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Trykk:

alltid være slik at de som brenner for

en sak først og fremst vil løse sitt

problem. I så måte tror vi ikke idrettens representanter er verken bedre
eller verre enn andre, men som nevnt
innledningsvis ligger Onsøy etter mange andre kommuner. En kommune ikke så langt herfra stiller f. eks. skolenes gymnastikksaler gratis til dis-

posisjon for idrettslag som ptiori
terer ungdomsarbeidet, og dette kan
vel ikke være så unaturlig ettersom

Møklegaards

aktørene er elever ved de samme sko-

Bok- og offsettrykkeri

lene.

En annen ting er at gymnastikksalene
ofte er for små til at man kan utøve
noen fotball- og håndballtrening i
dem, og derfor bør arbeidet med en
idrettshall innen kommunen bli en realitet snarest mulig. Det er mange
hundre aktive i alle aldre i Onsøy som
ville hilse et slikt tiltak velkommen.
Den som måtte tvile på dette kan bare
gå til de ovenfor nevnte kommuner
og se hvilken utnyttelsesgrad hallene
der har.

PRIORITER
IDRETTSHALLEN!
Onsøy's idrettsutøvere er i vinterhalvåret dårligere forspent enn sine kollegaer i mange kommuner det går an
å sammenligne seg med. Vi tenker på
bl. a. Rygge, Tune og Fredrikstad som
alle har sine idrettshaller, og snart
kommer Skjeberg etter. Etter at Fredrikstad - for å skaffe treningstid til
byens egne lag - måtte utelukke lag
fra omegnen fra Kongstenhallen, har
bl. a. vår egen forening helt og holdent
vært henvist til skolenes gymnastikksaler, og de fleste kjenner vel til fra
lokalavisenes spalter hvilke problemer
dette har medført, både når det gielder den utfoldelse som tillates og ikke
minst økonomiske problemer på
gmnn av skyhøye husleier.
Vi er klar over at en kommune har
mange problemer med å skaffe midler til uløste oppgaver, og det vil vel

Det er en kjent sak at Onsøy i de siste årene har vært ganske rundhånnår det gielder bevilgninger til
4.!
kulturformål, og uten at dette skal
kritiseres, vil vi bare ha sagt at det å
drive organisert idrett foi barn og
ungdom i høyeste grad bør betraktes som kulturarbeid. Ungdom som
blir glad i sin idrett holder seg unna
narkotika og annen uhumskhet, men
forutsetningen for å kunne drive idrett er at man har et sted hvor man
kan utfolde seg. Det er å håpe at de
folkevalgte vil ta hensyn til dette, og
sørge for at vir kommune snart får sin
idrettshall.
H. H.

+

FORENINGEN JUBILERER!

Vi ser fra uenstre: Harald Henriksen
og Arne Nilsen mottar gullmerhet aa
Jan Simensen.

I anledning

av sine 55 år har foreningen
arrangert jubileumsfest som ble avholdt

i

FFK's klubbhus. Arrangementet fant

sted på stiftelsesdatoen 12. mars.
Der var ca. 90 medlemmer som deltok

samt innbudte fra Onsøy kommune,
Østfold Fotballkrets, Østfold Idrettskrets, byens aviser og sist men ikke

minst en av våre æresmedlemmer,
Krabberød som også fikk
blomster som takk for innsatsen

Knut

gjennom mange år.

Kveldens-toast-master var klubbens
formann Jan Simensen som ledet det
hele på en ledig og sikker måte.

Det ble en alle tiders vellykket fest
med taler og overrekkelser, såvel fra

kommunen som Fotballkrets og Id-

rettskrets samt foreningens damestøttegruppe.

LIer et Lilde aa styret i jubileumsåret
samn'Len med æresmedlemmet Knut
Krabberød. og noen aa gaaene som ble
oaerrakt.

Det ble også foretatt utdeling av klubbens gullmerke til to av medlemmene
for god innsats. Disse var viseformann Arne Nilsen og vår egen redaktør Harald Henriksen.
Det ble også danset etter musikk fra
gruppen Avocation, og stemningen
var den aller beste til ut i de små timer.
G. F.
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END ELTG BLE DET SNØ I GRESSVIKMARKA.
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Klar til start! Fra Parkrennett 20. februar 1977.
Etter mange bokstavelig talt helgamle løypetraseer i Gressvik sentrum.
svarte vintere har vi i år kunnet gleImidlertid er det vel ingen tvil om at
de oss over en praktfull snøvinter
Trondalen er det beste stedet å ha
med legio muligheter for alle som
som base rent arrangementsteknisk.
liker å bevege seg med ski under
Når det gjelder videre planer så har
beina.
vi til hensikt å arrangere Skisportens
Dette har selvsagt også vår ski- og
Dag for hele familien, og på den måonenterrngsgruppe utnyttet til glede
ten skaffe Norge poeng i folkeskifor både barn og voksne, og vi har
landskampen, og videre har vi tenkt
hatt en liten prat med grupplns forå awikle klubbmesterskap. Dette formann, Bjørge Thøgersen.
utsetter jo imidlertid at vi får beholde
'Ja, -Bjørge, dette har vel vært lenge
vinteren en stund til."
etterlengtet for en gruppe som de sis"Noen publikumsreaksjoner på at
te årene bare har hatt orienteringen
rangementene?"
å befatte seg med?"
'Ja,- det. har vanket mye lovord, og
'lJa-, det skal være sikkert og visst.
jeg har inntrykk av at folk er veldil
Orientering har blitt en fin-fin betakknemlige for virksomheten vi dril
skjeftigelse for oss etter at forver. Dette er jo meget stimulerende
eningen tok opp denne grenen på profor oss. "
grammet for noen få år siden, men det
"Hva med fremtiden - vil gruppen
er jo på skifronten vi har de sterkeste
ta sikte på flere renn neste
år?'
tradisjonene, og vi synes det har vært
'Jeg tror ikke vi skal satse på for manleit år etter år å måtte unnvære Parkg-e.-rgnl, men heller gå inn for å lage
rennet og de andre arrangementene
skikkelige kvalitetsarrangementer ut
våre. Humøret er derfor på topn hos
av de vi satser på. I tillegg til de renn
alle i gruppen denne vinteån." ' '
vi har avvikler i år bør vi"iel ta peilins
"Hvorledes er rennprogrammet for sepå å få et kretsrenn med deliaselsE
songen?"
fra junior og_nedover i aldersgrupp"ene.
"Pr. dags dato (10. mars) har vi avMen glem ikke at der er en vikiiÅ forviklet et skimerkerenn med ca. 50 delutsetning for at planene kan iealitagere samt Parkrennet som samlet ca.
seres, og det er sn6," understreker
80 deltagere. Sistnevnte renn måtte
Bjørge Thøgersen.
i år legges til Trondalen pga. boligbebyggelsen som har funnet sted i våre
H. H.

POSITIW NYTT TILTAK.
G.I.F. driver som alle medlemmer vet
en meget aktiv ungdomsgruppe i fotball, og man er i dette arbeidet avhengig av ledere og trenere som har kjennskap til riktige treningsmetoder for de

forskjellige alderstrinn.

I den forbindelse har foreningen

vinter awiklet et

i

treningslederkurs

over 4 kvelder, med Joar Dahle som
en ypperlig instruktør. At dette var
et positivt tiltak er vi ikke i tvil om,

og interessen for kurset blant tillitsmennene i ungdomsavdelingen var
enonn. Det var nemlig praktisk talt
100% oppslutning fra de ca. 20

god sak. Vi får derfor bare gå på'n
igjen - det er jo ikke mange månedene til en ny julefeiring.
Imidlertid - kanskje leserne kunne gi

til å"skaffe penger? Dåt
er alltid behov for midler, og klubboss andre ideer

arbeidet krever sitt - og får vi en ekstra god ide skal ikke finanskomiteen
vente lenge før ide er omgiort til handling," slutter Thor Magnussen.

EN PRAT MED FOTBALL
FORMANNEN.

ledernes side.

Grunnen til at kurset ble holdt er som
nevnt at vi skal bli i stand til å gi aktørene et bedre tilbud med riktig trening, slik at de forhåpentligvis kan bli
bedre fotballspillere som med tiden
kan heve nivået i klubben vår.
Hvem vet - kanskie begynner vi om
noen år å klatre op[roveii divisjonene.
G. F.

NYTT REKORDAR FOR
TV.LOTTERIET.
Fra et av medlemmene i finanskomiteen, Thor E. Magnussen har vi mottatt følgende rapport:
"Mens folk flest stelte med julemenyen giennomførte finanskomiteen sin
langspurt. TV-utlodningen var inne i
siste og avsluttende fase - og det på
selveste julaften. Men innsatsen ga tifold igjen: Ny rekord ble notert, omkring 2 1 . 00 0 kroner etter at alle utgiftter var dekket.
Det er fjerde året på rad at TVJotteriet er gjennomført, og resultatet
er selvsagt kjærkomment i klubbkassa. Ekstra populært var det at vinneren i år ble Egil Jacobsen, - klubbpatriot med mange verv giennom alle
år.

Det er hyggelig å arbeide med utlodningen også. Selvsagt kjøper folk lodder for å vinne, men mange sier også
at loddkjøpet giøres for å støtte en

Yngaar Solbrekke.

Yngvar Solbrekke heter han, mannen
som i en årrekke har vært oppmann
for vårt BJag.
I år har han takket ja til vervet som
formann i fotballgruppa, en jobb som
er en av de mest krevende innen foreningen.

Vi treffer ham i Trondalen

under treningen der han er ivrig opptatt med å
giøre sine notater.
Vårt første spørsmål: "Hva med spillerstallen?"
"Dessverre, vi har i dag bare 12-15
mann på trening, og det er for lite."
"Vi er også blitt fortalt at dere har
keeperproblemer?"
'Ja, etter at Leif Pedersen, 11 år på
A-laget, har trappet ned, ser det mørkt
ut, men vi håper han hjelper oss ett år
til, slik at vår juniorkeeper kan overta
fra neste år."
"Er det degradering til 5. div. som har
skylden for et dårligere spillemateriell
i Lr?"

"Nei, det vil jeg ikke si, men vi har
mistet 4 spillere, derav en meget god
juniorspiller. Vi har også fått t-il!ak9
3 spillere, og det er vi meget glad for".
"Hva med treningsforholdene her i

Trondalen?" "De er meget gode, og vi
har fått en rekke forespørsler om leie
av banen vår, så på dette området er
Gressvik i en heldig situasjon".
"Når vi har gode treningsforhold,
hvorfor da så lite antall spillere?"
"svaret på dette er enkelt. Etter en
kamp eller trening har vi idag ingen
steder hvor vi kan samles.
Når klubbhuset står ferdig, og vi alle
kan samles under "ett tak", ja da er
jeg ikke i tvil om at antall seniorspillere
vil øke betydelig".
"AIl denne fotballtreningen på snø og
is, - går ikke dette utover lysten til
å spille når sesongen egentlig starter, hvå f. eks. med en skitur i ny og ne?"
"Skal man være med idag, må vi gi
guttene samme tilbud som de fleste
andre klubber, og der spilles det som
kjent fotball hele året".
"I vår klubb hender det ofte at en
eller flere juniorspillere er gode nok
for AJaget. Skal de da spille på begge
lag?" "Ja, dette har vi diskutert mange
g;mger, - mitt personlige syn er at
AJaget må prioriteres, men dersom
spilleren selv ønsker juniorlaget mener
jeg vi bør respektere dette".
"Du virker ikke særlig optimistisk
foran denne sesongen - hva med målsettingen?"

"Det er en trygg plass på den øvre

delen av tabellen slik at vi får stabilisert
et lag som blir godt nok til å vinne
5. div. neste år".

Vi ønsker lykke til med sesongen, og
om måIsettingen slår til vil tiden vise.
G. B. E.

NY MANN VED RORET I
UNGDOMSAVDELINGEN
På siste årsmøte ble

ungdomsav-

delingens mangeårige leder Leif Myrvold avløst av Sander Ørebekk.
Sander er 26 år og oppvokst på
Gressvik, og har med enkelte fra'

værsår

tilhørt Gresvik I.F.

siden

knøttealderen. For tiden hører han til
i foreningens B-stall, men innrømmer

gjerne at ambisjoner som fotballspiller

har han ikke, og han slenger først og
fremst med for å holde seg i trim.

Men tar han lett på sin karriere
som spiller, kan det motsatte sies om
hans innstilling til jobben som ungdomsleder. Han forteller selv om
dette:
"Som du husker var det svært motvillig jeg påtok meg jobben på årsmøtet. Arsaken til det var ikke at jeg
manglet lyst, men at ansvaret ved
jobben skremte meg. Jeg kjenner jo til
at min forgjenger stort sett bodde i
Trondalen, og jeg mente det ville bli
veldig vanskelig å fylle jobben etter
ham. Imidlertid tror jeg at mest mulig
som angår lagene må delegeres til
oppmennene, samtidig som erfaringer
hittil har gitt meg forståelsen av at det
er viktig for ungdomslederen å ha en
best mulig kummunikasjon med disse.
Det er også viktig at ungdomslederen
opptrer som lagledernes representant i
styret."
"Hvor mange lag mønstrer ungdomsavdelingen i år?"
"Vi stiller med l juniorlag, 1 guttelag,
2 småguttelag, 2 lilleputtlag og 2
knøttelag - altså 8 lag i alt. Nytt av
året er at også lilleputtene spiller i
serie i kretsens regi, og dermed er det
bare knøttene som kommer til e
spille i privat serie. Det foreligger

allerede innbydelser til forskjellige
cupturneringer for de yngste, men det
er ennå ikke tatt stilling til deltagelsen
i disse."
"Hvorledes vurderer du lagenes muligheter i serien?"
Jeg skal ikke driste meg til å tippe,
men jeg tror både juniorene og guttelaget f. eks. skulle kunne hevde seg
bra. Dette avhenger imidlertid av om
de får disponere hele spillerstallen sin.
I fjor ble jo en del av juniorene
benyttet på AJaget, og dette resulterte i at det oppsto en kjedereaksjon
nedover i lagene med hensyn til tapping av spillere. Men det er klart
aI vi forstår A-lagets problemer
også," sier Sander til slutt.
Vi ønsker både ham og lagene han er
øverste bas for lykke til med sesongen.

H.H.

de unge vet at de har en slik gruppe
med erfaring og god vilje i ryggen, ån
gruppe hvor de kan hente råd og støtte. Nå er jo også et flertall av old-boys
gruppens medlemmer tillitsmenn i en
rekke andre grupper innen G.I.F.
Vi ønsker Spydevold og hans gruppe
lykke til med planene og vi håper på
en god sportslig sesong for gruppen.

OLD BOYS.GRUPPA

K. r. o.

HANDBALL.ARTIKKEL

Old Boys-sjefen Per Spydeaold.

Gress-"Vikingen" har slått av en prat
med gruppeformannen, Per Spydevold.
Han forteller at de er i full sving med
treningen før sesongen.
12-14 mann møter frem hver torsdag i den lille gym.salen på Ungdomsskolen på Gressvik. Gruppa teller totalt
26 mann.
De har meldt seg på i Østlandscupen
og i Østlandsserien for Old-boys.
Når utetreningen begynner holder
gruppa til på den gamle banen i Trondalen. Angående Trondalen så håper
Spydevold på at de i fremtiden kan
få bruke det nye klubblokalet i Trondalen fra tid til annen for å arrangere
hyggekvelder o. l. Spydevold under-

streker

at

gruppa ser dette med

å

være med på å skape et godt miljø og

bevare dette i fremtiden som meget
viktig. Videre å få et tilbud til de trofaste, litt eldre som møter opp langs
sidelinja i Trondalen ved de fleste
kamper. A få også disse med på hyggekvelder o. l. er målet.
Når tidligere A-spillere går over i veteranenes rekker er det om å gjøre å
holde på disse også i fremtiden, mener
Spydevold, noe vi i Gress-"Vikingen"
må si oss meget enig i.
Han understreker som meget viktig at

Damelaget spiller som kjent i 5. div.,
og når dette skrives har de en kamp
igjen å spille. Utfallet av denne kampen
betyr intet for plasseringen på tabellen.
D9 får i år en 4de plass mo1 3dje plass
i fjor. Skal vårt håp om en plasi i 4.
div. innfris, må vi nok sette vår lit til
våre yngre pillere som i denne sesong
virkelig har gjort framgang.
Pikelaget har kvalifisert seg for Apulja, med beste resultat som 5-5
mot selveste Skjeberg.
Småpikene og Minipikene spiller i Bpulja. Våre småpiker leder sin avd.
mens Minipikene ligger på annenplass.
Alt dette er meget sterke resultater
når man tar i betrakning at Gressvik er
et av de få lag, som ikke har mulighet
til trening i en "håndball-hall".
G. B. E.

GODE REPLIKKER

har vi sansen for, og vi minnes i den
forbindelse en episode fra en flomlyskamp som Gresvik spilte mot Fredrikstad på St. Croixbanen i 1953. Det
gikk mildest talt dårlig for våre favoritter, idet våre mere berømte motstandere vant hele 11-0. På stillingen
9-0 hadde Fredrikstad et av sine
mange oppløp, og akkurat idet senterløperen skal til å dundre ballen i mål
lyder en rungende stemme fra en publikummer: "Slokk lyset! "

[0

PA ENGELSK FOTBALLI(AMP
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§

Slik ser det ut i gatene etter en kamp på White Hart Lane.

i

år hadde undertegnede fornøyelsen av å overvære 1. divisionskampen mellom Tottenham og
Manchester United på White Hart Lane
i London. Vi hadde forgieves forsøkt
å få tak i sitteplassbilletter på forhånd
idet vi på det iterkeste var blitt advart
mot å §a im på ståplass, der vi i verste
fall kunne bli stukket ned - i beste
fall bli omtrent flatklemt' Tipsene vi
fikk gikk derfor ut på å dra ut til banen
to timer før kampen skulle begYnne,
og innstille oss på å kjøpe sitteplassbilletter av svartebørshandlere som
det visstnok skulle være nok av. Vi
innrettet oss etter dette og tok en
drosie utover. Det skulle vise seg at
tipsåne var riktige. I samme øyeblikk
vf satte benene ut av bilen var "haiene"
over oss med sine tilbud som varierte
fra 5 til 6 pund for billetter som offi-

Den 12. februar

sielt kostet 1 ll2 pund. Etter endel
pruting lyktes vi i- å komme ned i
3,75 pund hos en type som begYnte

med å forlange 5 pund, og han la ikke
skjul på at han synes han hadde behandlet oss altfor pent. Det wimlet av
folk overalt utenfor banen, og på fortauene hadde de som solgte klubb-

souvenirer som skjerf, luer osv. glimrende avsetning.
For en fremmed virket det også rart at

det sto oppslag utenfor

til

inngangene

ståtribunene som: Bare for Manchester United-tilhengere, og i stikk
motsatt ende av banen det samme
for Tottenham-supporterne. Imidlertid
ble vi fort overbevist om at dette var
det eneste fornuftige da vi kom innenfor portene - for maken til lurveleven
har i hvert fall ikke jeg opplevd på en
fotballbane. De ungdommelige patriotene skrek unisont sine klubbrop, og
folkemassene var hele tiden i bølgende
bevegelse. Med jevne mellomrom hoppet noen av "fansen" over gjerdet, og
med sitt klubbskjerf høyt løftet over
hodet styrtet de over banen med retning mot motstandertribunen i den
tydelige hensikt å gi uttrykk for sin
forakt for de som oppholdt seg der.
Disse ungdommene ble imidlertid uten
unntagelse tatt hånd om av solide
"bobbies" og geleidet utenfor banen,
og vi leste i avisene etterpå at ca. 50
personer var blitt arrestert førogunder
kampen.
Fra vår plass høyt oppe under taket

hadde vi utsyn rett ned på Tottenhamtribunen, og en eldre engelskmann
som satt ved siden av meg sa: "Går du
ned der og skriker United så dreper'
em deg." Vi tok hensyn til hans råd,
og slapp levende fra moroa.
Selve kampen var også meget severdig.
Særlig 1. omgang da United spilte lett

og teknisk -fin fotball, og kunne gå
til pause med 2-1 ledelse. I 2. omgang
Selve kampen var også meget severdig.

Særlig 1. omgang da United spilte lett

og teknisk fin fotball, og kunne gå
til pause med 2-1 ledelse. I 2. omgang
omsans
k de tidlig
tidlis opp
opo til 3-1,
3-1. og
os da var
gikk
det meste av spenningen borte.

Etter kampen måtte vi atter ut i folkevrimmelen og det var sant å si ikke
helt enkelt å kave seg fram mellom
47.000 elleville superpatrioter for det
ene eller det andre laget. Vi kom imidlertid helskinnet ut av virvaret, og
hadde bak oss en opplevelse vi ikke
ville ha unnvært for mange penger.
H. H.

HAN GAR STILLE I
DØRENE.
Man kan daglig lese i aviser om trenersuksess, superoppmenn, eller idrettshelter som setter rekorder. Alle får
sine navn skrevet med store bokstaver,
men hva med en av de som går "stille i
dørene". Ja, en som har tro på masseidretten.
Vi tenker da på turorientering, oppmerking av turløyper, eller ungdomsarbeid gjennom mange år, både med
fotball og håndball som virkefelt. Han

er heller ikke ukjent med begrepet
dugnad når dette skal utføres. Det

siste får du bekreftet selv når du er ute

i marka og ser alle veivisere, - disse er
nemlig laget hjemme i kjelleren til

Gunnar Aagaard. Vi har avlagt Gunnar
et besøk denne gang.
"Når var det du begynte som tillitsmann i foreningen?"
"Det startet like etter krigen, så det er
faktisk 30 år siden. Jeg så det som en

Gunnar Aagaard

samf'unnsoppgave å være med å støtte
idretten."
"Hva er det mest positive, som du kan
huske fra denne tiden?"
Det må være Østfoldmesterskapet for
juniorlaget I 19b2. Her vil jeg også
nevne Tor Mathiassen som bisto med
trening, mens jeg selv var oppmann."
"Det mest negative i denne tiden?"
"Lysløypepro sjektet. "
"Var ungdom lettere å ha med å gjøre
den gang enn dagens ungdom?"
'Jeg tror at slike spørsmål er mere uttrykk, enn realitet. Ungdommen er i
dag like bra, som tidligere årganger."
"Medlemskontingenten er i dag 15 kr
for ungdom, - står dette i forhold til
de tilbud foreningen gir sine aktive?"
"For enkelte familier, med flere ungdommer kan dette kans§e være nok,
men stort sett så må en si at 15 kr er
for lite."
"Ere det en selvfølge at foreldre og
foresatte er med og "bakker opp" i
dette ungdomsarbeidet? "
'Ju j.g synes nok at de bør vise dette
arbeid større oppmerksomhet enn det
gjøres i dag. Men jeg vil også nevne at
en del er flinke."
"Du har også vært med i politikken,
tror du den alminnelige politiker vet
-hvilke
samfunnsvern det ligger i GIF's
aktiviteter?"
'Ja, politikeren er her sitt ansvar bevisst, men det hele er en prioritering."
"Hvis jeg stilte deg følgende spørsmål:
Hvilken aktiviteter har Onsøy Kommune vært med på å tilrettelegge for
idrettsungdom i vinterhalvåret?,,
"Det er vanskelig å svare på, for når
sant skal sies, så har ikke bygdas idrettslag mange tilbud å komme med,

13

"Det er vanskelig å svare på, for når
sant skal sies, så har ikke bygdas idrettslag mange tilbud å komme med,
mon tro om ikke en idrettshall bør
komme ganske snart, for at behovet,
er til stede er det ingen tvil om."
"Et Ønske som avslutning?"
"Det må være at vi alle er med på å
lage et balanseforhold mellom bebvegelse og friarealer. Og ar vi får behoid-e
Onsøymarka, slik at vi i fremtiden kan
gi vår.neste generasjon, den rekreasjon
som vr selv har nytt godt av."

KNØTTENE
har fått anskaffet nye drakter til begge
lagene, og vil i den iorbindelse få re"tIe
en hjertelig takk til firmaene
Skalles Mek. Verksted A/S,
Karlsen og Langgård A/S, og
Henriksen Brenselforr. og Vårmesenter
A/S.
Disse har alle ydet sitt bidrag og dermed gjort anskaffelsen mulig. - -

G. B. E.

I SERIEN GAMLE LAGBILDER

har vi denne gang funnet frem et bilde
som ikke egentlig er så veldiggammelt.
Det skriver seg fra 1956, og er ert av
de første bildene som er tatt på hovedbanen vår i Trondalen som ble tatt i
bruk dette året.
Mange av spillerne er fremdeles
aktive i Old Boys-sarrrmenheng.

Laget er, regnet foran fra venstre:Jan
Simensen, Ragnar Johannessen, Egil
Nilsen, Per Spydevold, Rolf Kjøs-

telsen.

Bak fra venstre: Karsten Gøtz, Terje
Haakensen, Egil Hansen, Bjørn Arne
Gjerløv, Erik Eriksen og Erlk Femtehjell.

TEMA: I SKISPORET.
En drømmevinter ligger bak oss, - sol,
snø og herlige dager i skisporet. Det er
mange år siden vi har opplevet vinteren
slik.

Ren, frisk luft, og Gressvikmarka så
innbydende. Vi opplever så mangt i
slike stunder - aller mest takknemlighet over å ha en slik natur like utenfor
stuedøren. Det er verdier som aldri
kan måles i kroner og øre. Vi har et
ansvar for å bevare en slik natur, for
tusener, - ja titusener på titusener misunner oss slike muligheter.
Og når snøen er borte ligger marka der
igjen med nye muligheter. Jo, vi har
noe som det gjelder å bevare, - en
naturarv som vi skal overgi til kommende generasjoner.

Thor E. Magnussen.

TILLITSMENN OG .KVINNER
I"GRnSvIT IDRETTS FORENING
HOVEDSTYRE:
Formann:

Jan Simensen
Furutoppen
1620 Gressvik
Arne Nilsen

Viseformann:

Haugefjellveien

1620 Gressvik
Sekretær:

Roger Eriksen
Solveien 26
1620 Gressvik
Jahn Meyer

Kasserer:

Industriveien 22
1600 Fredrikstad

FOTBALLGRUPPE SENIOR:
Formann:
Yngvar Solbrekke
Furuveien
1620 Gressvik
Kjell Bolstad

Sekretær:

FOTBALLGRUPPE JUNIOR:
Formann:
Sander Ørebekk
Ørebekk Alle
1620 Gressvik
Kåre Johansen

Sekretær:
Oppmenn junior:

Håkon Jacobsen
Birger Olsen

Oppmann gutter:
Leif Hermansen
Oppmenn smågutter: Bjørn Arne Gjerløw

Leif Myrvold
Oppmenn lilleputter: John Johannessen

Jan Kristoffersen
Oddvar Tangen

Oppmenn

knøtter:

Harald Henriksen
Harald Hermansen

GODE REPLIKKER

Thorbjørn Johannessen
Øistein Johansen

Thor Magnussen
Rino Omberg

I mellomkrigsåra hadde Gresvik vært
i Askim og spilt seriekamp, og på
hjemveien ble det en del "pipler" på
spillerne. Stemningen var derfor meget
høy ved ankomsten til Gressvik. Nå
falt det seg slik at det denne kvelden

hadde oppstått brann i et av de
"finere" hus på stedet. Og folk var i

full sving med å berge innbo og løsøre.
En av Gresvikspillerne som også var
med og "blåste hønn" i Gressvikmusikken var i fin form, og toget inn
mellom bergingsmannskapene idet han
roper: "Fire musikere herover - vi
skal ha ut pianoet!"

OLD BOYS-GRUPPE:

Formann:

Per Spydevold,
Storveien 36,
1620 Gressvik

HÅNDBALLGRUPPE:
Formann:
Sekretær:
Ungdomsleder:
Oppmenn damer:
Oppmann piker:
Oppmenn småpiker:

Marie Jørgensen,
Pettersand 65,
1600 Fredrikstad
Tone Johansen

Rigmor Schou
Anne Marie Baltzersen
John Mathisen
Per Arild Andersen
Per Arild Andersen

EN RIKTIG GOD PASKE

Tone Johansen
Oppmann minipiker: Gunnar B. Edvardsen
Oppmann knøtter:
Tone Johansen

ønsker redaksjonen Gress-"Vikingen"s

SKI. OG ORIENTERINGSGRUPPE :
Formann:
Bjørge Thøgersen,

lesere.

Sekretær:

Haslerudveien 9,
1620 Gressvik
Bjørn Pedersen

