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Svc in 'f lrorscn

ko,nite er nedsatt. Finanskomiteen
ha" ved sin storc utlodninq bidratt
mcd lrcl c I 7.000 kroner og dervcd
sørget for overskudd i regnskapet
til tross for savnet av bingoarraneerrcnt. I)ame-støttegruppen
fortj ener også å bl i nevnt. De
stikker seg såvisst ikke frem,
jentene - men gjctt om det vilIe
b1i mcrket hvi.s de ikke var der.
Av jobber de utfglrer med bravour
året gjennom kan nevnes kioskdrift,
reparasjon av tlraktcr og s i st, mcn
ikkc minst: traktcring og scrvCring
rted forskjellige
arrangemcntcr fra årsnrpter til knøttefester.
IIva dct sportslige

1975 Er coDr Ån
S:i cr rrttcr ct lir i fcrd rned å gir
ovcr i l) i stor i clt, og mangc refleks-i oncr k;rn vcl g-i 0rcs i dcn an-

lodning. lrn sak cr imidlertid klar:
Iror (ircsr,r ik Itlrcttsf orening har
1975 v.r,rt ct nlcqct godt år.

Årsnrotct sorn ble holdt 17. novembcr b;rr da ogstr j)rcg av dette dct vur qodt hcsflkt og trlc holdt
i c.rr I-ordraltclig tonc. llyggelig
cr det otsri at srr mange av medlemmcr)c t:rr aktivt de1 i debatten om
v i kt i r:c sPo rsmli i for foreningen.
I)('ttc virlrrcr orn stor interesse for
forcn in!lcns vc og ve1, og er et
rrktivun so:r vi tror
\.cr(l iful]t
rnrtnec k:rn n isunnc oss. Det kan
oqsir tryqt slus fast at det ikke
cksisterer noelr ti11 i.tsmannskrise.
SunrtIigLr \rcrv - over 70 I a1t blc bcslrtt utL.n store problener,
oq i dc fl ostc b1e det gj envalg
mcd akklamas_jon - blant annet
gj aldt dette hele hovedstvret.
Itegnskap oq hsrsllinger b1e enstenrnrig godkjent, og vi bringer
pri annen plass i hladet utdrag
fre de positive ireretningene.
Vi vi1

ikevel pri lederplass få
ledere og aktive
for den fine innsatsen og trekke
frem h6ydepunktene. Utvi.delsen
av klubbhuset ser ut tii ri hl i
en realitet i kommende iir - noe
som vil bdte på savnet av hardt
tiltrengt garderobeplass. Finansieringsplanene er klare og b)'gge1

berdmnre både

ang:ir starter vi

med fotball og cratulerer seniotavdelingen mcd at førstclaget 1ot

oppholdet i 5. divisjon b1i kortest

mu11g, og at det - tross tap I

kampcn orn seriemesterskapet neste år igjen er å finne der det
hØrer hjemme. Ti1 ungdomsavdelingen
vil vi - uten forkleinelse for noerr
gi de stlrste blonstene. ii{ed hele 8
lag i sving fra tidJ iq vdr tiI scnt
pa hdst, og rned vintertren ing i tiIlegg er det unullg å gjette hvor
mange tj-mer son legges ned i. ldpet
av året. Gledel is må det d-erf or
være å kunne konstatere at resultatene ikke har uteblitt.
Av hele
vårt hjerte hadde vi hirpet at
kretsmesterskapene I gutte- oq snågutteklassene sku11e blitt deres,
men finaleplass på begge to er
he1ler ikke å forakte. Hatten av
også for håndballdamene som nådde
finalen i årets utenddrsserie.
Flott er det at bredden i denne
grenen nå er så stor at årsmptet
vedtok å spI itte gruppen i cn
senior - og en ungdomsgruppe etter
sarnme mønster som j- fotba11.

Ski- og orienteringsgruppen har
anledning
ti1 å virke som skigruppe på grunn
av r,ærgudenes etterhånden sii elendige vinterhumfr, men for annet lir
på rad er et prikkfritt
turorienteringsopplegg gjennomført, og i
tillegg er clet arranqert ukentlige
trcningslpp som har fått tilslutning
av en 1iten, men trofast stamme.
Iler er det imidlertid plass ti1
f lere - sir bare kom ig,i en dere som
liker dere i narka med kart og komhe11er ikke i irr fått

pass,
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FORMANNEN

HAR ORDET

DET VAR
GOD JUL OG
GODT NYTT ÅN
Disse tradisjonelle hilsener vil
snart igjen b1i utvekslet mennesker
i mellom, og selv om vi har hlrt
ordene mange ganger tidligere,
så
er de alltid Iike kjære.
Jeg vi1 benytte den fine anledningen klubbavisa gir ti1 å lnske
a1le våre medlemmer en god jul og
et riktig godt nytt år.

jeg takke
for innsats og støtte i det året
som nå snart ligger bak oss.
Hilsenen går også til vårt trofaste
publikum, våre juletrekunder, våre
aktive utøvere, deres foreldre og
familie, de kommunale myndigheter
og i det hele tatt til a1le våre
forbindelser.
På vegne av styret vil

Igj en har et femtitalls medlemmer
latt seg velge ti1 et nytt år i
idrettens tjeneste. Jeg lnsker spesielt disse vel !att til et nytt
arbeidsår - oe, iejen til dere alle:
God ju1 og godt nytt år.
Jan

S

FØR,,r,,3

Ilcdaks jonskorn iiccn lr:rr I-ri tt i hcndc
2 ckscrnpl ilrcr irv tlcn lr:indskrcvnt'
"l)liigtrttcn" sorn vlrr (1.I.l:.'s kluhlr-

avis i "g:rn1c" tlltgcr.
l)cnnc lrviscn som hlc frlrt inlr i
protokoiicr, gikk nii rrtlrin nrctllcmmene imel lom d;r dc Økononriskc {-orhold clcngang ikkc ti l lor trykn ing.'
Ilet ene ckscmpl;rrct stirrtcr i 1939
og det andrc i 194(r.
Flcrc av forcn ineens godc ganlc
navn finnes bllrnt innsendcrnc. Nl;ur
finner artikl er om bancforholdcnc,
klubbaftnene , trcn i n11cn , om ho1l1lbakken "llliikollcn",
rloclc historicr,
'
dikt, og sirgar ct intcrvju nrctl
odelstingspresidcntcn vcdr. skisporten i 0sttold.

Il.edaktlrcn f r:r I946 og utovor, K:r.i
B. Cjcrllw, kommcr mcd mangc
hjertesukk og oppfordringcr ti
medlemmenc onr li scndc inn stoff.
1

Vi i den nuv;r:rcndc rcclak-sjonskomitc oppfordrcr hcrvctl rncdlcnmct'rc,
gamlc som Llngc, on ;i scnde inn
stoff av:rktrroll ellcr historisk
art.
Kon i1iicnI

irnens en

K.1.0.

Gress-"\'ikinge.n"s redaksjon vr I t,rk['L'
biide ledere og aktive for åt'cl r.t'ttt
har giitt. Det samme gjeldcr allr. t0r'eningens medlemmcr sant vårc tr('l.l'.t0
anllonsorer. Dere er alle metl t'11 h rt lDct
Gresvik Idrettsforening hver pir \l('r ('s
mlite, og r,i hliper det gode sanr.u i'r'rtlr'
vi har med dere alIe vi1 fortsctlr. i
1976.

Cod iul og godt nytt år

:

H.H
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JULETREAKSJONEN
Ilet lakker og I ir mot jul, og dct bctyr^ al Cresvik IF kommer med julctrær
ti1 sine kunder.
[)et er nå b ar stden vi startct mcd
"Juletreaksjonen", og på dcnne tiden
har vi solgt ca. 6.000 juletrær.
Det er derfor naturlig at med sii stor
onsetning, må det nldvendigvis b1 i en
de1 trær av mindre god kvalitet. Som
fglge av dette, kunder som ikke alltid er helt fornlyd. Sku11e du el1er
en av dine venner konrne i en slik
situasjon, er det vårt håp at du ser
det hele fra den positive siden.
Det vil si, du har gitt den støtte
ti1 et idrettsarbeide som de fleste
av oss mener er nØdvendig i dagens
s

amfunn.

GOD

JUL:
G. B. E.

IIye folk på Sprinklet under
avslutningen på årets turoricnteri.ng.

TURORIENTERINGEN
Turori enteringen b1e avsluttet med
ct arrangement utc i narka søndag
23. novenber.

Ski- og 0-gruppa hadde laget tre
Ilyper ned forskjellig utgangspunkt (Trondalen, Skytterhuset og
Tveteskogen) som alte endte ved
Trinhytta på Sprinklet._
Det var lagt inn flere poster under.
veis, og deltagerne kunne ved innkomsten kontrollere om de selv
hadde narkert postene riktig på
sitt eget kart. På Trimhytta kunne
de son hadde deltatt i årets turorientering sikre seg nerket.
Turorienteringen har i år rrært omfattet ned enda større interesse
enn i fjor etter solgt materiell å
dflnme, og det kan etter to år fasts1ås at denne formen for trin har
appe1l ti1 a1le aldersklasser.
Eldstemann son lpste inn nerket i
år var 75 år, og den yngste ca. 2
ski og Orienteringsgruppa satser
frisk neste år - så dere har
se frem til, tr,rrorienterere.

på nv
noe å

H. H.
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RESYME AV Ån rrs
BERETN I NGE R

SKI

Siden forrigc utgave av klubhavisa
har dct vært holdt årsmØte i foreningen og vi har sakset litt fra
styrets berctn ing.

Forstiiet ig nok p, g. a. snlmangel er
skiaktiviteten fremdeles i dvale.
l)crimot har 0-sektoren vi.nd i
seilene, noe interessen for turorientering er et vidne om.

GIFfs mcdlcmstall cr totalt 707,
fordclt på 3tiU voksnc og 327 barn
( til og mcd t8 iir ).
SPORTSLIGE AKTIVITETER

Vi cr jo:rllc kjcnt mcd dct gledeI i gc soln c r s kj cdd i nncn for sen i oravdclingon, ncmlig dct [aktum at AI:rgct fra konrmcndc scsong igjcn
bl ir ii f innc i 4. divisjon.
Styrct har forsticlsc lor at dette
ikkc kunnc gjcnnomllrcs uten en
stcrk inns;rts Ira silvcl aktive utøvcrc av idrctten som fra lcdcre
og trcncr.
'l'rcningsivcrcn rapportcrcs li ha
vrcrt upli klagcl ig og frcrntidsuts i ktenc syncs godc.
sportsl ig scsong.

Arbeidet mcd nytt kart vestover giir
sin gang og forventes ferdig i fehruer I9 76.
HÅNDBALLGRUPPEN

A og ll-lagct.

Oesii I]- I agct har hatt en

OG ORIENTERINGSGRUPPEN

god

ingcn lrar i inncvterendc sesong
vir)rt Ic(lct JV lloar.]ohanscn.

Trcrr

ol,l) l]oys (;ttUI,l,liN - I;oTlt^1,L.
Sports l i.g sctt kuraktcr.iseres se-

songcn som till'rcdsstillcndc.

Vcd

scsonr:cns bc.gynnc I sc lli uI t t i I
rcttc for :i krrnnr. n:i storc mlil.

Uforrrtstttc t'orfaII og skarlcr forrykket inrid.lcrtid grunnlxect for
ut dcttc skrrllc. hli ct [tktum.
(irultllcn hitlro rrc.qct ilktiVt tit at
TV-utlotlningc.n hlc cn srrkst:;s , noe
styrL't sclvldlgcl ig cr takkncnrl i g
for.

(iruppen rapporterer at aktiviteten
sær1ig blandt de unge er meget stor.
Når det gjelder sportslige prestasjoner kan damelaget i utendørsserien vise ti1 seier i sin pu1je.
Også pikelagene har vist

betydelig

fremgang, og det er grunn tl1 å
tro at man med den treningsiver

vises kan oppnå enda bedre resultater i tiden som komrner.
som

DAME STøTTEGRUPPE

Foreningen har ved flere anledninger
kunnet registrere forskjellige Økonomiske såve1 som rent praktiske
støttetiltak
fra denne gruppen.
UNGDOMSGRUPPEN

-

FOTBALL

Det er hevet over enhver tvil at
den store aktivitet som foregår i
ungdomsavdelingen betyr meget for
såvel den enkelte utøver som sanfunnet fordvr i g.
Avdelingen har iår stilt
med 8 1ag
og det er spilt tilsanmen 165
kamper. Resultatmessig betegnes sesongen son neget bra og i den forbindelse bdr fdlgende 1ag fremheves:
Ctrtter I. laget:
Smitgutter:

Åvdel ingsmestere

Åvde1 ingsrnestere

Begge disse lag nhdde fordvrig

F I NANS KOMM I TEEN

ogsi
finalen i kretsmesterskapet men bIe
her s1ått av henholdsvis Borgen og
Tistedalen.

Man har ogsri ilir sltset

REPRE SENTASJON

pri cn T\'utlodning metl trckning [or jrrI,
loddbdker er under distril;rrs-jon,
komiteen tar det for gitt at L.t
godt resultat er avhengig aV irt
flest mulig er behjelpelig mctl
salg av lodder.

Folgendc sPillerc har denne sL-sonq
l'epresentel't cl F.
trretslae 5 dir'. fotball senior:
Biorn E. rlansen, Freddr- llerlor.sen
og Leif Pedersen.

Kretslag junior:
Nils Brinsholm og Per A.
D I

Thorescrr.

VERSE

Under denne posten nevner beretningen

at planene om utbyggingen av klubbhuset er kommet godt igang og det er
nå valgt en bygge-konite som består
av fllgende:
Jan Karlsen, Egil Jakobsen, Gunnar
Edvardsen og Jan Sinensen.
Lysllypeprosjektet er stadig et problembarn og det er lite el1år ingenting positivt å rapportere.
Kioskdriften har gått bra og turnusordningen har fungert fint. -Takk til
alle "se1gere" og selvfllgelig også
til fru Kari Sinensen.
Salg og distribusjon av juletrær har
alltid vært et nldvendig onde for å
sikre foreningens lkonomi.
Tiltaket vil også bli gjennomflrt
iår og arbeidet er i full gang.
Nytt av året er at foreningen har
nyttiggj.ort seg en "vedlikeholdsnann'r for forskjellige oppgaver i
Trondalen.

Tilslutt vi1 styret rette en stor
takk ti1 a1le gruppeledere og deres
nedarbeidere for evne og vilje ti1
innsats og sanarbeid.
Styret vi1 he1ler ikke glemme å gi
honnlr til de aktive, ei heller ii1
de nange andre son bidrar ti1 felles
beste for vår forening.
Så langt foreningens sekretær Roger
Eriksen og det er vel her bare å
tilføye at 1975 har vært et positivt
år for foreningen, og vi håpår at
året 1976 også nå bli et goat og
fremgangsrikt år for Gresvik I.F.
Pab.

KNøTTENE OG LILLEPUTTENE

Knøttene og Litleputtene har markert avslutningen på årets sesong
med hver sin fest.
Knøttene holdt sin i tilfluktsrommet på llurrØd skole 21. november,
og lilleputtene sin i underetasjen
hos Ilurrld Matsenter 26. novembår.

Det vanket brus og pølser i lange
baner, og guttene viste at de vår
like utholdende lrer som pii fotballbanen. Foreningens fornann, Jan
Simensen, holdt hilsningstale fra
ledelsen og viseformannen Arne
Nilsen - son også cr forbundsdomner
ledet splrrekonkurranse med fothallreg.lene son tema. Det var forrcsten
imponerende hva guttene kunne om
dette.
Kappspising og -drikking av pllser
og brys rnellom oppnennene inngikk
ogsa I progrannet under cnorm hciing fra guttene, og ti1 avslutning
var det utlodning av brtrs (opptil
I0 flasker i en gcvinst) samt
spennende trekning av hovcdgevinstcn
son var en engelsk fotballdrakt.
Vinneren nåtte selvfllgelig
llpc
æresrunde med drakten pri.
Da lederne takket guttcnc for i ;rr,

og for at de har vært så grcie i
ha 4ed og gjlre, var allc enigc om
at det har vært en fin scsong, og
at avslutningsfesten var ct supert
hØydepunkt.

il.il.

Fra knlttefesten på llurrdd sko1e.
(Foto: Demokraten) .
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HVORDAN V I L

DU

KVINNER OG IDRETTEN

DøI4ME?

5 fotballspØrsrnå1 ved Arne Nilsen.
1.

Ilvilkcn avgjlrelse tar du i
fØlgende s ituasjoner?
aJ cn spil lcr llpgl bort ti 1
rcscrvebcnken pii indre
banc og hrukcr grov munn
pli motstandcrncs trener.
b)
forscclsc, men nri
' sammc
lorlatcr i kke spillcren
bancn.

2.

[]t innkast hlir tatt fra
stcd på sidelinjen.
.lil!lg
llvilkc 4 forhoid må iaIttas
om kastct skal bI i riktig utlgrt?

3.

I hv i I kcn pos i sjon
kan ingcn av dc 22

vitrc offs idc?

4.

5.

på bancn
spillerne

llv ilkcn avgjørclsc tar <lu i

fØlgcndc situasjoner?
a) Iit indi rcktc frispark l:Iir
tatt i cgct straffefelt
_
ba l l cn bl ir sp i lt tilbake
til cgen keeper, rlenne
fciler og hal1en går i må1.
ll .; Sarnmc s i tuas jon, men uten_
[or l(r mctcrån,'og målrnannen
listcr nli baIlen ovcr tverrI i ggcrcn.
lnranncn Iøpcr nlcrc enn 4
kr i tt mcd hal lcn, FØr dommeren

l\lli
s

rckkcr ii gripc inn mister nå1_
av cn motsll i I lcr sorn skyter mot
mti I ct. Skrrdtlet rc.dder en annen
forsvarssltiI icr nrcd hcnclene.

nlilnnclt lla I I cn som bl i r oppfanget

Åvgjo rc I sc?

Svur s idc 15.

Kvinnene utgjør idag en ganskc

stor dcI av vår mcdlcnsmåsse. cn
andel som vi hare får håpe øicr i
fremtidcn. Idretten er ei fellescie både for kvinner og menn.
llnhver av oss uansett kjlnn må
g)Øre vlt. innsats i samiunnslivet
det er dcrfor samfunnets plikt 98
å. kvalifisere
a1le ti1 sunne' og
1 ikevektige borgere.
Fremdeles finner vi endel motstandere av kvinneidrett, både
blant kvinner og nenn. Månge mener
at egenskaper som styrke. kraft oo
utholdcnhet er må1et' for-guttenes"
f ys i ske oppdragel se , ,en åe er ,.,-j
nød ige . for j entene,
a, sågar
glør dem ukvinneliqe. llen trcnoer
ikl<e-kvinnene idag både styrke åg
utholdenhet? Det er selvfØigeligikke @nskelig å trene jentei og"
Kvrnner etter samme måIestokk som
for gutter"og menn, men jentene og
kvrnnene må trenes opp etter sine
muligheter og yteevne,
Vi må Øke deres mulighet-til å
greie alle de arbeidsoppgaver og
all den innsatsen som irvårdasen"
fordvrig krever, også eventu;1t
større påkjenninger som blii ulikt
fordelt mellom ois nennesker.
A1Ie vet at et t'sunt legene gir en
sunn.sje1". Idretten viI gi åen
psykiske^balanse og arbeiåsglede
som er så viktig å bevare i-vår
oppjagede verden.
Idretten gir a1le, kvinner son menn
anledning til å komme samnen med
folk fra alle samfunnslag, og utdyper derigjennom forstååiseii og
kjennskapet tiI det sosiale mi1;d
son uten idrettens hjelp kansk-iå
vi11e ha vært annerlådei.
idret ten er en fredens bevarer,
for 1>a idrettsarenaen er alIe
venner, uansett nasjonal itet, rang,
stilling eIler politist o1,pfåtnini.
J)et cr i et notteskall idiåttens
bet)'dn ing både som rnenneskel i g,
sosial og ku).trrrelI faktor I il,irt
samfunnsliv. Derfor er et brc.dt
engasjement a\-begge kjonn ar.
stprsre betl'dning.

ti.t.0.

VI PRESENTERER VÅRE FI
#..4;.;W,
| 12---*

*l,t
4*.
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(Foto: Kai "ff.tr.,W.
Engebretsen)
Damelaget i håndball som tapte for Eidsberg i finalen i årets uten-

dørsserie. Foran fra venstre: Sølvi Wenneberg, Anne Marie Baltzersen,
Marit Hemansen, Marie Jørgtensen, Kari Sæther. Bak fra venstre. Bodll
llemansen, Bente Henriksen, Tone Bjørg Johansen, Siri Andreassen,
Mette Fredriksen, Svend Andersen (trener). Astrid Torp og Tone Johannessen
var ikke til stede da bildet ble tatt.

(Foto: Demokraten)
A-l-aget i fotbalL som vant sin avdeling i 5. divisjon, men tapte finalen
om kretsmesterskapet for Spydeberg. Foran fra venstre: Kjell Kartsen,
6d Christensen, Roger Iøkkevik, Bjørn Erik Hansen, NiIs Brimsholm. Bak
fra venstre: Roger Beck, Jan Spydevold, Leif pedersen, per Gulbrandsen,
Knut Andreassen, Freddy Eerlovsen. I tiLtegg til disse spilte Thorbjørn
Aasbrenn arre seriekampene på forsesongen. Iran bre imidrertid skadet i.
en treningskaDp i ferien og spilte ikke senere

Åners

KRETSMESTERSKAP:

Guttelaget som tapte for Borgen i finalen om kretsmesterskapet. Foran
fra venstre: Sven R. Koht, Tomy Karlsen, Terje Henriksen, Asbjørn Tvete.
I midten fra venstre: Arne Kjenne, Kjell A. Torgauten, Jan EgiI Holmen,
Tore Kristiansen. Bak fra venstre: Dagfinn Lie, Einar Kristiansen, OIe
Jørgen Aagaard, Øivind Hermansen.

..#-Sj;t

##s#

Småguttelaget son tapte for Tistedalen i finalen om Kretsnesterskapet.
Forån fra venstre: Roar Nilsen. Eilev pettersen, Torbjørn Johansen, Steinar
Hemansen, Frode Hansen, Vidar Kristoffelsen, påI Sture, Jan Westlund. Bak
fra venstre: Dagfinn Lie, Vidar Huth, øivind Hernansen, Runar Olsen, per
pål s. Hansen, Rolf Larsen o9 Runar
Ødegård, Jan Lillebø, Kolbjørn
snger.
Johansen var ikke tilstede da bildeL
ble tatt.
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FRA DE GODT.
GA}ILE DAGER

GUNNAR FEMTEHJELL

OG

,,JEJA,,

PEDERSEN

er ansatt som lotl);t1ltrcnerc
sen ioravclc I irrlit.n f'or 1976.

GUNDERSEN,

den legendariske landslagsspi llcrcn
fra Odd, Skien, hadde cn gang rrndcr
en landskamprcisc fått hotel I rom
ved siden av en ukjent kar vcd navn
BØ. Denne BØ kom tilbake til

hotellet
i glad sternning litt sent pii natta.
I farten tok han feil av rommene og
ga seg ti1 å banke på dlren til
"Jeja'sI være1se. I]enne bIe vekket
i sin dypeste søvn og ropte irritert:
er det?" Svaret lØd:
I'Bø"! "Hvem
rrJeja" ropte på ily- enda mere
irritert
denne gang: "Hvem i h.....
er det?" På ny IØd svaret: "B1".
"Å, du skrenmer pokker'n ikke neg
med det der", svarte "Jeja" og 1a
seg ti1 å sove igjen.
sitter fastklistret
ti1 TV det er engelsk tippekanp. Hans kone
son henger opp nye gardiner ti1 jul
sier: "Du, Kar1, hvis jeg sku11e
falle ned og slå meg - vi1 du da
være så snill å ringe etter ambulansen i pausen?"
N{annen

LEIF

i

I)ct cr srilcrlt':r 1o gr.lttcr som kjcnner
bådc spil lt,rrrr. og mil jdct rrt og inn

som taI f;r1 l p;i dcn v ikt igc oppgavcn,
og vi kan lr;r rr. lnskc lykkc t il.
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UTDRAG

AV LOVER FOR

GRESVIK IDRETTSFORENING
Vi bringer her §§ 4 og 5 i
lover:

G.

I.F.'s

§ 4 - Kontinqent.
Foreningen fastsetter selv sin kontingent. Kontingenten betales for-

skuddsvis, og størrelsen bestemrles
av årsmØtet. l,'ledlemmer som er 17 år
el1er derunder betaler en lavere
kontingent og har ikke stemmerett.
Bare stemmeberettigede medlemmer er
va1

gbare

Medlenmer under den fastsatte stemmerettsalder har adgang ti1 aIle
foreningens møter mcd mlndre styret
av sær1ige hensyn bestemmer noe
anne t

.

Medlemmcr som skylder kontingent for

mer enn 1 år mister sine rettigheter
og kan av styret strykes av foreningen, Strykes et medlem kan det ikke
tas opp igjen flr skyldig konti.ngent

og andrc forpliktelser

er ordnet.

Styret har anlcdning til å sette ned
cller frafalle kontingent ved sykdon,
arbeidstØshet, nil itærtjeneste e11er
av andrc gyldigc grunner
5 - Forcninqcns organisasjon.
!Forenrngcn
lcdcs av:
l. ÅrsmØtc
2. Styre
3. Cruppestyre.

BREV FRA GRESSVI KMARKA
norgen, klar b1å hirnnel,
deilig luft.
I{vor skal turen gå idag?
Du bestenrner deg for den nordre
B1å1lvpa, med utgang fra Skytterhuset. Ganske snart befinner du deg
på åsen over Skåra. Rasteplassen
du har benyttet mang en gang ligger
badet i morgensolen, du stopper litt
opp og husker: Det var her du satt
dengang Mikkel Rev kom luskende med
ei hlne i kjeften, dengang var det
i skumringen og Mikkel var ve1 på
vei ti1 hiet og ungene med en lekkerbisken. t{yggelige minner. En avstressende nåte å raste på her opPe,
er å sitte og se den endellse bilkaravanen nede på Skårasletta. Du
ser all denne trafikken, men du
hØrer den ikke, og tenker: Gudsjelov
at jeg er her i frisk luft og i-kke
SØndag

der nede.

turen er akkurat begynt og du
skal videre. Straks er du i nordre
punkt av løypa, kanskje ta en liten
avstikker, og så er du ved den
store røysa helt nord på åseii. Hvordan er den oppstått? Du gjlr dine
refleksjoner, men rQysa ligger der
uten å gi deg svar.
Tilbake i lØypa, nu nere tett skog
med en fin tØmmervei, så er det opp
på fjellet igjen, og du er på et av
disse fjellpartier bevokst rned furu,
og son er så typisk for hele Gressviknarka. For noen år siden yndet
terreng for harejakt. Fremdeles dukker en og annen hare opp i dette
terrenget, da helst om du vandrer
alene og litt ut ifra llypetraseen.
Så! Her er du ved den li11e myra
med et par tettvokste graner, og
med barheng helt ned mot bakken,
og du husker igjen: Det var her orfuglen bruste opp, for et par år
siden, idet du befant deg en meter
fra grana den 1å under. Den skremte
nesten vettet av deg, nren likevel
artig å tenke på.
Men

i.gjen, og der
Iigger "steinkjelleren" nred ei
diger furu på taket. Hit gikk turen,
med niste og saftogvann i. sekken for
unger fra Gressvik i vår barndom.
Nedover mot skogen
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Unger er fremrlclcs begeistret

for
eIler rn'i, Ilct cr stadig noen sn:irollinger å sc hcr. De har det sikkcrt morsomt. Sclv om nista inneholder grillpllsc
og coca cola, og
kanskjc ikkc smakcr sii vidunderl ig
som svart brld med sukker pir for
30 - 35 år siclen.
"k j

Llypa herfra og nord om Borgernyra,
er jo som spesiallaget for en joggetur med myk fin skogbunn, og uvilkårlig er du i fin llpefart gjennom
stor pcn granskog. Borgernyra ja,
eldre generasjoner har fortalt om
den livlige og sikkert morsomme
jakta som foregikk her hvert år.
I'langen flott orre og tiur stupte
i- bakken her. Xanskje vi beklager
dette, men spilljakta var lovIig,
og matauke var ve1 en nødvendighet i de trange tider.
Nlen, videre t lfiypa, folk er i

farten, unge og eldre, fanilier og
barn, noen jogger, andre tar det
mere rolig. Du tenker litt på
llypegjengen ti1 G I F, Sandelig
har de gjort en bra jobb ned nerking og kvisting, og med dette bidratt ti1 å få nangen sofasliter
ut i det flotte terrenget.
Så er du vest i lØypa, og beskuer
utsikten mot Kjennet.jernet, og bestemner deg for en rekognoseringstur dit, Ikke lenge etter befinner
du deg ved kanten av tjernet. Her
er det et yrende fugleliv. Ikke
rart at naturverninteresserte og
ornitologer er glad i stedet. Her
hekker og oppholder seg nasser av
vade- og andefugler, og du bestemner deg for en senere studietur
med klkkert og fuglebok.
På hjemvei gjennom pen snåskog er
du plutselig opprnerksom på et par
rådyr, som selvfPIgelig allerede
har observert deg. llen, stå stilIe.
D1'ra er nu årvåkne og dynene fllger
deg ved den minste bevegelse. Du
begynner å gå, og straks cr de over
a1le hauger med sinc l-iotte og elegante sprang.

Dette er bare noen snri iakttagelser
tur i cndel av
ved en tilfeldig
Gress'"'iknarka. Tenk I)ai iIIt det
andrc' du kan oppleve i skog og rnark.
\o1 ikke med skauturcn, dert kan
r'ære like fasinerendc i rtll slags

vær, og ti1 enhvcr årstid. Ilasser
av andre dyr og planter kan oppleves, men rlu må ut i terrenget.
Trimverdien ved en slik tur må jc
heller ikke glemmcs. Og ve1 hjenne
snaker jo middagcn s;i aldeles utmerket

.

ISjlrge Thdqcrsen.
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SKI-

OC ORIENTERINGSGRUPPA.

Blir det snø med det første betyr
det med aII sannsynlighet at det
nye kartet over Onslyknipen-området
blir forsinket. Kartet si<ul1e ette.r
planen vært ferdig til 10. fehruar
1976, og det svcnske firmaet som
har-oppdraget skulle vært i gang med
synfaringcn av terrenget i novenber.
Imidlert id ble sjefen seiv innkalt
tiI repctisjonslvelse i det mil itæreog derfor kommer ikke synfaringen
gang fQr i desember - vel å meike
forutsatt at det ikke kommer snl, for
blir marken hvit er det hiiplØst å
gjdre jobben.
r

På den annen s ide v r I rn.rn h.r snø f or
å kunne fore ta seg no(' rnr.,l .lcrr r
idrettsgrenen som førstt..lr. I .rv gruppens navn omfatter. Det lrr' \.ert tem
snøfatt rge vintre pa rarl . . .lt.tte
mener man kan yære no k r , .. r r I
folket glemmer to snart lr, r I 111.,1d2n
det kSennes å ha skr un.lr. r', r!<r

Vt forstår

og føler

m('.r rruppen
re , r, .,rdner
seg h\r- inoen holder \(,S \, Nh trl
I rl lt rrriaften lreretter 1.,. l, '
hare 'oe ned.

dens dilemma, nen kansk

VIL DU DØ},,IME:
a) Utvisning og dropping.
b) Utvisning og indirekte fr

VAR PÅ HVORDAN

Ski- _og 0rienteringsgruppa befinner
seg for tiden i et virkelig dilemma,
og_ grunnen til
problemet er snø,
eller mangel på
snØ - a1t etter;on
en ser det,

,

spark.

Z.

1) Ansiktet rnot banen.
2) Begge ben på linjen.
3) Begge hender over hodet
4) Ba11en kastes med begge
hender.

3.

På midtl inj en.

a)
b)
s.

0mspark.

Corner.

Straffespark.
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