
SIKKER HJEMMESEIER I 45 ÅR

MIMRING OG MINGLING - PRATEN GÅR LIVLIG OG MUNTERT RUNDT 
BORDET - OM NY DUSJ UNDER EN TØNNE PÅ DEN GAMLE BANEN, 
OM FJELLA, SOM DEN GANG DA TIPPELAGET STARTA VAR SOM 
VERDENS HERLIGSTE TRIBUNE, OG OPPLEVELSENE I GARDEROBEN. 
ELLER OM BUSSTURER TIL HALDEN.
TEKST: GRESSVIKINGEN 2018. FOTO: TERJE JENSEN.



SIKKER HJEMMESEIER I 45 ÅR

FINN «JOLLA» ANDREASSEN. I ANDRE ETASJE HOS REBECCA OG KRISTIAN PÅ LØKKA: Her er tippelaget samla i mars 1973 – i  2- etg hjemme
 hos Finn Jolla. FV: Odde, Steinar, Terje, Viktor og Harald. Foto: Privat.

HER KOPIERERE ET godt bilde i demokraten, 
fra sitt 25 års jubileum i 1998: Fv.: Finn Andre-
assen, Terje Spydevold, Harald Otto Spydevold, 
Odd Erik Christensen, Viktor Jensen og Steinar 
Johannessen

Jeg husker for 50 år siden, 
men forrige uke er borte

– Odd ”Odde” Christensen“



M
en Gressvikingen hører lite eller 
ingenting om hvem som vant eller 
tapte hvor mye i hvilken kamp, 
for det oppleves ikke som det aller 

viktigste å formidle til Gressvikingens lesere 
for de gode vennene i Tippelaget. 

GATELAGA FRA GRES(S)VIK
De gode kameratene mimrer og forteller 
heller om stundene i Trondalen, og gate 
lagene fra Gressvik på sekstitallet. Om 
Kirkeby mot Hurrød og Ålestranda mot 
Gressvikgata, og all glede de har fått med seg 
fra den runde ballen, menneskene rundt den 
og Gresvik Idrettsforening. 

– Jeg husker for 50 år siden, men 
forrige uke er borte», tøyser Odd ”Odde” 
Christensen, fortsatt krystallklar som en 
hvilken som helst professor.

– Se her, æ - her er et fint bilde av Kirkeby, 
forteller Finn ”Jolla” Andreassen, sønn av 
selveste ”Kristian på løkka”. Kristian, som 
hadde sitt rede og delte ut glede nede i den 
gule kiosken når han befant seg i Trondalen. 

– Se - der er han Joar Dahle og broren! – og 
Oddvar Potta stod i mål, viser Finn Jolla oss, 
og smiler. 

GODE VEKSTVILKÅR FOR GODE IN-
TENSJONER I GARDEROBEKULTUREN
Tippelaget flytter oss rimelig raskt til mars 
1973, til inni den dypeste kjernen i det gam-
le klubbhuset. Der inne i garderobekulturen 
hvor det alltid var de beste vekstvilkår for 
alle gode intensjoner. Det gamle klubbhu-
set, som den gang var kledd i gule farger. Det 
eldste nålevende klubbhuset til GIF, det med 
to garderober inn til høyre, et lite møterom 
til venstre som senere ble kiosk, dassen rett 
frem med vasken til venstre når vi gutta måt-
te tisse, og en knøttliten garderobe helt in-
nerst til venstre. 

GUTTÆR, SKA VI STARTE 
ET TIPPELAG, Æ? 
Vi er i mars 1973. Treninga er over, treneren 
Kai Jacobsen har for få minutter siden blåst i 
den blanke fløyta, og fotballskoa ligger svette 
i bagen og må vente helt til i morgen på sine 
respektive eiere – eiere som vil leke mer med 
ball i morgen en gang. 

Og i GIF garderoben der vi skifter hører 
vi fra borte ved døra fra en ungdommelig 
stemme:

– Guttær, skal vi starte et tippelag, æ?. 
Ordene kommer fra Finn Jolla, og finner 
veien frem til de andre vennene på laget. 
Initiativet til Finn Jolla blir møtt med tradi-
sjonell GIF glede av lagkameratene. 

– Det var en god idé - jeg blir gjerne med! 
svarer Terje kjapt fra plasseringen oppe ved 
døra inn til garderoben. 

– Jeg òg, klart det - moro!, svarer Harald 

fra motsatt hjørne, der borte ved speilet like 
utenfor dusjen.

– Ja, jeg blir også gjerne med, smiler Viktor 
fra sin posisjon omtrent midt mellom dem, 
på midten av den lange brunlakka benken.

Og da Odde og Steinar ”Cullis” 
Johannessen melder seg på dette eventyret 
er Tippelaget fra Gresvik IF skapt. 

Dersom noen en gang i fremtiden skal 
skrive historien som etterfølger disse ordene 
fra de seks vennene fra Gres(s)vik som falt 
i garderoben i det gamle klubbhuset denne 
kvelden i mars 1973, så forstår Gressvikingen 
at historien bør starte sånn; «Det var en 
gang….».
Selv om det hele faktisk er helt sant.

I ANDRE ETASJE HOS HO REBECCA OG 
HAN KRISTIAN PÅ LØKKA MARS 1973
Når guttene drar hjemover fra Trondalen-

mars 1973 har de seks vennene fra Gresvik 
IF avtalt å møtes hver tirsdag kveld frem-
over, etter at treninga er over, klokka 21:00. 
De skal i første omgang møtes i andre etasje 
hos ho mor Rebecca og han far Kristian på 
løkka  for å fylle ut tippelapper. De må nem-
lig leveres på onsdag før halv fem, helst hos 
lokale ”Tippenka”.

Bror til Finn Jolla, Knut ”Trusa” 
Andreassen, har akkurat flytta hjemmefra 
det nesten hvite og blå huset på løkka i 
Almgrensvei på Kirkeby. Så Finn har hele 
andre etasje til sine venner for livet nå. Det 
er bare å gå rett inn og den hvitmalte furu-
trappa opp til Finn, som venter på de andre. 

Da har Tippelaget sitt eget frikvarter fra 
hele verden. Fra høyttalerne på platespil-
leren i bakgrunnen høres, blant flere Beatles 
melodier, Paul McCartney og John Lennons  
«All you need is love».    



– Vi likte nok Beatles bedre enn Rolling 
Stones. Beatles er liksom mer oss. Og så har 
vi alltid likt Øystein Sunde», forteller Harald 
til Gressvikingen.

Da «All you need is Love» er ferdigspilt 
sammen med de andre Beatles-låtene, og det 
var alt for lenge til tippekampen på lørdag 
-og en pause fra utfylling av tippelappen – da 
setter kameratene iblant på historiene om 
«Det var det året det var så bratt», muntert 
sunget av deres felles sjels bror Øystein 
Sunde. Noe om å spise fårikål og snuble mens 
de datt – og ei blind merr som synes det er 
litt mørkt, og stanger hue i lybryter`n. Senere 
skulle det bli litt «Du må`kke komme her og 
kommer her», som en gave til Tippelaget gitt 
fra Øystein Sunde. 

– Ja, vi er litt sånn «du må`kke komme her 
og komme her, bekrefter Harald.

Tippelagets Øystein Sunde blir kanskje 
en slags mild og søt norsk utgave av Rolling 
Stones for Tippelaget. Deres alternative 
ungdomsopprør flyttet heller inn i et land-
skap fylt av humor og glede. 

Det er bare dem selv her oppe i andre etasje 
hos ho Rebecca og han Kristian på løkka nå, 
i mars 1973. De er midt i gode samtaler og 
med hverandre, - og selvsagt Arne Scheie, 
Rolf Hovden, Øivind Johnsen og Engelsk 
fotball, som er kjærkomne gjester gjennom 
TV skjermen. Og tippelappene.

TOTTENHAM HOTSPURS, CHELSEA, 
NOTTS COUNTY FC, GRESVIK IF 
OG SENE KVELDER. 
Det er tippemøter. Først 1 X 2 som Brynild-
sens en Krysto, så H U B. Det er systemer, 
antall rekker, favoritter, regnestykker, latter 
og gode samtaler på tirsdager. Før selve tip-
pekampen på lørdag klokka 16:00. Arsenal, 
Leeds, Everton, Chelsea, Stoke, Derby Coun-
ty, Tottenham Hotspurs. Og selvsagt Notts 
County FC iblant. 

 Terje og Finn speilet seg i, eller kanskje 
beundret ulikhetene fra seg selv, når de 
så Ray Wilkins og David Webb i blått på 
Stamford Bridge. Var det beslutningskraften 
og effektiviteten de så, tro? Harald, Odd og 
Steinar så kanskje seg selv i  Martin - både 
Chivers og Peters - som spilte elegant, men 
iblant litt risikabel fotball sammen med 
Steve Perryman i hvite drakter og mørk blå 
bukser på White Heart Lane. Og Viktor iden-
tifiserte seg mest med, eller beundret mest, 
sitt kjære Notts County FC på Meadow Lane 
i sort og hvitt.  

 – Om vi kom hjem kl. 02:00 eller 03:00 på 
natta etter tippemøte på en tirsdag, så gjorde 

FORTSATT SNITTER PÅ TIPPEMØTENE: 
Fra venstre: Odd Erik Christensen, Finn
 Andreassen, Viktor Jensen, Harald Otto 
Spydevold, Terje Spydevold og Steinar Johan-
nessen.  



det ingenting, sier Odde og Terje samstemt 
og ler hjertelig. 

TIPPEMØTE HVER ENESTE TIRSDAG 
I 45 ÅR, NÆRMERE 2000 TREFF
Når Gressvikingen nå møter disse nære og 
kjære vennskapsbåndene på nok et tippemø-
te har treffpunktene gått på rundgang mel-
lom kameratene hver eneste tirsdag i 45 år, 
meddeler kameratene. Nærmere 2000 tippe-
møter. I dag er det hos Harald.

Og gutta er fortsatt proppfulle av gode 
historier og gode minner fra de venn-
skapsbåndene som ble sådd i garderoben i 
Trondalen mars 1973. 

ALLE HISTORIENE ER DET 
VI HUSKER ALLE BEST
De storkoser seg fortsatt med snitter. Kame-
ratgjengen viser oss utklipp og fine bilder av 
artikler fra Demokraten ved både sitt eget 
25 års jubileum og 35 års jubileum. Vi leser 
artiklene, ser på bildene og blir stumme av 
beundring. 

Medbrakt fotograf Terje Jensen melder 
med tommel opp etter fotografering at han 
absolutt slipper å manipulere eller retusjere 
bildene som han har tatt. Da blir de alle seks 
lykkelige og letta. 

Tippelaget er rett og slett helt vidun-
derlig som de er, fortsatt, konstaterer foto-
graf Terje Jensen. Og de lattermilde gutta 

puster samlet og lettet ut etter en vellykket 
fotosession. 

Gressvikingen følger videre nysgjerrig 
med i dialogene over bordet; 

 – I tillegg til hver tirsdag har vi et årlig 
tippemøte hos han Finn i Spania, skyter 
Odde plutselig inn. 

Det var sannsynligvis et forsøk på å få til 
nok en latterfylt og god dialog om alle de 
flotte turene Tippelaget har vært med på 
sammen. Eller muligens viktig læring om 
Barcelonas spillutvikling. Men før vi rekker 
å be Odde utdype detaljene avleder Steinar 
Cullis Odde lynraskt, og fører samtalen inn 
på et annet spor. 

– Få uker etter at vi starta Tippelaget 
trudde vi at vi skulle slutte å jobbe, avslører 
Steinar Cullis og ler, - for 12´ern satt i boks 
allerede etter tre uker! 

Harald fortsetter tråden med at 12’ern 
etter tre uker i mars 1973:

«Ja, det er helt sant, vi fikk 12 rette – og 
de fleste av oss skulle jo slutte på gymnaset, 
trudde vi skulle leve av tipping!» humrer 
Harald, før han beveger seg som en smidig 
katt til kjøkkenet for å kvalitetssikre at 
serveringen også denne tirsdagskvelden er 
toppers for alle.

TOMMEL OPP FOR TIPPELAGET!
Idet vi takker for utsøkt bevertning og hyg-
gelig sosialt samvær i dagligstua nærmer 

Gressvikingen seg utgangsdøra, og vil hilse 
farvel til Tippelaget for denne gang. Vi kjen-
ner på energien i huset som nå er fylt av både 
gode gjerninger og god, gammel lokal Gres(s)
vik kultur. Tommel opp for Tippelaget!

VENNSKAPSFORENING
Underveis gjennom kvelden har det blitt 

en del frem og tilbake med LiveOddsen 
på samtidens mest populære verktøy 
– mobiltelefonene. 

Det er resultater hit og dit. Sheffield 
Wednesday mot Swansea, ligge under eller 
over, latter og jubel - og Hull – Barnsley 0-1. 

I det vi tar i håndtaket på vei ut døra og 
vet at Peterbouroug allerede har gått opp til 2 
– 2, så roper en kjent stemme fra Tippelaget 
høyt fra andre etasje; «Den går inn - nå 
mangler jeg bare Hull!!»

Jo, Tippelaget har klart å skape en 
varig vennskapsforening. Akkurat sånn 
Gressvikingen håper det er i Gresvik 
Idrettsforening. 

PS: 45 år etter at Tippelaget ble dannet i 
garderoben i det gamle klubbhuset, er tre 
av tippelagets medlemmer ( Odde, Harald 
og Terje) fortsatt «aktive» fotballspillere  i 
veterangjengen i Trondalen hver tirsdag. Vi 
bruker samme garderobe som for 45 år siden.


