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at vi følger dem med årvåkenhet når
saker som angår idretten er oppe til
behandling.

H. H.

:

Gunnar B. Edvardsen

Gunnar Femtehjell
Kjell I. Olavesen

Trykk:

Møklegaards
Bok- og offsettrykkeri

HILSEN FRA
FOTBALLKRETSEN

POLITIKK OG IDRETT
"Politikk og idrett hører ikke sammen", er et uttrykk vi titt og ofte har
støtt på, men det er vel ikke til å
komme forbi at i visse sammenhenger
har det stikk motsatte vist seg å være
tilfelle. En ting er i hvert fall sikkert,
og det er at når det gjelder den organiserte idretts levevilkår er det politikeme som bestemmer hvor gode
eller dårlige disse skal være - og sånn

sett hører politikk og idrett

nøye

sammen.

Når dette leses er resultatet av stortingsvalget kjent - til glede for noen
- til vrede for andre. Om to år er det
kommunestyrenes sammensetning det

gjelder, og for oss som §teller med
idrett er det av største viktighet at
det blir valgt representanter som har
forståelse for hvilken betydning virksomheten vi driver har for samfunnet.
Uansett hvilket politisk parti vi akter
å gi vår stemme til bør vi gjøre vårt for
å sikre personer som taler idrettens
sak plass i kommunestyret. De som

sitter i det

nåværende kommune-

styre har to år

til på seg, og de skal vite

Fra Østfold Fotballkrets har

Gress-

"Vikingen" motatt:
Østfold Fotballkrets vil gratulere
Gresvik I. F. med den nye klubbavis. Dette er et fint tiltak. Vi tror
klubbaviser har stor betydning når
det gjelder å skape kontakt mellom
mange medlemmer, fra de aller yngste
til de eldste. Klubbledere har alltid behov for å bringe informasjoner, og en
klubbavis er ofte det beste organ i så
måte.

Men en klubbavis bør også være det
organ hvor MEDLEMMENE tar opp

problemer og ideer til debatt. Da førs1
Iykkes man med å få en virkelig frisk
og levende avis. Erfaringer mange
klubber har gjort er imidlertid at det
svikter nettopp på dette punkt. Altfor ofte hender det at redaktØren og
eventuelle medhjelpere må produserå
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alt stoffet selv. Det kan bli noe en-

sidig og stereotypt i lengden, sgly om
skri6enten(e) er-aldri så god,(e). Vi
håper at Gresvik I. F.s medlemmer
iklle vil være passive når det gielder
å bidra med itoff til sin klubbavis.
Gresvik I. F. er ett av de ganske gamle
medlemmer i Østfold Fotballkrei"s,
som igjen er en av landets stØrste.
Østfold var i flere tiår nokså toneangivende i norsk f otball. Kretsen
spiller ikke samme rolle i dag, men det
betyr sikkert ikke at det går tilbake i
vår krets, snarere at de mange andre
har kommet meget sterkere etterhvert.
I inneværende sesong har Østfold Fotballkrets flere klubber enn noengang,
og disse klubbene stiller langt flere lag
enn tidligere. Kampantallet, som har
vært økende hvert år, vil i denne
sesongen komme langt over 3.000, og
det er kun de kamper som administreres av kretsen.

De mange lag klubbene stiller, og det
høye kampantall vi nå er oppe i bekrefter noe alle klubbledere allerede
har merket på kroppen: Banekapasiteten har ikke økt i tilsvarende grad
som klubber, lag og kamper. Norsk
fotballs største problem i dag er
hverken økonomi, leder- eller trenerkapasitet eller det å skape et mest
mulig slagkraftig landslag, nei, hovedproblemet er at det er altfor få baner
til disposisjon for de mange som søker
til fotballsporten. Det anlegges vel en
og annen bane nå for tiden også, men
tallet på lag øker langt raskere enn
tallet på baner. I dag er det slik mange
steder at klubber må begrense tilgangen på nye aktive da man ikke
makter å skaffe baner til trening og
kamper. De lag man har får kanskje
mange steder ikke den trening de
burde på grunn av sprengte baner.
Den store økning i tallet på aktive vil
trolig fortsette. Det er derfor viktig at
det også blir bygget nye baner. Dette
er stort sett en offentlig sak og derfor
må kommunene ta dette med i planleggingen når nye boligfelt reises.
Dette gjøres også som regel - på
papiret - men det er vel det som sist
blir virkeliggjort. Utvidelse av allerede
eksisterende anlegg er vel også mulig

flere steder, men det koster mange
penger. Vi tror imidlertid det er en
god investering for å skaffe ungdommen en god og sunn start i livet.
Gresvik står ganske godt rustet i så
måte med to baner og et prektig
klubbhus, men vi skulle tro at behovet
for mer plass også her er til stede eller
vil melde seg ganske snart. Klubben
har i år forsikret 1 1 lag giennom
kretsen, det er mer enn noengang før
og vidner om en meget stor aktivitet.

V-i ønsker Gresvik I. F. lykke til
med fotballsporten

i

årene som kom-

mer.

Østfold Fotballkrets

VART,€RESMEDLEM KNUT
KRABBERØD FYLTE 60 ÅR 31.
AUGUST.

I anledning jubileet avla vi ham et besøk. Vi fant ham ivrig opptatt med å
håndsage materialer fra et hus som
var revet. Han fortalte han tok det
som mosjon og ordet trim/mosjon
må være nøkkelordet når det gjelder
dagens Knut.
En forstod at han hadde dårlig samvittighet hvis han ikke fikk gjennomført sine 3 jogge/løpeturer pr. uke
oppe i Trondalen/Sprinklet-området.
Fra sikre kilder ble det opplyst at
tempoet faktisk var større nå enn for
10 år siden!
Knut drev med skogsløp i tiden før
krigen, og han kom også ganske tidlig
med i skigruppa, ved siden av var han
en habil ytre venstre/senterløper på A-
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laget. Vi spør om han husker noe fra
tidligere år, og han nevner da en såkalt
guttekamp dengang som fant sted i
slutten av 20-årene mot Rolvsøy.
Så vidt han kan erindre måtte dette
være den første kampen G. I. F. spilte
i ungdoms-sammenheng, og de vant
5-1. En annen kjent G. I. F.-gutt

på den tiden Arne Pedersen
ruvet i denne kampen, både spille-

messig og i høyden. Alderen var
ikke så nøye i disse første kamper.
19. juli 1930 ble den gamle banen i
Trondalen offisielt åpnet. Knut kan
huske at folk drev og arbeidet for å
få den ferdig til en lønn på ca. 50

øre pr. time. Da arbeidsledigheten
var stor på Gressvik i disse årene kom
nok disse ørene godt med.
I 1938 avtjente han militærtjenesten
i Garden, og etter denne tok han opp
igjen skogsløpene. Under krigen var
han å finne i mil. org. og ved krigens
slutt var han med og bygde opp den
lokale HV-styrken. Et arbeid som tok
en stor del av hans fritid. I slutten
av 40-årene var han igjen å finne på
A-laget.
Han husker et skogsløp spesielt godt.
Endel av løpeme hadde revet av
såler, hæler o. l. på støvlene sine
slik at de var 0,6 kg lettere på hvert
ben enn de øvrige som under løpet
løftet ca. 12 tonn mer enn de som

'Jukset".
Først i 50-åra sluttet den aktive perioden på A-laget, og han kom med i
banekomiteen for den nye banen i
Trondalen. Etter en tid gikk han inn
som formann i komiteen og delvis
av den gmnn gikk han senere rett
inn som formann i foreningens hovedstyre, et very som han innehadde fra
1958 til 1968! Vi vet alle med hvilken
energi han gikk inn for anlegget i
Trondalen, og hans dugnadstimer var
mange. Man kan vel uten å gå noen
inn på klingen si at han var G. I. F.
i den første tiden etter 1958. Han tok
på seg vervet som forrnann under
endel tillitsmannskriser og i økonomisk nedgang. Ofte måtte han sikkert
i denne tiden samarbeide med folk

som mer eller mindre frivillig ble

valgt inn på benkeforslag under

generalforsamlingene. Da anlegget i
Trondalen stod ferdig i 1961162
lysnet også den økonomiske situasjonen, og det ble også lettere e fe
fyllt kadrene av tillitsmenn. Vi spør:
"Hva fikk deg til å gå på år etter år
under delvis vanskelige forhold?"
"Ansvaret for å få iullført det nye
anlegget var den overveiende grunnen.
Endel søvnløse netter ble det jo, men
arbeidet ga også mange gleder."
"Knut, hvorfor ligger vi idag så langt
nede i seniorsammenheng, tror du?"
"Endel av svaret må ligge i hvordan
kameratskapet er i laget. Videre om
det er den rette kontakt mellom
aktive og tillitsmennene. Den overveiende gmnnen skyldes muligens de
geografiske forhold, man kan ikke
idag så lett få fremmet lokalpatriotismen som nok er nødvendig i fotballsammenheng. De fleste "fglsy"

seg vel hjemme uansett hvor de
spiller i distriktet. Det at en gutt føler
seg for god og overveier overgang til
en annen klubb er en absolutt uting.
Det å være forgrunnsfigur er for
mange idag ikke nok, men det resulterer sjeiden i noe positivt ved overgang til tilsvarende lug eller lag i
høyere divisjon, noe historien her
på stedet viser med noen få unntak."
"Hva med det kommende sentralidrettsanlegg og kommunal overta-

i Trondalen? Er prosjektet dødfødt?" "Nei, så absolutt ikke. Med
den utbygning som finner sted i
Ale/Rød-området og syd i bygda,
peker Trondalen seg ut som det
beste alternativet." "Hva med en
idrettshall?" "Ju, her har jeg endel
tanker som nok er nye for de fleste.
gelse

Hvorfor ikke sprenge seg inn i åssiden
nord for den gamle banen og få en

hall i tilknytning til et eventuelt
tilfluktsrom. Videre kan vi bruke
Trondalenbassenget til svømmestadion. Idag pumpes "dyrt" vann opp
i bassenget, dyrt fordi det meste ren-

ner ut igjen, grunnet lekkasje.
Trondalenbassenget er vel snart ferdig
som vannreservoar og bør benyttes
til annet. Såvidt jeg har erfart har
Rygg. planer om å sprenge seg inn i
Øreåsen i et slikt prosjekt som skis-
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sert foran." "Lysløypeprosjektet, hva
med det? Kan man finne noen løsning
her?" 'Jeg tror at en Iøsning kan
være å legge traseen slik at den samtidig kan tjene som en traktorvei for
grunneierne hele året. Man ville da
muligens møte en større velvilje fra
grunneiernes side." "Som medlem av
den kommunale ungdoms- og idrettskomite, og som medlem av kulturstyret Hvordan synes du at idretten
i bygda blir behandlet? Har alt det nye
svekket idretten rent økonomisk?"
"Det er klart at idretten idag må konkurrere hardere om de økonomiske
midler enn før, men det finnes jo en
rekke foreninger med gode formål i
bygda og også disse skal ha sitt. Men
folk må ta i betraktning det mønster
idretten har, med serier, reiser, og
løpende driftsutgifter; og det er klart
at idretten trenger en større støtte.
En annen ting som jeg gjerne vil få
nevne er at jo fortere anlegget i Trondalen kommer over i kommunal regi,
desto bedre. Banen bør ikke få ligge
som en tørr Ørken sommeren igjennom. Havevanningsrestriksjoner betyr
nødvendigvis ikke at det også skal
omfatte idrettsbaner." "Knut, hvis
G. I. F. hadde spilt i 1. divisjon, tror
du vanningsforbudet lettere hadde
blitt opphevet da?" ".la,hva tror du?"
"Tilslutt Knut, vil vi i Gres-"Vikingen" få takke for samtalen og ønske
deg lykke til med fremtiden, og vi
håper du får mange gode trimdager
i årene som kommer. Helt på tampen, er det noen spesielt du vil runde
av med?" "Da vil jeg få lov å si at fra
å, være idrettsutøver helt fra barnealderen av, synes jeg at jeg har utviklet meg til å bli en naturmillionær."
"Hvordan vil du definere' dette begrepet?" 'Jo, det er en som ikke eier
hytte eller båt, men som "eier" hele
naturen på grunn av gleden ved å få
lov å bruke denne ved hjelp av apostlenes hester. Forøwig vil jeg tilslutt
få takke alle idrettskamerater for godt
samarbeid giennom mange år, og få
ønske foreningen lykke til på ferden
videre."

K.I.

O.

A-LAGET
Da vi slo av en prat med seniorgruppas

formann, Yngvar Solbrekke før sesongstart, hadde han følgende målsetting: En trygg plass på den øvre
del av tabellen.
Denne gang besøker vi Solbrekke etter
at 13 kamper er spilt, og plasseringen
på tabellen er langt fra tilfredstillende.
"Hva er din kommentar til dette? "
"Vi kom litt skjevt ut i starten med
avdelingsfavoritt, Rygge i første kamp.
Her tapte vi 0-4, og noen serierunder
etter dette, lå vi faktisk på bunnen av
tabellen. Vi spilte svakt på utebane
hele vårsesongen, men hjemme i
Trondalen gikk det noe bedre, slik at
vi hadde to lag bak oss da vi gikk til
ferie."
"Hvilken plassering får dere når serien
er ferdigspilt? "
'Jeg tror vi går opp til en 4. plass, og
det er jeg i så fall meget fornøyd med."

"Hvem rykker opp

i

denne avdel-

ingen?"
"Rygge rykker opp, og det er også det
beste laget."
"Er det kamper du er fornøyd med i
årets serie?"
"Ju, Rygge i Trondalen, men også
Selbak bør nevnes, og med slik innsats og spill som i disse kamper er
det bare hyggelig å være leder."
"Hva er din viktigste jobb som fotballformann resten av sesongen?"
"Det må være å få en god kontakt
med de juniorene som i dag spiller på
vårt AJag, slik at de føler seg hjemme
i klubben vår. Hvis dette skjer, hvilket
jeg håper, vil Gresvik igjen bli å finne
som vinner av 5. divisjon neste år."
G. B. E.
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Etter en samtale Gress-"Vikingen" har
hatt med formannen i ungdomsavdelingen, Sander Ørebekk, er det
ingen grunn til å frykte for rekrutteringen i vår klubb. Skal man dømme ut
fra de resultater som er oppnådd frem
til ferien er det muligheter for at flere
av lagene kan vinne sin avdeling.

Vi vil her gi en kort orientering om
hvert av lagene foran høstsesongen:
Juniorlaget har foruten serien også
deltatt i Vår-cupen hvor laget gikk til
4. runde i Borg-cupen hvor de ble utslått i 1. runde på straffesparkkonkurranse etter at resultatet ved
ordinær tid var uavgjort. I serien
ligger laget på 2. plass, 3 poeng
etter lederlaget, men med en kamp
mindre spilt.
Guttelaget har deltatt i Skeid-cupen
hvor de ble utslått i 3. runde avJevnaker med 2-1. I likhet med juniorlaget ligger også guttelaget på 2. plass
i sin avdeling, men med like mange
poeng og bare to mål etter lederIaget. Laget slo nemlig lederlaget
Borgen på borte-bane så her er spenningen på topp.
I smågutte-klassen stiller vi med to
lag. I. Iaget har kun to Lap i serien.
men ligger på 3. plass i sin avdeling, så
her blir det kamp om poengene. 2.
laget leder sin avdeling foran selveste
FFK med 2 poeng. Laget har spilt

2 uavgjorte kamper, de resterende har
endt med seier. Småguttelagene deltok
også i Norway Cup med et lag sammensatt av de eldste guttene fra hvert lag,
da de yngste får anledning neste år.
Småguttene gjorde også her en fin
innsats ved å vinne sin pulje, men
ble senere utslått i 2. runde i sluttspillet av et lag fra Finnland.
Lilleputt-klassen stiller også med to
lag. Begge lagene hevder seg bra med
henholdsvis 2. og 3. plass i hver sin
avdeling. Videre har de deltatt i Umbro
Cup hvor de ble utslått i 2. runde av
Bærum Verk.
Til sist har vi knøtte-serien som blir
arrangert av Østsiden I. L. Der stiller
vi også med to lag, og her er innsatsen
og gløden på topp. 1. laget ligger omtrent midt på tabellen, mens 2. laget
klart leder sin avdeling etter å ha avgitt bare ett poeng.
Knøttene har også deltatt i Sportmann
Cup hvor de ble utslått i 3. runde.
Det meldes ellers at det aldri har vært
så mange knøtter å ta hånd om, så de
seks lederne har nok å stå i. Da

gjenstår det bare for oss å ønske

ledere og aktører i ungdomsavdelingen
lykke til med høstsesongen, og vi sier

tvi-tvi.
G. F.
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HÅNDBALL
I likhet

"Her er det alt for stor belastning. Vi

vil også bemerke at de aktive

med de fleste idrettsgrener har

også håndball

i

dag

blitt en helårs-

idrett, hvor man spiller seriekamper
både sommer og vinter. Innendørs-

serien omtalte vi i forrige nummer av
avisa, så denne gangen gjelder vår
rapport utendørs-serien.
Vi har spilt med 3 pikelag og 1 damelag ute i sommer. Her gjorde våre småpiker seg mest bemerket ved å bli nr. 2
i sin avdeling.
Vi har også hatt besøk av våre danske
venner fra Albertslund i tiden 19. til
24. juli. På disse 5 dager har vi spilt 12
kamper mot våre gjester. Og foreningen stilte med 4 pikelag og 1
guttelag for anledningen. Det står ikke
til å nekte at våre gjester ligger en
klasse over vårt nivå, men vi klarte
allikevel å innkas.,ere 3 seire i disse
kamper.
Utenom disse kampene var det også
satt opp et omfattånde program s6m
danskene visste å sette pril på. Spesielt

turen til Holmenkollen var et

av

høydepunktene. Nevnes bør også
Onsøy Kommune som var med og
støttet denne idrettsforbindelse, med
b

espisning på Onsøyheimen.

Med dette er det satt punktum for
utendørsserien. Og når dette leses er
innendørsserien allerede
G. B. E.

i full

gang.

TOR OG OSKAR GJØR JOBBEN
De har nå nedlagt sin lange arbeidsdag,

og finnes i pens.jonistenes rekker. Vi
treffer dem på vei hjem fra Trondalen
etter vel utført arbeid; et arbeid som
består av å merke fotball-banen, påse
at nett er på plass, samt å rydde hele
anlegget for papir og avfall.
"Hvor mange slike turer kan det bli

på 1 uke?"

"Det kan bli 4-5 ganger, men det
hender også at vi må dra opp på
søndag morgen. Turfolk kommer jo
denne veicn, og da må det jo være
ryddet og pent."
"Dette var anlegget, men hva mener
dere om selve "matta?"

bør

holde

seg vekk fra målene, og legge all
skuddtrening f.eks. bak de nåværende
målstenger. Vi vil også bemerke at
turfolk går over matta, og det har
hendt at det er antydning til sti, etter
denne trafikken. Vi tror ikke de samme personer vil ha slikt "tråkk"
hjemme på sin egen plen."
Det er ingen tvil om at Trondalen er et
sted hvor disse to i likhet med andre
mennesker liker seg svært godt. Vi kan
derfor for vår del bare bekrefte at Tor
og Oskar gjør en god jobb, og håper å
se dem i Trondalen i mange år fremover,
G. B. E.

O-SPORTEN SEILER

I MEDVIND

Den som følger med

i

lokalavisenes

idrettsspalter vil sikkert ha sett navnene
på G. I. F.-representanter - ikke bare
en - men flere ganger i resultatlistene
fra orienteringsløpene denne sesongen.
Når vi så i tillegg vet at Ski og Orien-

teringsgruppa arrangerer ukentlige
treningsløp, samt vet at man for fjerde
året på rad er i ferd med å avvikle et
vellykket turorienteringsopplegg synes
vi det er mange gode grunner til å slå
av en prat med mannen som er primus

motor i orienteringsvirksomheten i
foreningen, Tor Arne Stokseth - til
daglig skoletannlege ved Rød og
Slevik barneskoler.

Vi

innleder med å spørre hvorledes

treningsløpene foregår. "Det hele fore-

går uformelt. Vi har verken startkontingent, premiering eller forhåndspåmelding - slik at den som vil være
med faktisk kan bestemme seg 5
minutter før han er i gang ute i løypa.
På forsesongen hadde vi 8 slike treningsløp, og vi benyttet vekselvis begge
kartene foreningen har. Startstedene
var følgende : Trondalen, Skytterhuset,
Slevik skole, Tveteskogen og Lilleng.
"Er deltagelsen bra?"
"Det er nokså varierende. Det meste

Å.:

^#

Den skal tidlig krøkes som god krok skal bli! Tor Arne Stokseth znnaxer sønnene Endre og Øyaincl i o-sportens finesser.

vi har hatt er 60 stk. i et løp hvor også
løpere fra FSK deltok, og det dårligste er 5 deltagere. Jeg er imidlertid
overbevist om at mange blir hjemme
fordi de er litt redde for å dumme seg
ut. Til disse vil jeg si: Slå slike tanker
ut av hodet og møt opp. Alle som
kan bruke kart og kompass kan være
med i disse løpene, og hvis du skulle
bomme på en post eller to spiller det
jo ingen rolle. Du er under alle omstendigheter sikret en fin-fin trimtur.

"

"Hvem legger løypene?"
"Det går på omgang blant medlemmene
i Ski- og Orienteringsgruppa, og er en
trivelig og lærerik jobb."
"Fra avisene vet vi at du har gjort deg

fordelaktig bemerket i endel stØrre
oJøp i år - og at du har tre premier i
C-klassen. Men i år har du ikke vært
alene om å representere G. I. F. i
større løp? "
"Nei, og det synes jeg er veldig hygg.lig. Fem andre løpere fra foreningen
har vært med i et eller flere nasjonale
løp i løpet av vårsesongen. Disse er
Roger Nilsen, Roy Granholt, Folkvard
Bleka, Ivar Reigstad og Randi Stok-

seth. (Tor Arne's kone. red. anm.) I
tillegg har 8.1ørn Hæreid vært med i en
kretsstafett i Moss der G. I. F. stilte 2
tremannslag."

"Har det vanket noen premi€r utover

de du selv har tatt?"
"Randi vant damenes nybegynnerklasse i et løp Gimle arrangerte tidlig i mai

til

2. premie i
i et løp i
Moss. For å bli premiert må man
minst komme blant den beste 6.
parten i sin klasse."
"Hvor mange løp har G. I. F. hatt
deltagere med i?"
"Det blir i alt 7 nasjonale eller internasjonale løp hvor foreningen har hatt

og Folkvard kan vise

herrenes nybegynnerklasse

med en eller flere løpere."
"Ved siden av dette har dere hatt

til å arrangere turorientering

tid

også?"

'Ja, vi har i år benyttet begge kartene.

Vi

hadde 25 vårposter tilsammen, og
det er også 25 høstposter som står ute
fra og med 21. august."
"Hva med planene for høstsesongen?"
"Det blir ukentlige treningsløp fra og
med 17. augustog som nevnt innledningsvis håper jeg flere nye ansikter
både gamle og unge - blir å se fremover. Ellers har vi fått forespørsel om
vi kan tenke oss å arrangere uttagningsløp foran NM. Dette blir i
september, og alle Østfolds beste
løpere i dame- ogherreklassenvil delta.
En hyggelig oppgave som vi gleder oss
til, 'slutter Tor Arne Stokseth.
H. H.
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Bildet uiser laget Gresuik stilte med i Munkedal i 1935. Spillerne er regng!
foran
fra uensire: Kristian Johansen (Børre), Reidar Olse-n (Rulla), Tor Mathi-assen,'John
Johansen, Johan Olaaesen, Harry !'{iken (Fadri).
Bak fia ,rritru Kai E. Gjerløw, Halaard Paulsen, Odd Stenmoe, Jens Madsen,
Birgår Marthinsen (Martes), Knut Krabberød og Bjarne Enerscn
Selv de som har en fantasi frodigere umiddelbart etterpå, i stekende solskinn, og tapte. Vi feiret nederlaget
enn folk flest vil ha vanskelig for å
kunne forestille seg med hvilke og §t: Hans-kvelden _ganske ettertrykkelig sammel med våre svenske
forventninger, glede og spenning vi G.
I. F.-guttei enlret bussen for å reise fotballvenner under mottoet: " Tap og
til Munkedal i Sverige for å spille fot- vinn med samme sinn".
ball St. Hans 1935. Vi ble hilst vel- Det samme gjentok seg "dagen derpå"
kommen i bussen av rutebileier Mar- da vi spilte mot Hunnebostrand.
Nok av det, turen i 1935 ble en
cus Emilsen som var vår sjåfør på den
etter datidens forhold uvanlig lange minnerik tur som innledet en fin forbindelse som varte i mange år med
tur.
idrettsvenner i Munkedal.
De fleste av oss var arbeidsløse og
Mange av dem som var med på den
bla-kke, og hadde for anledningen med
oss lånte fotballstøvler i iånte vesker, turen er nå borte, men vi som fortog det var kun et par av deltagerne satt lever har bare gode minner tilbake om de som er gått bort, og om
som tidligere hadde vært utenlands St. Hans-turen til Munkedal for 42
og så langt borte fra Gressvik.
år siden.
med
stråvi
velsignet
Til gjengield var

lende vær og ekte godt

gammel-

dags Gressvikhumør, og trass

grense-

i

tollernes årvåkenhet i Sponvika hvor
vi ble ferget over til Sverige, (dette var
jo mange år før Svinesundbroen ble
bygget) så klarte vi å smugle med oss
reservebeholdninger av kunstig humør
for vi skulle
på lerker med H.B.
jo ikke bare spille fotball, men feire
St. H.ns, hvilket vi gjorde grundigere
enn våre ledere satte pris på
Vel fremme i Munkedal hvor vi ble
meget godt mottatt av vårt vertskap,
opplevet vi det svenske smørgåsbordets mangfoldigheter. Snakk om
laginnsats og "må1"-appetitt, ja, den
var så stor at det ble lite tilovers å
stille opp med i kampen som vi spilte

Deltager.

KLUBBMERKET VART

Vårt klubbmerke kan i år feire 30 års
jubileum. Ide-utkastet til merket ble
laget av Kai B. Gjerløw, og det ble
fagmessig utformet av Aage Amtrup.
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STEMNING I ONSØYMARKA

flotte røde
orekrattet.

"lue" før den blir borte i

turen vestover i Onsøymarka.
Følger rødJøypa som snor seg velselvis
over furukoller, granskog og tildels
åpent lende. Vi tar det rolig, og be-

Dette er faktiske opplevelser på to
turer vestover i marka. Dyrelivet er
rikt og variert, men for å oppleve det

pluselig en

flott dådyrbukk bare noen
meter borte. Den er like forundret
som oss over møtet. Vi betrakter den

Bjørge Thøgersen

en stund, men den er urolig og forsvinner - bare den hvite bakparten synes
der den vipper opp og ned før den blir

" BRUK BENA OG Lri. BILEN STÅ",
SIER OSKAR KARLSEN

Vi tar

trakter natur og dyreliv. Etter å ha
krysset veien i Tveteskogen står

bør man stikke noe av fra de vanligste
turveier.

borte mellom trærne. Ikke lenge etter
treffer vi en stor flokk dompapper.
Hyggelig - for hvor ofte sees disse
vakre fuglene nå for tiden? Tidligere
var jo dompappen som husfugl 1
regne vinterstid.

Vi

vandrer videre og beskuer det vakre

terrenget. Sannelig har Onsøy sine

naturherligheter. Så pluselig er skogens
konge på ferde. Fire elger i flokk,
hvorav tre forsvinner i lydløse sprang.
Den fjerde - kanskje lederen - er
mere awentende; den står fastfrosset
i marken og vokter på oss tobente.

Omsider lunker også den avgårde.
Vi følger etter samme vei som elgene
tok, men vekk er de. Disse store
dyrene har en utrolig evne til å kamuflere seg i terrenget.
Vi kommer frem til Lilleng og går mot
Torp søndre, og videre opp på åsen
som i syd ender i Onsøyknipen. Artig
terreng å følge utover. Småfugler i
træme. Trekrypere? Ja, faktisk en hel
tlokk; disse fuglene er virkelig morsomme der de entrer og klatrer i
trærne i stadig jakt etter mat. Lengre
ute mot "Knipen" kan fjorden sees,
og når vi er ved utsiktstårnet og været
er klart får vi hele panoramabildet.
Hvor finnes maken til utsikten fra
Onsøyknipen?
På veien hjem treffer vi også harepus

i sin fine, hvite vinterdrakt. Det er
synd det tydelig minker på bestanden
av denne artige skogens storgnager.
Ved Myrvold observeres en dådyrmor
med to ettårskalver på jordet. De har
god tid og er flotte å beskue til de
forsvinner i skogkanten. Vi rekker
også å se en vakker grønnspett med sin

Oskar Karlsen er ikke av dem som
stikker seg frem, og da vi avlegger ham
et besøk og forteller at vi vil ha en
prat og et bilde til klubbavisa er hans
første reaksjon at han ikke vil ha noe
bilde av seg i avisa. Imidlertid lar han
seg overtale da vi meddeler ham at det
bare dreier seg om Gresvik I. F.'s
klubbavis som trykkes i noen fe
hundre eksemplarer.
Oskar må kunne sies å være turorienteringens grand old man på Gressvik.
Han fylte 77 år i mars og har vært en
trofast deltager i samtlige av de fire
årene idrettsforeningen har arrangert
denne populære formen for trim. I
yngre år var han en ivrig miniatyrskytter med blant annet en 4. premie i
NM, men det ble slutt med skytingen
da krigen kom. I skogen har han alltid
likt seg, og han forteller det var med
stor glede han ga seg i kast med tur-
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orienteringen da den startet enda han
ikke kunne bruke kompass! Vi spør
ham hvorledes han klarte å finne
postene med et slikt handikap, og han
svarer:

"Å, du vet det var litt

vanskelig til

å begynne med, men jeg var godt fortrolig med kartet, og dessuten kjente

jeg terrenget godt. En dag jeg var ute
traff jeg en ung gutt på en av postene,
og han forklarte meg hvordan kompasset skulle brukes. Siden den gangen
har det hele vært lett - nesten for lett
- for feilen er atjeg kjenner terrenget

for godt."
"Synes du det er slitsomt å farte slik
omkring i jakten på postene?"
"Nei sliten blir jeg ikke. Sist jeg var
hos legen sa han at blodtrykket var
fin-fint, og senkningen var i 5. Det
eneste som har feilt meg er at jeg har
hatt en historie med balansenerven,
men det har blitt mye bedre, og jeg
ser frem til å ta fatt på høstpostene."
"Er folk flinke til å trimme, synes
du?"
"Mange er flinke, men det er også en
del som på liv og død skal kjøre så
langt inn i terrenget som de kan
komme med bilen, og det synes jeg
er en uskikk. La bilen stå, og bruk
bena - det er det som er vitsen."
"Har du hatt noen artige opplevelser i
forbindelse med turorienteringen?"
'Ja, en får rik anledning til å studere
dyre- og fuglelivet på den måten.
Elgen har .jeg sett flere ganger, og .ieg
har også fått granmeisen til å spise av
handa mi. E1lers vil jeg si at mange
hundeeiere bør bli flinkere til å respektere båndtvang enn hva tilfellet
er i dag. Mange lar hundene sine løpe
fritt omkring - noe som utgjør stor
fare for hareunger og andre forsvars-

løse skapningei. Hold hundene i
bånd," sier Oskar Karlsen som synes
turorienteringen er et flott tiltak, og
et tilbud som alle kan benytte seg av.
H. H.

TILLITSMENN OG -KVINNER
I GRESVIK IDRETTS FORENING
HOVEDSTYRE:

Formann:

Viseformann:
Sekretær:
Kasserer:

Jan Simensen
Furutoppen
1620 Gressvik
Arrre Nilsen
Haugefjellveien
1620 Gressvik
Roger Eriksen
Solveien 26

1620 Gressvik
Jahn Meyer
Industriveien 22
1600 Fredrikstad

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

Sekretær:

FOTBALLGRUPPE JUNIOR:
Sander Ørebekk
Formann:
Ørebekk Alle

Sekretær:
Oppmenn junior:

1620 Gressvik
Kåre Johansen

Håkon Jacobsen
Birger Olsen

Leif Hermansen
Oppmann gutter:
Oppmenn smågutter: Bjørn Arne Gjerløw
Leif Myrvold

Oppmenn lilleputter: John Johannessen

Jan Kristoffersen
Oddvar Tangen

Oppmenn

knøtter:

Harald Henriksen
Harald Hermansen
Thorbjørn Johannessen
Øistein Johanserr

Thor Magnussen
Rino Omberg

OLD BOYS.GRUPPE:

Formann:

Per Spydevold,

Storveien 36,

1620 Gressvik
HÅNDBALLGRUPPE:
Formann:

Marie Jørgensen,
Pettersand 65,

1600 Fredrikstad
Tone Johansen
Rigmor Schou
Ungdomsleder:
Anne Marie Baltzersen
Oppmenn damer:
John Mathisen
Per Arild Andersen
Oppmann piker:
Oppmenn småpiker: Per Arild Andersen
Tone Johansen
Oppmann minipiker: Gunnar B. Edvardsen
Tone Johansen
Oppmann knøtter:
Sekretzer:

SKI- OG ORIENTE,RINGSGRUPPE

:

Formann:

Bjørge Thøgersen,
Haslerudveien 9,
1620 Gressvik

Sekretaer:

Bjørn Pedersen

