
DE SPORTY 

BÆREBJELKENE
”HER ER DET ÅPENT FOR 
ALLE, DERSOM KROPPEN 
ER OVER 50 – ELLER SER 
UT TIL Å VÆRE OVER 50”, 

SMILER GUTTA PÅ «ELDRES» I 
TRONDALEN. DE DELER GLEDE, 

SKRØNER OG LATTER I EN 
GARDEROBEKULTUR FYLT AV 

VARME.

V
i snakker om FFK, som alle her på 
Gressvik ønsker all mulig lykke, - og 
det meste fra A til Å. Stemningen 
stiger i garderoben før trening, 

og fra et hjørne bak døra hører jeg ydmykt, 
når det utveksles meninger om fotballens 
verden: «Vi har gått ut på dato, har ikke så 
sterke meninger lenger».
De andre samstemmer. 
Jeg spør veteranen Jan Spydevold hva som 
er viktig i GIF:
«Omsorg for andre, ta vare på hverandre – 
vi må videreføre det til neste generasjon» 
svarer han.
Terje Spydevold legger til: 
”Og garderobekultur, det er så utrolig viktig. 
Det er her i garderoben det blir skapt. Vi 
er helt like, uansett om du er direktør eller 
hvilken rolle som helst du har på jobben – det 
er så viktig”. De andre kameratene nikker. 

De sitter her sammen, bærebjelkene i GIF. 
Kontinuitetsbærerne, de som gjør at klubben 
lever fortsatt – og snart er 100 år gammel. 
Det er heldigvis bare Odde, Harald Otto og 

Einar som dessverre 
ble forhindret fra 
å dra på treninga i 
dag.
Vi går ut for å 
bevege kroppene 
våre litt. Etter 25 
minutter scorer 
laget med gult over-
trekk, og etter 34 minutter ett til. Så redu-
serer de uten overtrekk etter 43 minutter.
«Beklager», «bra», «unnskyld», «den var god», 
«skal forsøke bedre neste gang», - er alt jeg 
registrere at de sier til hverandre under 
kampen. Det hele føles som om alle spiller 
på samme lag – mot hverandre men samtidig 
med hverandre.

Sporty bærebjelker bør enhver klubb ha. 
Sånne med solid erfaring og som tåler ulike 
konstruksjoner oppå seg når nye lag og 
miljøer skal skapes. Sterke og dyktige bære-
bjelker som sikrer kontinuitet og overføring 
av både fotballfaglig kompetanse og sosialt 
miljø som kan leve videre fra en generasjon 

til neste. Da slipper vi å begynne fra bunn 
år etter år. Vi kan bygge videre på det vi har 
samlet av kultur, kunnskap og erfaring i 
klubben fra før. 
For ballen var rund før, som den er nå. Og vi 
måtte ha bevegelse i laget og komme oss ut 
av pasningsskygge, den gang som nå. Til og 
med måtte vi slå presise pasninger, den gang 
som i dag. Mye er likt nå som før. Det samme 
når det gjelder å hilse, takke eller si adjø. 
Sportslig er forskjellen før og nå kanskje bare 
struktur i laget. Bør ikke markere så tett på 
mann lenger, det gjelder å hindre rom nå for 
tiden. Få indreløpere nå, heller ingen swee-
pere – de forsvant bare, ut i det blå. Nå er 
det noe som kalles flate firere, mellomrom, 
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sideforskyving hit og dit og opp og ned. 
Merkelige greier for de som ikke har fulgt 
den taktiske utviklingen i fotballen de senere 
årene.
Og dette med tempo selvsagt, det er litt 
annerledes i dag enn før. Alt som går så fort, 
det krever litt mer teknikk og fysikk. Og at 
hue henger med i svingene, kanskje.

Gressvikingen møter nå disse bærebjelkene i 
GIF, de som har kjent på og kjenner spillet 
både på det grønne gresset og i det mellom-
menneskelige miljøet bedre enn noen. 
Kjenner det fra ute på banen, på tribunen, 
i butikken, på jobben, hjemme i sofaen. De 
med lang erfaring og ulik fotballfilosofi, og 

som kanskje vet hva som må til for at GIF 
skal være klubben der alle trives. 

Treninga er over og latteren sitter fortsatt 
løst. Det er historier hit og dit. Så reiser 
den mest sentrale av alle bærebjelker i GIF 
seg varsomt opp. Æresmedlemmet Gunnar 
Femtehjell tar ordet med en ydmyk tilnær-
ming. Alle tretten blir stille og Gunnar sier:
”Vi har en jubilant iblant oss i dag. Det er 
han Jan, som har blitt 75 år.” Så overrekker 
Gunnar dråpene til Jan Spydevold og vi 
applauderer. Og Jan smiler og takker. 

Gressvikingen stiller også Gunnar et 
spørsmål om GIF, om han har noen ønsker 
eller råd til oss.

”Jeg ønsker at A-laget skal bli litt bedre – når 
alt ligger sånn til rette så burde vi kanskje 
vært et stabilt 4. divisjonslag. Alt ligger jo til 
rette for det.”. 

Og lagkameratene samtykker. Men dreier 
raskt samtalen over på den vidunderlige 
jobben æresmedlemmet Gunnar selv gjort 
for GIF opp gjennom årene. Gunnar er mer 
opptatt av at vi fremhever andre. Han vil vi 
blant annet skal skrive en artikkel om han 
Birger (Olsen) og de andre som har jobbet i 
mange år for klubben.

Slik snakker folk som er vant til å sette 
felleskapet foran seg selv.
Slik snakker en bærebjelke.
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