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sere trykking og utgivelse. Med andre
leseren iom skal forfatte
størstedelen av innholdet, og ikke som
det ofte skjer at alle innleg§a blir ført
gi_enno m- redaksjonens penn.

ord er det

Vi oppfordrer derfor alle lesere av
Gress-"vikingen" til å sette seg ned, ta
pennen fatt og Ia tanker og Åeninger
om GIF komml ned på paplret.
Julenummeret er mea aåtte vår debut,
og vi ber leserne bite seg merke i dette
når de skal vurdere "verlet".
Misforstå ikke
- vi er mottakelis for
både negativ og positiv kritikk.
Redaksjonen ønsker alle
God

jul

:

og

Godt nytt år!

J. D.

DA VI SKIFTET I BUSSEN

FRA REDAKSJONEN
Det er skjedd et skifte i redaksjonen.

Harald Henriksen, Gunnar Femtehjell
og Gunnar Edvardsen ba om å bli frigjort fra sine verv i Gress-"vikingen",
og årets generalforsamling var ikke
snauere enn at de klappet inn et ungt
og uerfarent mannskap til å styre denne skuta - frivillige var vi selvfølgelig
alle sammen.
For de som ikke kjenner oss, så representerer Kjell I. Olavesen rutinen, da

han er den eneste igjen fra den gamle

redaksjonen. Leif Vister Hansen, Svein
R. Andersen og Joar Dahle, alle nye
aktive fotballspillere og mer eller mindre ekte "Gre,ssvikfolk" - selv om vi
nå bor henholdsvis på Greåker, Gressvik og Halden.
Vi er selvfølgelig etter hvert blitt vår
oppgave bevisst. Vi skal ganske enkelt
samle inn stoffet, redigere og organi-

Først i 1950-årene hadde Gresvik IF
egen buss
- en eldgammel Diamond
som ble kjøpt av Gresvik Bilruter A/S,
pS som ble brukt til å kjøre lagets spillere til kampene med.

En gang skulle guttelaget til Brødløs i
Halden for å spille mot Kvik, og sent
ute- som vi vanligvis var, begynte vi å
skifte i bussen for å være liiare til å
entre banen med det samme bussen
stoppet. Feilen var imidlertid at bussen stoppet lenge før den skulle
nærmere bestemt langt ute i Rokkeskogen, og det var helt umulig å få den

til å gå iglen.
Halvt påkledde begynte vi derfor

å

traske og gå i retning Halden i håp om
at et eller annet skulle dukke opp.
Etter en stund kom en rutebuss
kjørende. Heldigvis stoppet sjåføren
og forbarmet seg over oss, og de tjuetalls passasjerer som befant seg i bussen moret seg godt over oss der vi satt
rnidt blant dem og iførte oss drakter
og fotballstøvler.
Det hører med til historien at vi rakk
frem til kampen skulle begynne.

HELE STYRET G ENVALGT
Foreningens hovedstyre
som ble gjenvalgt på årsmøtet 7. nov. Foran fra
venstre: Jan Simensen,
formann, Roger Eriksen,
sekretær.

Bak fra venstre: Gunnar
Femtehjell, 1. varamann,
Arne Nilsen, viseformann og Jun Meyer,
kasserer.

(Foto: Harald

Fossen).

VELKOMMEN
TIL NYTT ARBEIDSAR!
NIed disse ord ønsker jeg alle tillitsvalgte velkommen til et nytt år i
idrettens tjeneste. Vi har b4k oss et
år som trygt kan karafteriseres
som meget positivt for foreningen
både på det sportslige og det administrative plan.
Jeg vil få takke alle som har bidratt
til disse gode resultatene, og til de
som av forskjellige grunner ikke kunne
ta gjenvalg, vil jeg si: Takk for innsatsen, og velkommen igjenl
Atter en gang er over femti tillitsverv
besatt av kvinner og menn som er innstilte på å gi storc dcler av sin fritid
til beste for at bortimot tre hundrc .v
våre aktive utøvere skal kunne drive
sin idrett under ordnede forhold.

Lykke til med dette tidkrevende, men
framfor alt givende arbeide blant og
for livsglad ungdom!
De store takkens ord skal ingen vente
seg når dette driftsåret er omme, men
vissheten om å ha gjort en innsats for
ungdom som omgis og utfordres av
farlige fristelser i sterkere grad enn
noen gang før, vil sikkert føles som
det mest verdifulle.
Gå til oppgavene med glød og oppti
misme, og du vil oppleve at arbeid
blant idrettsungdom gir deg uvurderlige verdier tilbake, og du vil bli overbevist om at ungdommen er langt
bedre enn sitt rykte. Ved å følge jenter og gutter under trening og i konkuranse, vil du få tro på framtiden
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EKSEMPEL TIL ETTERFØLGELSE

Ca. 150 bortekarnper spiller GIF pr.
sesong (hånd- og fotball). Hvis vi kalkulerer med 4 biler og 30 km i gjennomsnitt pr. kamp, vil man komrne
opp i ca. 18.000 km pr. sesong.
Uten nlange foreldres velvilje ville
dette vært err umulig oppgave for
foreningen, og vi benytter anledningen

til å takke alie som har stilt

og sin bil

til

seg selv
rådighet dette året.

Bildet over er hentet fra avslutningsfesten i ungdomsavdelingen i høst,
trvor bl. a. fire fedre fikk noen takkens
ord for fin kjøring for lilleputtlaget.
De fire er fra venstre Karl Ek, Arne
Johansen, Gunnar Nilsen og Rolf
Eggen.

** **** *tr** **ri* * * * ** *)k* *
Under en karnp mellom Gresvik og et
annet lag fra distriktet forekom det
til -stadighet at spiller nr. 6 på det

DÅRLIG DØNIMING
Selbak-dommeren Knut fell er kjent
for å være en slagferdig kar -- noe
denne historien bekrefter:

andre laget høyt og tydelig kritiserte
dommer '['ell's avgjørelser
- og da
selvfølgelig bare de avgjØrelser -som
gikk mot hans eget lag. Dette irriterte
en_ av Gresvik's spillere sterkt, og omsider tok han mot til seg og spurte
'I'ell: "Si meg, hvem er det som dømmer?"
Tell's svar kom omgående: "Det er
han sekseren der, rnen du verden så
dårlig han dømrner."
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VÅRE ØSTFOLDMESTERE

- GUTTELAGET

fra uenstre: Frode Hansen, Øyuind Hermansen Jan R. Lillebø, Jan S.
Westlund, Pål Sture, Eiliu Pettersen, Terje Ydse, Steinar Hermansen og trener
Odd Hansen. Sittende.fra uenstre: Dagfinn Lie, Koldbjørn Enger, Rolf Larsen,
Erik Johnsen, Bjørn Fjell, Vidar Kristoffersen., Runc;"Olsen og Ray Haakonsen.
Stående
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INTERVJU MED ODD R. HANSEN

N*..."
avdeling

gang har Gressviks ungdoms_

i

fotball markert ,.g

il-

.r,

av de beste i Østfold. I sesongen som
har gått har det blitt avdelingimesterskap i alle de aldersbestemte klasser,
pB som en topp på det hele ble guttelaget kretsmester'
Forts. side
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NOEN FÅ ORD FRA
DEN NYE TRENEREN

Vi har fått en ny fotballtrener for

senioravdelingen. Finn Moe er navnet
og vi fant det riktig å stille ham noen

få spørsmål.

Fortell litt om d.g selv, Finn.
er 33 år. Født og oppvokst på
J.g
Gressvik,
men flyttet herfrå

i

1960--

som 16-åring.Jeg har vært aktiv spiller
i FFK med bl. a. 2 sesonger som senior. Spilte siden i Lisleby i 3 år hvor
jeg var med da de gikk opp til 2. div.
i 1964. Sluttet min karriere i Kråkerøy som 2S-åring.
også?
- Du erdetNorges-mester
juniorlaget
med
var
i FFK i
-- Ja,
1960. Jeg var egentlig guttespiller,
men var samtidig med på juniorlaget.
Jeg spilte forresten sammen med Leif

"Dolly"

Pedersen den gangen.

Hva med din trenerbakgrunn?
har gjennomgått FotballforJ.g
bundets C-kurs. Forresten et meget
godt kurs som skulle vært obligatorisk
for alle fotballspillere. Som trener har
jeg vært 2 1r i Kråkerøy, samt 1 år i
ungdomsavdelingen i Lisleby.
Hva er førsteinntrykket av det
mannskapet du skal ha med å gjøre?
- J.g har bare vært sammen med
dem i 14 dager, så noe fotballmessig
inntrykk har jeg ikke dannet meg
ennå- Men en ting som slår meg er den
ånden/moralen som er blant guttene.
Jeg tror nok grunnlaget for at det skal
gå bra, er til stede.
- Finn, mange mener jo at fotballen

var mye bedre før enn den er

i

dag.

Hva synes du?
- Vi skal bare være klar over at

"fotballen" består av "to" spill, det er
spillet med ball og spillet uten ball.
I dag har spillet uten ball utviklet seg
sterkt mens spillet med ballen kanskje
er blitt dårligere. Men som helhet er
muligens fotballspillet bedre i dag enn
for en del år siden.
* Hvor ofte skal dere trene fremover,
og i grove trekk hvordan vil treningen
bli?
skal trene 2 ganger i uka før jul,
-ogVi
3 ganger i uka etter nyttår. I grove
trekk skal treningen bestå av en fornuftig kombinasjon mellom kondisjon
og balltrening.
slutt Finn. Hva er målsetningen?
- Til
Målsetningen
er alltid å bli bedre
-enn før. Hva følgene
av dette blir er
ikke godt å si.
- LYKKE TIL!
$x
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KLUBBHUSET _
STRØMMEN
For ikke så lenge siden fikk vi gjennom et avisinnlegg klarhet i problemet vår forening har med strømforsyningen til det nye klubbhuset.
Saken går i korthet ut at tilbygget

krever en større strømeffekt enn hva

man kan tilføre gjennom det gamle
anlegget. Det må strekkes ei ny linje
over eiendommen til en nabo i Trondalen og han setter visse betingelser
for at GIF skal få tillatelse til dette.
Foreningen har avsatt penger til det

nye anlegget, men man har ingen øko-

nomiske muligheter til å innfri

de

betingelsene som er satt av naboen.

Slik sto saken lenge i sommer og

høst uten at man kom

til

enighet.

Så leste vi i det overnevnte avisinnlegg at kommunen hadde lovt å ta
seg av saken og at denne skulle behandles i kommunestyret.
Pr. i dag (skrevet i. begynnelsen av

t2
desember) er det gått "flere uker
siden kommunen fikk saken og man
får nesten lyst til å si: selvfølgelig
har ingenting skjedd.".
Jeg har ikke til hensikt å henge ut
noen i dette innlegget, men det er på
sin plass å fortelle de impliserte parter
samt den øvrige leser av Gress-"vikingen" hvilke forhold de aktive vil
møte i Trondalen i vinter. - Det er
nemlig visse ettablissementer i det nye
klubbhuset som krever konstant elektrisitet og dessuten må man holde
storsalen oppvarmet under malingen,
lakkeringen og gulvleggingen. Tilbake
er det akkurat nok effekt til å tenne
flomlyset på den gamle banen. Det vil
med andre ord si at i de kommende
vinterkvelder vil de aktive møte
garderober, dusjer og gulv som faktisk
er iskalde.

HANDBALL
Våre 3 pikelag har nå spilt ferdig kvalifiseringskampene for inndeling i A- og
B-pulje, og vi har i år fått alle 3 lagene
med i A-pu!en. Dette vil med andre
ord si at vi er fornøyd med innsatsen
hittil i høst, og forøvrig kan vi nevne
at vi er den eneste klubben utenom
Lisleby som har 3 lag i A-serien.

Vi

nevnte i forrige Gress-"vikingen" at
hadde hatt besøk fra Albertslund
i sommer, og først i september var vi
på gjenvisitt i Albertslund. Vi dro på
torsdag ettermiddag ll9-77 og var
hjemme søndag kveld 419-77.

vi

Fredag spilte vi 6 håndballkamper
hvor vi fikk 3 seire og 3 tap. Fredag
og lørdag var vi i Dyreparken og Tivoli. Dette var en fin tur og forholdet
til våre danske venner er meget godt.
Det kan vi lese av referatet fra en avis
i Albertslund skrevet etter Norgesturen i sommer:
P. A. A.

I

sesongen som gikk tror jeg Gressvik
stilte med 12 fotballag, dvs. ca. 150200 aktive spillere. De fleste av disse
pluss en del ski- og turgåere vil benytte anlegget i Trondalen i vinter, og
jeg vil ikke tro de folkevalgte har
samvittighet til at disse (utøvere i
alle aldrer) møter de overnevnte forhold.

Det er snart jul. Vi i GIF er ikke
snauere enn at vi setter vår lit til
'Julenissen" - kanskje kommunen
leter fram vår sak, legger den øverst

i

papithaugen

og behandler

denne

snarest.

Skjer dette vil vi faktisk få flyttet inn
og utnytte vårt snart ferdigbyggede
klubbhus.

J. D.

På

hånd.

boldtur til Onsøy
AIF's

håndboldafd. sommertur til

Onsøy kommune i Norge.

Turen til Onsøy foregik i bus med
50 håndboldspillere og 6 ledere. Det
var småpiger - drenge - og piger og
dame junior. Vi tog afsted tirsdåg den
19. juli klokken 7.00 om morgenen,
og var så fremme ved skolen i Onsøy
kl. ca. 22.00 aften. På skolen blev vi

inkvarteret i en gymnastiksal med alle
pigerne, og i et klasseværelse med
drengerne. I hovedbygningen skulle
vi spise i et kælder rum der blev brugt
til musikundervisning. Vi skulle selv
sørge for maden morgen og aften, og
var derfor blevet inddelt i hold, 1 leder og 5 spillere. Vi fandt så på at
køkkenholdene skulle spille en turnering mod hinanden om aftenen før
spisning. Om onsdagen var-vi på et fri
låndsmuseum i Sarpsborg, hvor mange
af de ting vi så, var fundet i OnsøY.
Der var også en kirke fra 1100 tallet.
Vi så også nogle ting fra stenalderen.

13
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En uslåelig rekord.

Vi har derfor funnet det naturlig å la
guttelagets trener, Odd R. Hansen,
komme med betraktninger og ønslier
om den forhenværende og de kommende sesonger.

'Jeg vil åpne med å si at maken til
treningsvilje og kameratskap som det
guttelaget har vist, finnes ikke. Fra
før har jeg trent småguttelaget og lilleputtlaget til Gressvik, sarnt Rolvsøy
juniorlag, men ingen av disse kommer
opp mot Gressviks guttelag anno
1977.
Når det gjelder treningsopplegget, legger jeg vekt på kondisjonen, for uten
kondisjon kan man verken trene teknikk eller styrke. Dessuten legger jeg
vekt på disiplin.
Jeg vil runde det hele av med noen
ønsker om de kommende sesonger.
Først vil jeg ønske at idrettsutøvernes
foreldre kunne være mer behjelpelige
når det glelder f. eks. kjøring til bortekamper. Med andre ord håper jeg flere
foreldre vil f'ølge fedrene til Pål Sture
og Runar Olsen 's eksempel.
Styret i Gressvik Idrettsforening gjør
en meget bra jobb men viser seg,
etter min mening, altfor lite i Trondalen.

Men øverst på ønskelista er håpet om
et ungdomslag i sesongen 1979, slik
at vi kan holde på de mange unge
talentene i GIF. Hvis dette blir en realitet er jeg overbevist om at FFK og
andre av distriktets "storklubber"
ikke lenger får styrket sin spillerstall
på bekostning av GIF." avslutter
Odd. R. Hansen (TannMus). S. R. A.

*

Torsdag var vi Onsøy kommune rundt,

og til sidst var vi ude at bade ved
Foten strand mellem alle klinoerne.
Bagefter kørte vi h.jem til 't)nrøy-

heimen" alderdomshjemmet i Gressvik
og spiste middag.
Fredag var vi på indkøb i Frederiksstad, og efter det skulle vi på rundtur
i nordens eneste bevarede fæstningsby
"Gamlebyen".

Lørdag morgen skulle vi tidliet oD. da
vi skulle på tur til Oslo. Da vI kom til
Oslo, kørte vi direkte op på Holmenkollen, hvor vi først var på skimuseet,
og derefter på hopbakken, hvor nogle
af os var helt deroppe hvor de start]er
nedturen. Vejret var meget fint deroppe, så vi kunne se ud åver Oslo os
Oslofiorden. Derefter var vi i en sto?
park, der hed Wigelandsparken. Vi fik
Io^v til at gå frit omkri.,gi parken, men
aftalte et bestemt tidspunkt vi skulle
mødes på. Da vi var samlet, begav vi os
hen til en restaurant i parken hvor vi
spiste middag. Derfra kørte vi hjem,
for at afvikle de sidste i vores køkienturnering. Ved aftensmaden fik vi vores præmier for turneringen overrakt,
samt et glas som erindring om turen.
Om aftenen begyndte vi at pakke vores ting sammen, da vi søndag morgen
skulle afsted fra Onsøy senest klok[en
8.30, for at være hjemme i Albertslund klokken 20.30 aften.
Formålet med turen var det, at vi var
tilmeldt et stævne i Frederiksstad
"Norway open" men pga. for få tilmeldinger blev det aflyst. Imidlertid
havde vore værter lavet nogle kampe
for os mod hold fra Gressvik, samt 2
hold fra en anden by. Så holdbold fik
vi da spillet.
Tilslut en tak til lederne fra Gressvik
håndboldklub, som havde stillet guide
til rådighed for os hver dag, samt
Onsøy kommune, uden hvilken vi ikke
havde oplevet så meget af opholdet
i
Anne Nørk,n tit?X

Norge'

ÅRSMØTET 1977
GIF avholdt sirt årsmøte den 7/I1.

som.vanlig på.Dagningen. Det blb ei
absotutt positivt årsmøte. som fore_

gikk. i. en gemyttlig tone, under ledelse
av drrrgenten Arne Nilsen.

Ior

de mange (litt for mange) med_
lemmer som ikke var til sted-e'finner
yi d."L nødvendig å gjengi noe av der
her i Gress-"vikiigefl.

Arsberetningen forteller at GIF,s med-

lemstall

i

øyeblikket totalt er

67 L,

fordelt, p1 q8.8 voksne og 28S barn (tii

og med 18 år).

Rent sportslig ble sesongen 1977 nokså blandet. Mens seniorgiuppa i fotball
hele tiden måtte kiempe Tår å unnså
degradering til O. aivision, hvikEt
etter min mening ville vært en liten
katastrofe for klubben, går ungdomsgruppa hen og giør nærmest rent bord,
eller hva skal en si om dette:

Juniorlaget: Avdelingsmestere
Guttelaget: Kretsmestere
Smågutter
Smågutter

: Avdelingsmestere
1: 3. plass i avdelingen

2

Lilleputt 1: Avdelingsmestere
Lilleputt 2: 3. plass i avdelingen

Knøttelag 2: Avdelingsmestere
Toppen av kransekaka var guttelagets
overbevisende KM, og de ble behørig
hyldet sammen med sin coach Odd
Hansen på årsmøtet. Old boys-gruppa
som også er ei gruppe i framgang,
hadde nemlig sørget for pokaler både
til spillerne og treneren. Et meget populært innslag.
En annen gruppe som også er i stadig
framgang er håndballgruppa, både når
det gjelder antall utøvere og de sportslige resultater. Klubbens tre pikelag
var forøvrig på besøk i vår danske
vennskapsby, Albertslund, i året som
gikk.
Ellers må vi gi honnør til finanskomiteen som igjen har fått våre ender til
å møtes økonomisk, og i samme åndedrag må også vår dyktige dame-støttegruppe hyldes.

Årsmøtet hyldet også tre utøvere for
10 år på AJaget med fine pokaler:
Odd Erik Christensen, Mette Fredriksen og Karin Sæther.
Ifølge upålitelige kilder går alle inn
for 10 nye år.
Valgene, som i en stor klubb som
GIF ofte kan by på problemer, gikk
stort sett greit unna. Æ,ren for det må
tilfalle en valgkomite som hadde gjort
et godt forarbeide.
Utfallet av valgene:
L. Y, H.

TILLITSMENN OG -KVINNER

I GRESVIK IDRETTSFORENING
HOVEDSTYRE:

F.ormann:
vrselormann:
Sekretær:
llasserer:
l. varamann:

.|an Simensen
Arne Nilsen
Roeer Erik;en
.fan Nleyer

Cunnar'Femtehiell

e.* r.Åi.iiiirr'-"
?,
.,,
Underkasserere:
Kåre.;"ti"iå".fo-

Haugc,
Harry Henrik-Knut
sen,

SENIORGRUPPE

Formann:
Sekretær:
Oppmann A:
»
B:

-

Airdreassen

FOTBALL:

Hans j. Henriksen
per Lren
Roar Stenbers
Oddvar Hermånsen,
John Mathisen

UNGDOMSGRUPPE

FOTBALL:

-Sander Ørebækk.
Formenn:
per Bj. Johansen
Sekretær:
Øi"inåt{ariinsen
Oppmann,junior: SanderØrebækk
Oppmenn,gutter:

»

PetterPettersen.
Odd Hansen
smågutter: Svein Rune Andersen.
Rino Steve, Dagfinri
Lie

»

lilleputter:Johnlohanesserr,O{4-

»

knøtter:

var I angen, per
Io hansen

Bj.

Torbjørn.fohansen.
Rino Ombers. Øistein

Johansen, Tr"oird
Kongerød, Harald Her_
mansen

OLD BOYS.GRUPPE:

Formann:
Oppmann:

Leif Bråthen
TorbjørnJohansen

HÅNDBALL.GRUPPE:
Formann:

Kasserer:
Sekretær:

Oppmenn,

»
»
»
,

Marie.f ørgensen

Christine Schou

Karin Sæther

damer: Anne M.
piker

»
»

I7

Baltzersen,

.|ohn Mathisen
år:Per Arild Andersen

l5år:SvendAndersen

13år:GunnarEdvardsen

minipiker: Viggo Sørensen

Marerialforvaltei:

Joh'nMathisen

SKI. OG O.GRUPPE:
Formann:

Sekretær:

Medlemmer:

FINANSKOMITE:

Formann:
Medlemmer:

Harald Henriksen
Biørn Pedersen
Eiik Eriksen. Biørse
Thøgersen, Ivar "Ru"gstad, Folkvud Blelia
B.jørn Hæreid

Per Spydevold, Emil

Bjerke, Odd Christen-

sen, .f ohn Bruvik, Marie Jørgensen

BANEKOMITE:

Formann:

Medlemmer:

HUSKOMITE:
Formann:
Medlemmer:

Arne Nilsen

Egil Jacobsen, Gunmr
Josefsen, Leif Myrvold
Birger Olsen

Leif Mwvold

Ian Simensen. Ynsvar

§olbrekke, Mårit FIermansen
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