektronisk. 7O7, 137 eller 147
km/t?

37 Hvor gammel var Stanley
Matthews da han spilte sin siste
kamp i 1. divisjon. 49, 50 eller 51 år?

38 - Hva gjør en dommer hvis han
ser at målstengene er malt gule?

39 - Hva skal det dømmes hvis ballen
går is§ftLer på veien inn i mål?

rl{) - Når en spiller ønsker å spille
uten trøye, må da dommeren be
ham ta på seg en?

Svar på side 16

som trengs for forbrenning i musklene
til å savnes.

Selv hjertets pumpeeffekt forsvakes.
Det betyr at hiertet på grunn av alko-
holen kan tvinges å slå mer enn 2O
slag ekstra i minuttet når man anstren-
ger seg hardt. Vi finner eksempler i en
kamp, i løp eller ved trening.

Det behøves faktisk bare en flaske øl
for at hiertet skal slå hardere, fortere
og ha nedsatt effekt.
Ekstra melkesyre
Ved en rask akselerasjon under trening
eller kamp frigjøres det melkesyre i
musklene. Dersom det finnes alkohol
igjen i blodet så er leveren opptatt med
å bryte ned den og rekker ikke å ta
hånd om melkesyra. Musklene trøtner
derfor raskere enn normalt.

f,1lgr' «ei fyll, stiger melkesyra i blo-
det, og befinner seg der 12-15 timer
etter drikkegildet. Alkoholen tømmer
leverens glykogenlager, og dermed mis-
ter musklene en viktig energikilde.
Leverens dårlige funksion kan bli igien
i to-tre dager etter en kveld med noen
glass. Og ikke nok med det. Alkoholen
kan gjøre så blodets sukkerinirhold
synker under det normale. Ettersom en
sierk fysisk anstrengelse også gir en til-
feldig sukkerbrist, så kan den bli så
merkbar at man kan besvime, dersom
man holder på med noen utholdnings-
gren.

Alkoholens synderegister er imidler-
tid ikke slutt med dette. Selv små meng-
der som 1/4 promillle alkohol innvirker
på sinnet og lemmer, og særlig sam-
arbeide disse i mellom.
Hvor mye dårligere blir resultatet i en
presisjonsgren etter at alkohol er nydt?

Her har de finske legene konsentrert
seg om høydehoppere med 0,3 i pro-
mille i blodet. Seks høydehoppere hop-
pet under et forsøk, under sin normale
standard. Omregnet betyr dette at en
2-meters hopper bare er god for ca.
1,85 meter etter et par glass øl eller
dagen etter en fest.
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Vår forening har såvisst ilke hatt for
stor suksess på seniorsiden i fotball de
seneste år. Derfor er det grunn til å
«sole» seg i Blagets glimrende sesong

som kulminerte i kretsmesterskap.
3. divisjon for reservelag består av 2
avdelinger. Vårt lag spilte i avdeling A.
På forhånd ble Trosvik og Navestad
ansett som farlige «outsidere» til nvårt,
seriemesterskapshåp. En forrykende
åpning så «Giffarna, straks gå i tet,
tett fulgt av nettopp Trosvik og Nave-
stad. Overraskelsen var imidlertid at
Trøgstad/Båstad hang med. Trøgstad/
Båstad skulle vise seg å bli våre
værste motstandere idet de vant beg-

oppgiørene med 2-1. Dette betyr
laget opplevde kun to nederlag,

men disse holdt på å velte hele lasset.
Her er resultatene fra seriekampene:
30.4 Borgar-Gressvik

7.5 Gressvik-Ullerøy
1.4.5 Askim-Gressvi-k
21.5 Gressvik-TorP
28.5 Navestad-Gressvik

5.6 Gressvik-Lervik

Sesongen 79 er over, men tro ikke at det
finnes hvilepauser for det.
Selv om treningen ble trappet ned, så
holdt senioravdelingen kontakten. Det
ble bestemt at en fjelltur kunne være
noe å tilby de trofaste konene som
sitter hjemme ellers i året når
mannen er på trening og kamp.
Vi var ca. 30 stk. som dro til Horn-
siø høyfiellshotell. Selv om vi vel var
skuffet over standarden på stedet, så
må turen registreres som suksess. Alle-
rede i bussen på veien oppover ble
tonen slått åD, og lagledelsen og
reiseleder melder om førsteklasses
oppførsel fra samtlige. Vi skylder å
giøre oppmerksom på at turen ble
finansiert av deltakerne. 

S.H.

11.6 Berg-Gressvik
1 8.6 Gressvik-Trøgstad/Båstad
25.6 Trosvik-Gressvik
30.7 Gressvik-Borgar

6.8 Ullerøy-Gressvik
13.8 Gressvik-Askim
2O.8 Torp-Gressvik
2 7.8 Gressvik-Navestad

3.9 Lervik-Gressvik
10.9 Gressvik-Berg
1 6. 9 Trøgstad/Båstad-Gressvik
23.9 Gressvik-Trosvik

Etter en del plunder i avd. B. måtte
det omkamper til for å kåre vinneren.
Dermed ble det et lite opphold i kam-
pene for vårt lag. Imidlertid så møtte
de til trening, og holdt således formen
vedlike. - Da det etterhvert ble klart
at Ås I.L. var vinner i avdeling B,
steg spenningen. Vi var så heldige å få
hjemmekamp først. Etter en gjennom-
ført god kamp ble resultatet 4{ til oss.
Retuioppgjør-et ble spilt i Ås uken etter.
Planen gikk ut på å få en tidlig scoring
idet disse teller dobbelt i slike opp-
giør. Men Ås kom best igang. De Ie-
det da også 1{ ved pause.
I andre omgang rullet i,fnidlertid ,Gif-
farna, opp det ene angrepet etter det
andre og da kampen var slutt, k,nne
laglederne John Mathisen og Oddvar
Hermansen konstatere en 6-1 seier.
Totalt ble det dermed 10-1 og ingen
tvil om hvem som var best.

)
Bak fra v.: Freddy Herlovsen, øivind
Karlsen, Terie Spydevold, Steinar fo-
hansen.
Midtrekken: Kiell Granholt, fon Olsen,
Odd Christensen, Knut Andreassen,
Viktor fensen.
Foran: Tommy Andreassen, Sander
Ørebekk, Biørn Lammer, Kiell Karlsen,
Roger Beck. Kiell Bolstad var ikke
tilstede.

o-2
7-2
o-2
8-2
1-6
2-L
o-0
24
o{
8-1
2-1
24

ge
at

0-0
3-O
1-5
2-2
14
9-O
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G.I.F. med pikefotball
Til året skal det satses på pike-
fotball i idrettsforeningen vår. G.I.F's
styre hadde foran årsmøtet den 5.
november gått positivt inn for et slikt
forslag, og årsmøtet stemte for et for-
søksår, mot seks stemmer.
Det var et forslag fra Øistein |ohan-
sen og Per B. fohansen som førte til
et positivt svar for pikefotball fra neste
sesong. Begge disse medlemmene har
sagt seg villige til å ta seg av trening
og oppmannsjobb for pikene. Forut-
setningen er at pikene blir meldt på i
serie.
Øistein fohansen sa i sitt første inn-
legg at han følte det nå var på tide
med pikefotball i Gressvik Idrettsfor-
ening. ]ohansen pekte på det faktum at
flere piker i alderen 12-76 år hele
denne sesongen har trent sammen med
småguttelaget, og at det i første rek-
ker er disse jentene som ønsker å starte
med pikefotball.

Flere på årsmøtet kom inn på bane-
og garderobekapasiteten i Trondalen.
Selv om idrettsforeningen vår har to
baner og nye garderober er aktiviteten
så stor at det alltid llir trangt om
plassen. Det ble vist til flere eksemp-
ler gjennom inneværende sesong hvor
det har vært dårlig med plass i Tron-
dalen. Det ble derfor vist stor betenke-
Iighet med tiltaket hos flere i salen.
Øistein fohansen sa i et innlegg at
han visste det var trangt om plassen,
men at pikene til å begynne med fikk
jenke seg en smule. Det kunne i alle
fall bli snakk om noen timer i uka
og kanskje litt i helgen. Flertallet i
G.I.F. gikk altså inn for å starte et pike-
Iag som en prøveordning.
Tiden vil vise om dette vil fungere.

,{,nsvrøruf - forts. fra side 7.

Leif Myrvolds innsats i
ungdomsavdelingen ble bemerket. Han
fikk en bukett blomster. Old Boys
avdelingen tenkte på det nye
klubbhuset, og ga en elektrisk
brødskj ærer til huskomiteen.
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Du er dommer!
AV CLIVE THOMAS

Keeper har ballen og hans lag leder
med ett måI, og det er bare minutter
igien. - Han faller, og giør ingen tegn
til å gi fra seg ballen.
Hva giør du? - A/ Overser, B/ Døm-
mer gtraffe, C/ Gir teeperen gult
kort og dømmer indirelte frisparL

Du dønmer indirette frispark, og den
dømte parten ruller ballen dlbate
der han mener det er. En spiller på
det tilgodesette laget tar billen iådirektenogsetterballenimåI. -

Hva- giør du? Å/ Dømmer frispart mot
s-pilleren som sliøt måI. n/ Hler
dømmer du frisparket om.

I pausen bytter et
lag ut en spiller.

han et mrirl. Siden han
itke står på donmertortet og du ikte har
fått bestied, gir du spilleren advarsel.
Hva §ør du i tiltegg?
A/ Godkie-nner scoringen? B/ Dømner frispart
der sluddet kom fra? C/ Gienstarter
kampen med å droppe, ballea?

Etter 
-_at du har dømt frispark mot

en spiller, slur han seg mot publilun
og ser oppgitt ut.
Hva giør du? A/ Gir spilleren advarsel
for_usportslig opptreden. B/ Gi han
beskied om å oppføre seg. C/ Ut-
viser ham.

skyldige, starter du
Tkampen igien med:
7- Al lnn}.asl?

rene finner du
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svAR pÅ lo lutENøTTER

1 - I middelalderen brukte man
byen Ashbourne i Derbyshire, til minne
om en spesiell høytidsdag, som fotball-
bane.

2 - Nord Korea var det første
asiatiske land i et VM - 1966, selv
om ]apan har hatt organisert fotball
siden 1873.

3 - Så tidlig som L870 benyttet man
en dommer. Før var det bare en
kampleder, som sto ved siden av banen.

4 - Etter 1886 kunne engelske
klubber åpenlyst betale sine spillere.

5 - Skottland og England møttes i
tidenes første Iandskamp i1872.
6 - Det første ble arrangert i 1930.

Ideen hadde den franske fotball-lede-
ren fules Rimet.

7 - 1895.

8 - Omkrets mellom 68-7L cm.
Vekt mellom 396-453 gram.

I - De ble utviklet ved universi-
tetet i Cambridge i 1846.

10 - Han mistet synet i en bilulykke.
Etterhvert kom synet tilbake på det
ene øyet.

11 - Torino - 1961.

12 - Han scoret i alle de 7 kampene
som Brasil spilte i sluttspillet.
13 - Celtic vant 2-1.

14 - Sao Paulo.

15 - Frank Mclintock.
16 - BilI Nicholson.

t7 - 7897.

18 - Sir Matt Busby.

19 - Billy Br'emner.

20 - |ohan Cruyff.
21 - Den oppbevares i Brasil. Fordi
Brasil vant VM 3 ganger som første
nasjon.

22 - Yest Tyskland i L954-7974 og
Italia i 1934-1938.

23 Geoff Hurst for England, i
4-2 seieren over Vest Tyskland 1966.

24 - Chelsea F.C.

25 Uruguay slo Brasil i VM-
finalen i Rio.

26 - Uruguay fikk være vertsland
for det første VM-sluttspill i 1930,
for å feire nasjonens 100 års-iubileum.

27 - Brasil er eneste nasjon.

28 -I1958 i Sverige.

29 - Rødt og hvitt.
30 Ferenc Puskas. Han forlot
Ungarn etter urolighetene i 1956.
Han ble senere spansk statsborger og
spilte for Spania.

31 - Fotball-ligaen ble startet i 1888.

32 - Bolton slo West Ham 2{.
33 Han går ut for å gjøre
målet mindre eller vinkelen smalere.

34 - Liverpool F.C. Den er stiftet av
engelskmenn som jobber der.

35 Det var lov helt til 1924.
Da gjorde Evertons Chedzoy dette.
Siden ble det forbudt.
36 - 147 km/t.

37 - Matthews var hele 51 år da
Ilan spilte sin siste kamp for Stoke City.
Aret før var han med på å bringe
sin klubb tilbake til 1. divisjon.

38 Han setter kampen igang.
Regel 1 sier at de bør være hvite,
men ikke at de skal.

39 - det er mål såfremt -den passerer
streken. Hvis den ikke gjør det, skal
det startes med ny ball der den andre
gikk i stykker.

40 - Reglene sier at bare keepere
må ha trøye som skiller dem fra de
øvrige spillere på banen.

Du er dommer! - Svar:
1/ Gutt kort til leeperen og indirekte
frisparl.
2/ Ta frisparket om.
3/ Advarsel for usportslig opptreden.
4/ Godkienne målet,
5/ Inntast.
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Klubben vår har et prektig klubbhus'

il;#'t;;h,t og 6ør' har dette et

valet husstYre'
i';;.#ffi; i-d"tt" stYret er Leif MYr-

;ld"-fi;lr iødt tø'rz' 1e21' os ka+

#Iildi; på i-t rr"et liv, både lordisk
åg i foreningens tjeneste'
iri'ti".t.t"r- ham som flere sesongers

,*-e;;;[der, et t'æ"t' han har høstet

fii i:t|åll,::,1'å',o-'-'JtålT I e*'eqe1
ffi; il'e"ltått. s' sans var han også

åftil;";"å;iå" t'"it tii-bake til bvgde-

IååiiÅ"t. Det var da Møklega'-1d oe

åIåJl r.i"*Pet med Gressvik' Han,

iilfr";iåå'ha taPt 2-5 for GrPssvik'

ilå'Lt 
-ikk" 

særlig begeistret for at

dette nermes.
il'ir"råå; ;del sPørsmål til ham'.og

aonet med å sPørre hvorfor han toK

;#; iiilttvtåt' Io, svarte MYrvoId:

ffii; t"øi'åt t'i tt"t'g"t et sted å

iå"".^tpåtielt ungdom' |eg ser. gierne

åf kil;6h;t"t blå benYttet oftere av

å;;; k6tten' )eg sYnes også a-t man

:-#i;;;i;e buråe iamles i salen og

åitf."t""" foiskiellige saker som -opp-
ffi:å;;. rvrln ået år io så vanskelig

;T ;ffi; 
- *- a'" s""'" Plassen'

Iå uiit årt nærmest til å iage hver-

å"at" ut fordi det kommer nye som

skal trene.
v^i-;il6 deretter om han- tok alle

""tl"ååtå. angående huset alerte'

ft;:1";;i;f;Igel"ig ikke' småsaker. som

iriiJr""iii 
-l"6it"å. 

eventuellt brvllvper
;å;;';ii''iite'a er det i mile \q"ag.T
å''gi^iiåt-tie""r til en u-kveld' . til
ilariåU.tt-i"ntåne, old-bovs eller senior-

avdelingen'
il;il;;;mre ting' som reparasioner
;s"';iiki,-4" taes-avgiørelsen i hus-

stvret. sammen med hovedstyret' Om-

iåii;A; tfi!-kt","' jo Penger' så da

*å 
"tt" 

delta å si sin mening'
Vi l"at" deretter Pb om ,de\, ran

oi.r"" om utbvgging i gardelgD"lu:

i"l"åriai ikke 
- 
svarte Mvrvold' Det

ir-"J*iåiar"rtid vanskeligere nå som

oikefotball tar til
iil il;;'åå 

-ii'" 
garderobeng. ""d"

i'r."rttes til hele ungdomsavdelrngen'
rn." når pikene kommer så trenger oe

;H^;il;': åe i titt"eg kommer 
-seni-n""n'e. som trener tre-fire ganger r

uiå."il kan vel tenkes at senior-

;å;u";;*biir foreslatt å benYtte de

;å;';";å"*t""", Permanent' Da r1i!

å;"1; ";;;å 1-o*;'; i nær tenfqk!
åLa'a"t ive materialrommet' Arbeidet

ilå;; 
-g'rttr" 

garderobene skal for

å.,.;;idks Pa6"eyt"'"s' Avisa stilte

soøÅmåt om klubbhuset kunne Drrrxes

if,";;;;"-td"ns, diskotek e'I' -- Iee

åa"i--rt dette har vært tenkt'.å
å-raårt flere ganger, og i-eg persS{is
er ikke imot dette' Angåenrt: ctrsKo-

tek, så er io dette osså en lorm Ior

i*daå**lii.'it"t, me"n det måtte io

iæ""e rrrdet streng overvåkning'
Vi to."tto at de forskiellige grupper

fu*il ioreningen tok hver sin utørn"'

ttil "t de kunne skaffe sin egen rerse-

il;t;'"d slanter' Akkurat awikling-
;;;; ikke veert drøftet så nøYe'

;;#; åt "a 
grei ordning det at alle

deltar.
iii'ti"tt spurte vi om det va-r andre

ti"e--*rn-ilubbhuset kunne benyttes

til.
iiå, ,rarte MYrvoId at forskriftene er

ttå"". Hvem som helst ryg$lem. a-Y

åi"*til- r.F' t" Iåne klubbhuset til
brvlluP eventuelt iubileum'

-"Vi takker for praten' og ønsker .ner-
ved Mvrvold og hans familie en nl(tlg
goå i"t og et tikeledes nytt år' 

S.H.

/
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FOTBALL
VITSEH,

*Han hadde aldri scoret På
det strallesqarket hvis du ikke
hadde dukket"

"Det kunne ikke ha vært veffe,
sJ'ef - se/v ikke de vi hadde gitt
lribi lletter møtte o pp.

"Jeg ser det lokale fotbailaget
har unngått nodrykking igjen ..."

*Dc Deste spilleme våre er ikko det
ont ste vi har vært nødt til å selge denne
SIAODSOn»
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Vår nye klubb-trener, for det må vel
være det mest dekkende, har fra den
spede begynnelse utviklet seg kolossalt.
Det er noen år siden han startet som
trener i U-avdelingen i vår klubb.
Senere avanserte han til seniorlaget.
Deretter har bl.a. Lisleby, og nå seinest
Borgen, nydt godt av hans kunnskaper.
Etterhvert har den godeste Kai opp-
nådd å bli Norges Fotballforbunds
utdanningskonsulent for trenere i Øst-
fold. A høre hans foredrag er som å få
lest en bok, og unge som eldre bør
forstå at de her står overfor en trener
som har utdannelse og i tillegg VET hva
han gjør. - Vi i klubbavisa spurte Kai
om'hvorfor vi ikke utvikler oss som
fotballspillere.
Her kan du lese hva han svarte:

- Dette spørsmålet har vi sikkert stilt
oss selv mange ganger. Etter å ha tre-
net hardt i flere år, kan det ofte
føles som man står på stedet hvil.
Selvfølgelig er det enkelte som har
fremgang, men i forhold til nedlagt tid
til trening, kan det slmes som om frem-
gangen er sveert beskjeden. Hadde
man eksempelvis lagt ned like meget
tid til studier, ville man sannslm-
ligvis vært kvalifisert for en høyskole-
eksamen!

- Hva er så galt? Vi vet riktignok
at utviklingen av fotballspillere er
størst i alderen 8-12 år. Senere
går det litt tregere, for så nærmest å
kulminere i voksen alder. Å lære
voksne spillere f.eks. teknikk regnes
ofte for å være en meget vanskelig
affære. Det en seniortrener som regel
står igjen med, er mulighetene til å
utnytte spillerne maksimalt ved hjelp
av et effektivt spillemønster eller spesi-
elle taktiske disponeringer.

- Men er det i virkeligheten så galt?
Voksne mennesker kan jo med letthet
lære seg et fremmed språk, eller gå
på danseskole og lære seg eksempelvis
gammeldans! Så hvorfor skal det da

være så vanskelig å tilegne seg fot-
ballferdigheter?

- Nei, situasjonen er neppe så håp-
løs som man i dag gir uttrykk for.
Det kreves bare en holdningsendring
hos trener og spillere. En endring som
går ut på at treneren i sterkere grad
prioriterer det fotballmessige, og at
spillerne på sin side møter til trening
MOTIVERT fOT Å LÆRE A SPILLE
fotball.

- Vi skal også da være klar over at
en fotballaktivitet nødvendigvis ikke gir
Iæring. Det er en rekke faktorer som
må tilfredsstilles. Og da i særlig grad
det rent læringspsykologiske. Eksem-
pelvis ved å legge større vekt på å
øke minneeffekten hos spillerne. Gi
dem feedback ved å fortelle hva som
gjøres galt, og ikke minst fortelle dem
hva som gjøres riktig og deretter for-
sterke dette. Vi må repetere det riktige
om igjen og om igjen, slik at det
fungerer i en stresset kampsituasjon.
Derfor må også treningsøvelsene være
så kamplike som mulig og vi må be-
strebe oss på å utføre aktivitetene
med kvalitet. Vi må konsentrere oss om
færre momenter og heller gå i dybden
på disse.

- Mesteparten av treningen bør der-
for skje i kamplike situasjoner hvor
vi finner både med- og motspillere,
ball og mål etc. En slik form for tre-
ning krever imidlertid en positiv hold-
ning fra spillenes side. De må vise
ansvar for sin egen fotballmessige ut-
vikling, og selvfølgelig ha ambisjoner
og interesse for å utvikle seg som fot-
ballspiller.-
Til slutt tar vi med at Kai i tillegg
til å trene senioravdelingen skal trene
guttelaget. For øvrig vil han virke
som konsulent for de øvrige ungdoms-
trenere så langt tiden rekker.

- Vi i redaksionen ønsker deg alt
hell og Iykke i ditt nye virke.



I STYNE. I

Som vå,r nye manager gir vi deg
frie tøyler, så gant {u iLLs tar noen'
avgiørelse.

feg har det!
Røte Focsen er herfor å se lampen.

Perfekionist sief.
Den beste okuespilleren i et straffe-
felt til dags dato.

leg tror han otrall en ryggnuslel.
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Vil du Så på kurs?
Vi har alle behov for å etterutdanne
oss, enten det nå er i yrkeslivet eller
giennom vår hobbyvirksomhet.
Innenfor de ulike idrettsorganisasioner
finnes det en rekke kurstilbud, og som
medlemmer av Gressvik Idrettsfor-
ening kan benytte seg av.
Kursene strekker seg fra administra-
tive opplegg til kurs av treningsbetont
karakter.
Kursene er beregnet både for voksne
og ungdom, og det er et utall av kurs-
muligheter. Det gjelder bare å utnytte
mulighetene.
Det er besluttet at de ulike kurs
skal koordineres gjennom en bestemt
person, og valget falt På Thor E.

Magnussen.
Han vil sørge for at foreningens med-
lemmer blir holdt mest mulig aiour
med de kurstilbud som tilbys, bl.a.
ved oppslag i klubbhuset.
Men det er imidlertid vel så viktig at
enkeltmedlemmer eller avdelinger hen-
vender seg til kurslederen for å høre
om det er aktuelle kurs på gang.
Vi har tro på at kursvirksomheten kan
føre til bedre resultater På mange
måter, og er således et verdifullt
innslag i foreningsarbeidet.
Kursinteresserte kan henvende seg til:
Thor E. Magnussen, Midtåsen 14 C,

1620 Gressvik. Telefon privat 27 447.

FLOMLYS
Det skal bli moro å trene på den
gamle banen til vinteren. SeIv om
spillerne har vært ganske fornøyde
med flomlyskapasiteten de siste årene,
har det blitt litt mørkt i hjørnene.
Dette skal nå rettes på med fire nye
master, som skal settes opp i hvert
hjørne av banen. Anlegget vil da bli
på 12O00 watt.
For spillere og trenere vil det bli fine
forhold å trene under gjennom en ellers
mørk vinter.

TILLITSMENN OG .KVINNER I
GRESVIK IDRETTSFORENING

HOVEDSTYREI
Fom:
ViæIomm:
Sekretær:
Kasserer:
1. varmam:
2. varamm:
3.varam:
Underkasserere:

SEMOR 
-FOTBALLTFomm:

Sekretær:
OppmA:
OppmamB:

JæSimeM
AmeNilsm
Roger Erilsm
|an Meyer
Victor Iæen
JmSpydevold
Ham ). Hemilsm
Kåre fobamm, Tom tlauge, Harry
Hmitsm, IGut Andreassæ

HåIon facobeen
Kiell Bolstad
Svein Halvorem
Oddvar Hermansen. John
Mathim

Oppmm smågutter: lohn loharoen, Per Spydwold
Oppmennlilleputter: Thorblømfohamen,PerUen,

Oddvar Angvold, Odd Kristiamm,
Terie Håkomm

TJNGDOMSGRTJPPEN _ TOTBALL
Form:
Sekretærr
Oppmem iuniorer:
Oppmenn gutter:

Oppmem knøtler:

OIDBOYS _ FOTBAII
Fomm:
Oppmm:

Fomm:
Oppmm:

FINANSKOMITE
Fomm:
Medlemer:

BANEKOMIIE

HUSKOMIIE
Fomam:
Medlemer:

REDAKSJONSKOMTE:

ttÅNosA[cRUITEN:
Formam:
Viseformam:
Sekretær:
Kasserer:
Materialfonaher:
OppmmA:
OppmamB:
Oppmam P - 13:
OppmamP- 15:

REMSORER:

VAIGKOMITE:

Sverre Hovland
Harald Hsrmamn
Petter Pettersm, Sander ØrebeB
Tor Magnwsen, Gmr Nilsm.

Arne Gierløw. Tore Hansen. Knul
I€rsen, Per Martimen.

Terie Håkomen
|an Spydevold

Øistein Johamen
øistein Ioharem,
Per Bj. fohamen

GtmrNilsm
Frøvdis Granholt. Arne
Bergland, Odd Hamen, Odd
Christensen, Harald Otto Spidevold.

Birger Olsen, Gtmr
Femtehjell, Egil facobesl Per Bi
Johareen, G|mar Josefsm.

Leif Mvrvold'Yngvar Solbrekke. Jan Simensen.
Arne Nilsen, Victor IeNen, Marit
Hermamen

Svein Halvorsen, Tor Magnuæn,
Anne \,{. Ballzersen

GurmrEdvardæn
MaritHemNen
Sølvi Pelterssn
Kari Bolstad/Torill Simemeu
fohn Mathisen
Marie Jørgemen
Tone Johåmen
Per A. Andersen
Gumr Edvardsen,
ViSgo Somnsen.

Odd Spydevold, Klell Teodorsen.

Marie førgeren, Ham f. Henrilsen,
l€if Bråthen.

SKI- OG ORIENTERINGSGRT'PPA
Form: BjømHæreid
Medlemer: Harald Hemit*n, Erik Erikseq

Eivind PedBNen, Haæ G. Brette,
Roar Stmberg.

FOIBALL _PIKER


