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vi at dere som får den sent tilsendt er
oss tilgitt.
Vi bør vel også nevne at det er et
nytt skifte i redaksionen. Dette nummeret representerer en «overlapping,
mellom gammelt og nytt personell. De
som er ansvarlig for utgivelsen denne
gang er: Øivind Karlsen, Leif Hansen
og

Møklegaards Bok' og Offsettrykkeri

**åh,********#*&

|oar Dahle.

Til slutt

ønsker alle
- redaksjonen
og forretningsforlesere, medlemmer
bindelser:
God Iul og
"
Godt Nytt Ar!

Håndballhilsen

REDAKSJON ELT
Ja, endelig.

Som dere sikkert har oppdaget, har
ikke sommernummeret vært utgitt. Det
har sin enkle forklaring i at vi ikke
fikk inn stoff.
Dermed er vi tilbake til det som så
ofte går igjen. Gressvikingen er fortsatt
ei klubbavis som skal være et middel
for interesserte å skrive om opplevelser
og tanker som har med klubben og idretten generelt å gjøre. I den senere tid
har det vært en tendens til at de som
sitter i redaksjonen må finne fram
eller forfatte innholdet uten noe særlig
hjelp fra andre. Fortsetter dette tror
jeg det kan bli problematisk å få kontinuitet i disse verva.
Nok om det. Vi er midt oppe i jul- og
nyttårsstria. Det har vi i redaksjonen
også fått opplevd. Denne avisa ble le-

til trykkeriet den 5. desember,
og da postkontoret må ha avisa 14 dager før jul p.g.a. vårt massekorsbånd,

vert

kan det bli problemer med å få den ut
til alle lesere før jul Noen vil nok få
den, mens andre må vente til mellom iul
og nyttår. Vi beklager dette, og selv om
det er visse julehilsener i avisa, håper

Håndballsesongen er i full gang, og
serien er omtrent halvspilt.
AIle lagene melder om stor aktivitet,
og særlig den aller yngste gruppa har
vokst seg så stor at lederne har måttet
dele gruppen i to. Det møter opp til
tredve på treningene, og med de forholdsvis små rommene vi har til disposisjon sier det seg selv at det blir trangt
om plassen.

Damelaget har i år mistet flere faste
spillere fra fjorårets stall, men har
likevel hatt 12 spillere til disposision.
Vi er riktig fornøyd med sesongen hittil,
og har hele 14 poeng av 16 oppnåelige.
Vår trener Svein Andersen sluttet
etter forrige sesong, men vi var så heldig å få engasjert to nye som var villig
til å dele på oppgaven. Det er Jonny

Tindlund og Storm W. Larsen. Vi venter
oss mye av dem.

Damene har fellestrening med 12 piker 77 år, som forøvrig bare har seiere
å se tilbake på. Piker 17 år er i pulje A,
og har store sjanser til å bli kretsmestere. De deltok'også i en turnering
i vår, der de ble klassevinnere.
Piker 15 år klarte ikke å komme i Apuljen, men lå midt på tabellen i kval.runden. De har ennå ikke begynt kampene i siste runde. Piker 13 år er også
i B-puljen. De har til nå spilt en kamp
i denne pulje, som de vant.
HiIsen Håndballgruppa, ved
Marie førgensen.

oppmann ville ingen stille, og Leif Myrvold som nyvalgt formann i ungdomsgruppa fotball, var ikke villig til å ta
dette vervet dersom ingen meldte seg
til oppmann for luniorlaget. Det hele
løste seg idet det gjenvalgte hovedstyret med ny 2. varamann fikk frist på
seg til 1. januar med å finne en oppmann. Svein Halvorsen ble valgt som
ny fotballformann i senior.
Beretningen fra året som har gått,
gikk greit. Av den kom det fram at klubben har hatt en bra sesong, og at Alaget skuffet en del rent fotballmessig.
Per Gulbrandsen og Bente Henriksen
har spilt 10 sesonger på henholdsvis Alaget i fotball og håndball. De ble hed-

ret med hver sin pokal.

ÅnSM øTE
Gressvik IF's årsmøte gikk av stabelen
for første gang i det nye klubbhuset.
Formann ]an Simensen ønsket velkom-

til dirigent.
Møtet med valg gikk greit unna, med
unntak av juniorgruppa. Som iuniormen. Arne Nilsen ble valgt

Kasserer fan Meyer leste opp regnskapet. Det var godkjent og funnet i
orden. Klubben har fått inn en del penger på bingo og utlodning. Det nye
klubbhuset har medført store utgifter.
Formannen ]an Simensen orienterte
om det nye klubbhuset. Dette var nyttig, da medlemmene fikk greie på saker
de kanskje har lurt på.
I året som har gått har flere gjort seg
fortjent til en eller annen bemerkelse.
Bente Henriksen og Per Gulbrandsen
er nevnt. Dagfinn Lie mottok en kjempe-

pokal for årets beste fotballspiller.

Birger Olsen fikk gullmerket. En komit6
valgt for fem år bestemte i år å gi dette
til Birger Olsen, da han har vært aktiv
i et eller annet styre siden 1963, og hele
tiden har vært med på å støtte klubben
på alle måter. )an Simensen fikk også
ån pokal han i høyeste grad er berettiget til Den er for arbeidet formannen
har utrettet gjennom en lengere tid'
Valget ga dette resultat:
Hovedstyre: Formann ]an Simensen,
viseformann Arne Nilsen, Sekretær Roger Eriksen, kasserer |an Meyer, 1. varamann Gunnar Femtehjell, 2. varamann ]an Spydevold.
Underkasserere Kåre ]ohansen, Tom
Hauge, Harry Henriksen og Knut Andreassen.

Seniorfotball : Hans |acob Henriksen

formann, Sander Ørebekk sekretær,

Svein Halvorsen oppmann A-Iag, Odvar
Hermansen og Iohn Mathisen oppmenn

BJag.

Ungdomsledere: Leif Myrvold med
HaraldHermansen som sekretær. Oppmenn: Petter Pettersen, Frode Hansen
og Arnfinn Johansen, |ohn ]ohansen,
Gunnar Nilsen, Birger Olsen, Odd Hansen, Øystein |ohansen, Kjell Granholt,
Thorbjørn Johansen, Tore Hansen, Per
Lien og Arne Gjerløv.
OId Boys: Terje Haakonsen formann,
Thorbjørn |ohansen oppmann'
Ski og Orientering: Harald Henriksen, Bjørn Hæreid, Erik Eriksen, Biørge
Thøgersen, Ivar Reigstad og Folkvard
Bleka.
Finanskomit6

: Victor ]ensen, Gunnar
Nilsen, Marie ]ørgensen, ]ohn Bruvik,
Arne Berglund.
Banekomit6: Egil |acobsen, Gunnar
|osefsen, Birger Olsen, Gunnar Femtehiell og Leif Myrvold.
Huskomit6: Leif Myrvold, Yngvar SoIbrekke, )an Simensen, Marit Hermansen, Arne Nilsen og Gunnar Edvardsen.
Redaksjonskomit6: Øivind Karlsen,
Roar Stenberg, Bjørn Schielderup.
Revisorer: Odtl Spydevold, Kiell The-

odorsen.

Valgkomit6 : Gunnar Edvardsen, Roar
Stenberg og Sander Ørebekk.

Velkommen
til nytt arbeidsår!
Med disse ord ønsker ieg alle tillitsvalgte vel møtt til et nytt år som idrettens tjenere.

Det driftsåret som nå ligger bak oss,
må kunne betegnes som positivt, sportslig såvel som administrativt.

Riktignok uteble de helt store brag-

dene, men innsatsen var jermt over god
og aktiviteten større enn noensinne.
På det administrative området rager
klubbhusinnvielsen høyst.
Vi kan nå glede oss over et tidsmessig

hus, som

vi håper skal kunne tiene

alle våre medlemmer.

Ieg vil glerne få benytte denne antil å takke alle som har bidratt
til å gjøre dette mulig.
Nok en gang har vi fått besatt våre
mange tillitsverv med kvinner og menn
som frivillig stiller store deler av sin
fritid til disposision for at unge jenter
og gutter skal kunne drive sin idrett
under ordnede forhold.
Jeg vil ønske dere alle lykke til i dette
tidkrevende men givende arbeid, og til
dere som ikke kunne ta glenvalg, takk
Iedning

for godt utført jobb, og velkommen
igjen

!

Vi som gjennom en årrekke har arbeidet blant og for ungdommen, ser i
stadig sterkere grad verdien av innsatsen, ikke målt i tider og poeng, men
sett i forhold til den stadig økende
mengde ungdommer som søker til foreningen.

Gå derfor til oppgaven i vissheten om
at idretten representerer et meget godt
tilbud for unge jenter og gutter som i

vår tid er omgitt av mange fristelser

farer.
Gjennom dette arbeidet vil du bli
overbevist om at ungdommen er langt
bedre enn de inntrykk som ofte gis
og

gjennom massemedia.

Ved samvær med fin idrettsungdom
vil du selv styrke din tro på framtiden,
og du vil oppleve at arbeidet gir deg
uvurderlige verdier tilbake.
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Småguttelaget
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fotballkretsen, sa noen pene ord om klubben,
og mente vi ville få glede av det nYe
klubbhuset. fan Simonsen ble deretter
overrakt en fotball i klubbens farger.
Mange tok ordet etter hvert, og alle
mente det hadde vært riktig å satse på
klubbhus. Det vanket blomster og gaver.
Fru Simensen hadde forøvrig knytt et
kiempepent teppe som henger på østveggen i lokalet.
|an Simensen takket til slutt alle som
har hatt med byggingen av huset å
gjøre. Ingen ble glemt, og alle fikk
blomster av foreningen. Byggekomit6en
bestående av Ian Karlsen, Gunnar
Edvardsen og Egil facobsen fikk den
hyllest de fortjente.
Apningsfesten var vellykket' Flere
sanger sto på repertoaret,ogfan Spydevold akkompagnerte med trekkspill.
I det hele tatt var det en hYggelig
kveld i nye lokaler.

Arne Gustavsen, formann

i klubben vår har hatt
en fin sesong. Særlig har de gjort det
bra i Buster-cup. Denne cupen spilles
på Østlandet. i år deltok 80 lag, og
vårt småguttelag klarte å komme til
Småguttelaget

finalen på |ordal Amfis kunstgress.

Der ble det riktig nok tap for Ham-Kam,
men innsatsen var upåklagelig. Det er
en prestaslon å nå til finalen i Bustercup når så mange lag deltar.

Småguttelaget var også med i Norway-cup, som Gresvik IF's representant. De gjorde det ganske bra der
også, men hadde uflaks i den avgiørende
kampen for å nå videre spill.
Dagfinn Lie og Svein Rune Andersen
i godt samarbeid med Birger Olsen
har stått for trening og annet arbeid
med småguttelaget i år. De retter en
hjertelig takk til alle foreldre som har
vært behjelpelig med kjøring o.I. gjennom sesongen, og påpeker at det hadde
vært vanskelig å få til noe uten denne
støtten.
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Vandalisme
Noen har hatt det moro På klubbens
vegne. En helg for ikke lenge siden
har det vært vandaler på ferde, og
ødelagt gressbanen vår.
Noen har brukt den til rallykjøring'
Med to biler har de kiørt oPP banen
fullstendig. Gressdekket er revet opp i
lange remser, og jorda er kastet opp på
flere steder. uRallyførerne» har spunnet, sladdet og bremset. Omfanget av
ødeleggelsene, og reparasjoner som blir
nødvendig, vil komme for dagen når
snøen og kulda har gått. Det er i alle
fall sikkert at Gresvik IF's bane blir
merket en god stund framover. Alt
arbeid med å holde folk unna banen i
våte høstkvelder er altså forgjeves
Noen ungdommer klarte i løPet av
noen minutter en natt å ødelegge arbeidet banekomit6en har giort.
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;ffi'oii-ruiser
GiF har gjennom svært mange år,
riktignok med noen avbrekk, hatt en
klubbavis i en eller annen form. I dag
sendes avisa til medlemmene gjennom
posten, tidligere ble avisa skrevet i protokoller og lest opp på medlemsmøter,
etter det vi erfarer. Disse protokollene

er vi nå på jakt etter slik at vi kan få
et kartotek. Vi synes disse protokollene
bør følge nGressvikingen»s redaksjon,
og ikke ligge spredt rundt hos tidligere
redaktører og sekretærer. Dermed
kunne vi også jevnlig komme med noen
glimt fra klubbens fortid.
Derfor: Alle som har eller som vet
om noen som har slike protokoller,
hjelp oss å få samlet dem.
LVH.
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Nygamle fies i blå-hvitt igien
Uttrykket oThey never come back,
passer dårlig i GIF. I løpet av første
halvdel av 70-åra opplevde klubben
masser av utmeldelser, ifjor snudde
strømmen noe og tendensen fortsetter.
I år er vi nemlig i den situasjon at ingen
av årets spillere gir seg, tvert imot har
vi fått tilbake noen av våre ofortapte
sønner»:

Finn |ohansen og Bjørn Myrvold er
tilbake etter både 2. og 3. divisjon-

spill i gul-grønne Lisleby-trøyer. Harald
Otto Spydevold har spilt i de samme
divisjoner for oØstsiæ,, og endelig
Frode Hansen som fikk med seg både
Iandskamper og 2.-divisjonskamper
for FFK.
Hvorfor er så GIF så attraktiv for
tiden? Noe entydig svar finnes nok
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ikke, men over alt er et godt miljø en
betingelse for trivsel, og vi har et bra
miljø i Trondalen nå. Vi har antageligvisdistriktets beste treningsforhold, og
vi har dyktige og ivrige ledere og en
tilsvarende trener.
Enda et verdifullt bidrag til et godt
miljø fikk vi da den nye delen av klubbhuset ble innviet, og vi er flinke til å
benvtte Iokalet. Vi har allerede hatt et
par- tilstelninger her, og 6n dag i uka
samles vi etter trening til en kopp kaffe,
en prat og et slag kort.
Dette er faktorer som er med å sveise
guttene sammen og som dermed er
miljøskapende. Kanskie derfor er GIF
mer attraktiv enn på lenge.
LVH.
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Fotballens inntog på Gressvik!
Et lite glimt fra en gammel fotballavis.
Lest opp på et klubbmøte 26/1 1940.

Det var omkring året 1907 da fotballen
rullet inn på Gressvik, det foregik på to
fronter for og bruke nutidens ord, den

ene front var orsiebingen ved Valleberget, og den andre var ved habekdammen nord på Gressvik. Fotballen
var ikke sat i høisetet dengang, regler
for spillets gang var ikke inført, dem
kom senere, det var bare og sparke
ballen så høit og langt som mulig, det
var gott og ha gode ben i den tiden,
for det var ofte benet blev trufet isteden
for ballen som det også hente som her
skal fortelles, det var på habekk dette
foregik, det var en av spillerne, vist det
går og bruke det uttrykk, som sparket
til en anden på leggen, den som blev
sparket tok et vedtre sprang efter den
anden runt hele galloppen for og he',rne
sig, men de blev nok enige før det hente
noget galt, utstyret var også noget man

burde legge merke til, det var sko trebunner og skjøstøvel, det siste var io
fine for de utgjorde for leggskiener
samtidig. tenk dere og bli taklet med
begge støvler på engang det var noe
som ga meiing, for i den tiden var det
ikke at gå til side for en anden spiller,
nei til mere en kunde dytte og sparke
ben for en motspiller desto bedre, men
det er kanske ikke vært og dømme dem
så hårt, tenk det var det første skritt
fotballen gjorde her på stedet, de viste
vel kanske ikke mere om fotball en at
den skulde ned mot motstandernes måI,
noe som samspill og regler var som før
nevnt ikke tatt i bruk, men ivrig var
alle sammen som deltok, efter treningen på løkka, fortsatte man treningen
fra habekk gjenem Gresvik gater til det
opløstes efter vert som guttene var ved
sine hiem. At lysten driver verket blev
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bevist efterpå, da slog begge fronter
sig sammen og stiftet Gresvik Fotballklub som hadde sin bane i Trondalen
nedenfor den nye dammen. Der blev
det straks bedre klubben kom med i
Smålenenes fotballkrets som den dengang het, efter dette kom fotballen inn
på et nytt spor med flere gode spillere,
av disse opnådde Gresvik spillere på
A kretslaget, så fremgangen hadde
vært stor på den korte tid de hadde
holt på. Men gleden blev ikke av lang
varighet, økonomien var så dårlig at
foreningen greide ikke utgiftene til leie
av banen da var det slutt med fotballen
helt til den blev optatt igjen omkring
1913 ved nordre bruket, men det er så
bra referert et andet sted i avisen, så
da skulde avisen ha et lite inhold av
det som er foregått med fotballen på
Gresvik fra den tid til nu.

TILLITSMENN OG .KVINNER I
GRESVIK IDRETTSFORENING
HOVEDSTYRI:

Formam:
Viselormam:
Sekretær:
Kasserer
1.
2.

:

varamam:
varamam:

Underkasserere
SEMORGRI'PPE

_

Foamam:
Sekretær

:

OppmamA:
OppmemB:

fan Simensen
Arne Nilsen
Roger Eriksen
Jan Mever
Glmar Femtehiell
lan Spydevold
Kåre ]ohansen, Tom Hauge, Harry
Henrikse4, Knut Andreassen
FOTBALL
Hans Iacob Henriksen
Sander Ørebekk
Svein Halvorsen
Odvar Hermansen og
]ohn Mathisen

TJNGDOMSLEDERE:

Formam:
Sekretær:
Oppmem:

Leif Myrvold
Harald Hermamen
Petler Pettersen, Frode Hansen, Arnlim Johansen,John lohansen, Gmar

Nilsen, Birger Olsen, Odd Hansen,
Øystein )ohansen, Kjell Granholt,
Thorbjørn Johamen, Tore Haroen,
Per Lien, Arne G)erløw.

OLDBOYS

Formam:
Oppmam:

Terie Haakonsen
Thorbiørn Johansen

HÅNueÆ,LsryRE'

Forkvime:
Viseforkvime :
Sekretær :
Kasserere:

Marie Jørgensen
Marit Hermansen
Sølvi Wemeberg
Elin Hystad, Kari Bolstad

SKI OG ORIENTERING:

Harald Henrilsen, Blørn

Hæreid,

Erik Eriksen, Biørge Thøgersen, Ivar
Reigstad, Fol*vard Bleka
FINANSKOMITE:

Victor Jereen,
f

Gmar

Nilsen, Marie

ørgensen, f ohn Bruvik,

Arne Berglud

*Ett av to

BANEKOMTE:

-

enten er draktene på

vaskeriet eller så er dette de nye . . ."

Egil |acobsen, Gumr |æfærl Birger
Olsen, Gmar Femtehiell,

Leif Myrvold
TIUSKOMITE:

Leif Myrvold, Yngvar Solbrekle, Jan
Simensen, Marit Hermansen, Arne
Nilsen,

Gwar

Edvardsen

REDA(SIONSKOMITE:

RXVISORER:

Øivind Karlsen, Roar Stenberg,
Biørn Schieldrup
Odd Spydevold, Kiell Theodorsen

V^LGKOMITE:

Gmar

Ed,vardsen, Roar Stenberg,

Sander Ørebekk

"Snakk om knokkelkamp

-

til og

med dommeren har boksehansker".

