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Ikke beste klubbavis

-

,,Gress-Vikingen" hører ikke til blant
Norges beste klubbaviser. En konkurranse ble avholdt før jul, der man kåret
landets beste klubbavis. Vinneren heter
Bærums Verk IF med klubbavisa BVstikka. Etter denrle avisa fulgte Raufoss
IL-Gql og Svart, Åflord Il-Meldingsblad
for Afiord Idrettslag, Vadsø TurnforeNesøya IL
ning
- NIL- IFTurnavisa,
posten,
Fram Larvik
Fram-avisa,
- IF FIFAKTIV, Folldal
Vardal IF
- og
kontakten, IK Grand/Bodø-EKKO
idrottslag
Synnylvingen.
Synnylven
Det hører med til historien
at ikke
vår avis var påmeldt til denne konkur-

ransen!!!!!!

Ski- og

orienteringsgruppa
REDAKSJON ELT
Årets første utgave av Gress-Vikingen
er herved utgitt. Redaksjonen er ny, i
det |oar Dahle og Leif V. Hansen har
gitt seg.
På deres pl,ass har kommet Øivind
Karlsen, Roar Stenbeck og Bjørn Schjeldrup.

Dessverre er problemet det samme
som alltid. Dere er dårlige til å komme
med stoff. Det er nemlig ikke meningen
at vi i redaksjonen skal drive hele greiene alene. Et eller annet Gressvik-stoff
må dere da ha. Det er bare å levere det
til noen i redaksjonen. Vi lover at det
skalkomme inn.
Derfor skriv inn til redaksjonen.
Dermed skal vi love at det skal komme
ut flere nummer i året.
Denne Gress-Vikingen inneholder litt
av hvert. Vi har forsøkt å oppsummere
litt av vinterens begivenheter, pluss at
vi forbereder en ny fotballsesong.

har i vint6r håtl virkelig fine arbeidsforhold i og med den nbarske» og langvarige perioden med stabile temperaturer på den riktige siden av nullstreken sett fra skifolkets synsvinkel.
Gruppa har da også kunnet awikle
disse arrangementene:

Langrenn for jenter og gutter søndag

7. januar. Akkurat denne dagen var
ikke værgudene på vår side. Det var
kram snø og dårlig føre, noe som gjorde
sitt til at det ikke deltok flere enn 43
løpere. Distansen som ble gått var 2
kilometer, og det vanket premier til de
beste samt diplom

til

samtlige deltagere.

Søndag 14. januar arrangerte vi Romjulsmarsjen (noe forsinketJ, og for første

vi et tilbud til de som ville
gjennomføre den med ski på beina. Det
var oppgått en skiløype på 11 kilometer,
og i tillegg var det en Iøype på 8 kilometer til de som foretrakk å gå uten ski.
I alt 322 personer gjennomførte
marsjen, og gruppa høstet mye ros for
fine løyper i et flott terreng. Etter marsjen kunne deltagerne slappe av med en
kopp kaffe i det nye klubbhuset, og det
var selvfølgelig populært.
gang hadde

Det tredle og siste skirennet fant

Gunnar Edvardsen er starter i et av vinterens skiløp. Deltagere har det vært nok av denne sesongen.

sted 11. februar. Både vær- og føreforholdene var så ideelle som vel mulig,
og det deltok 90 løpere i rennet som
omfattet både barn og voksne. I rennet
var forøvrig innlagt klubbmesterskap
for foreningens medlemmer, og det ble
konkumert i løyper på 2, 5 og 10 km.
Torsdag 22. mars ble det satt punktum for de vinterlige aktiviteter med en
hyggekveld i klubbhuset. Av programinnslagene kan ne'ønes film, gjettekonkurranse, brusstafett og utdeling av
pokal og diplom til klubbmestrene i
Iangrenn. Disse var:
Ienter 7 år og yngre:
Christina Hæreid.
Gutter 7 år og Jmgre:
Nils Henrik Hovland.

fenter8og9år:

Mona fohannessen.

GutterSog9år:

AtleGøtz.
fenter 10 og 11. år:
Yvonne Kristiansen.
Gutter 10 og 11 år:
Hans Christian Henriksen.

)enter 12 og 13 år:
Kari Eriksen.
Gutter 12 og 13 år:
Lars Erik Olsen.
Kvinner/jenter over 14 år:
Randi Stokseth.
Gutter L411.5 år:
Anders Hæreid.
Menn over 16 år:
Leif Pettersen.
Når dette leses er det andre aktiviteter det dreier seg om. Palmesøndag
8. april gikk startskuddet for årets
turorientering. Det er 6. år på rad turorienteringen går av stabelen, og den
har sine trofaste tilhengere som hygger
seg i skog og mark år etter år. Opplegget er som tidligere. Både Gressvikmarka-kartet og Onsøyknipen-kartet er
i bruk, og det er i alt 50 poster fordelt
med 30 vårposter og 20 høstposter som
skal finnes.
Gruppa har også planer om å forsøke
seg med terrengløp fremover våren, og
håper her på god oppslutning fra medlemmene.

Harald Henriksen.

KORT OM

A.STALL OG TRENING

Spillere GIF vil få fin nytte av denne sesongen. Sittende fra venstre Dagfinn Lie, Bjørn Myrvold og
fon Olsen. Bak fra venstre: Haraid Otto Spydevold og Frode Hansen.

Finn Moe trener seniorene for andre
året på rad. Treningen for denne sesongen startet opp 22. november, to ganger
i uka. I januar øket man dosen til tre
ganger, og guttene trente fire ganger i
februar. Den fjerde gangen satte ledelsen av til vekttrening på U-skolen.
Treningen har ellers foregått i Trondalen, der banekommit6en har giort en
god jobb i å holde uden gamle banen,
fri for snø.
Også i år har flere nye spillere funnet veien til klubben vår. Dette er en
fin tendens, i det klubben i begvnnelsen
av 70-åra opplevde masseflukt.
Ledelsen for seniorspillerne har der-

for sett seg nødt til å ta ut en tropp
til årets sesong. Dette skjer for første
gang i klubbens historie.

Følgende spillere er tatt ut:
Frode Hansen [ex. FFK), Bjørn Lammer, OIe Svendsen, Frank fensen, Bryn-

julf Larsen, [ex. Lisleby), Bjørn Myrvold (ex. Lisleby), Harald Spydevold,
[ex. Østsiden), Hans Hansen, Øivind
Hermandsen, [junior), Nils Brimsholm
[ex. FFKJ, Leif Hansen, Dagfinn Lie
(junior), Viktor Jensen, Jorr Olsen [ex.
FFKJ Freddy Herlovsen, Ketil, Bjørge,
Finn |ohansen, Odd Christensen og
Kiell Karlsen.
Navnemessig sett er det ikke noe
tvil om at GIF her får en fin tropp.
Problemet ligger imidlertid i at lagspillet må fremmes. Derfor har A-stallen i år blitt innpodet i et spillemønster.
Dermed må samtlige ledd innordne seg
systemet det er lagt opp til.

VELKOMMEN SOM MEDLEM
I

BYGDAS EGEN
FORRETNING
GRESSVIK SAMVIRKELAG

.VÆR PATRIOT!!
Gjør Deres innkjøp i stedets eneste spesialforretning

for

KJøTT OG PøLSEVARER

Fritz Henriksens Sønner

StorveienT9, GRESSVIK
Når det gjelder
HARPLEI E
går vi til

Terjes Dame- og Herrefrisør
Storveien 103, GRESSVIK, Telefon : 27129

Alltid noe for enhver smak

i

SOLVIK FRUKT OG TOBAKK
Ålestranda, Gressvik - Tll .: 27 296
Kommisjonær for
Norsk Tipping og Oet norske pengelotteri.

Når byturen gjelder Klær

for Herrer
Husk!

-

Ungdom og Gutt,

"TVETEKLÆR BLIR ARVEKLÆR»

Telefon

1rrrX%'%

Håndballdamene

til

4.-div. ?

Gressviks damer som antagelig spiller i 4.-divisjon fra neste sesong.
Bak fra venstre: Trener Storm Larsen, Marie Jørgensen, May-Britt |ørgensen, Tone Biørg Johansen, Elin
Hystad, Siri Zachariassen, Anne Marie Balterzen, Torild Simenen og trener fohnny Tindlund. Foran fra
venstre: Gro Johansen, Kristin iohannesen, Marit Hermansen, Sølvi Wenneberg Pettersen, Tone |ohannessen.
Lagleder Iohn Mathisen og spillerne Kari Bolstad og Bente Hermansen er ikke rned på bildet.

Innendørssesongen er nå over, og GIF's
håndballgruppe er meget fornøyd.
Det har vært en fin sesong både

* * * lr * *

rr

når det gjelder prestasioner, og ikke
minst mye fint kameratskap. Vi har
engasjert mange ungdommer som ellers

* * * * * * ** * * * * ********************

Oppmann Svein Halvorsen mener det

er her den største feilen blir glort i

den norske fotballen. Halvorsen tror at
man forsøker seg på teknisk hurtig
spill, men at majoriteten av norske
trenere legger vekt på kondisjonstrening. Man innhenter kunnskaper fra
europeiske land, men svært få innser
at Ola Normann er kjent for å være
treg. Landets beste sprinter kommer
sjelden under 1O,7 på L00 meter mens
man i Europa har fotballspillere som er
like raske.
Vårt mål er derfor å lage en lag- sier Svein Halvorsen.
enhet,

Vi må innse at klubben i to år

på

rad har vært nær ved å rykke ned i
6.-divisjon. Derfor må vi samles i bunn,
og stole på ordtaket: nEnighet giør
sterk».

Treningsfremmøtet har vært ganbra for GIF i år, tatt i betraktning
av en streng vinter med mye sykdom og
ske-

mange vindkalde kvelder.

Favoritter til avdelingsmesterskapet- må være Hafslund. Greåker, Trosvik og Rolvsøy vil sikkert også være
medåkiempeitoppen.
For vår del, vil en plass i tetsiiktet
komme som en bonus på godt lagspill
og god trening, sier oppmann Svein
Halvorsen.

Emil Bjerke rigger
Damegruppa samlet mange interesserte til møte1 På bildet synges det, mens

til ostebordet'

Damene med koseaften
Damegruppa vår stelte i stand til virkeIis fes;t 2. april. I det nye klubbhuset'

in"viterte ae lott fra damegrupper i
Fredrikstad, Rolvsøy, Lervik, Skogsstrand, Trolldalen, Trosvik og Kråkerøy. I ait var ca" 90 damer samlet til en
koselig aften.
Det var litt av en festsal GIF's damegruppe hadde stelt i stand. Berits Butikk hadde Pyntet opp lokalet. Emil
Bjerke viste film og satte fram oster og

ville vært henvist til gaten. Men for at
håndballgruPPa skal fungere, må vi
samarbeide og dele På oPPgavene'
Iee vil benvite anledningen til å takke
al[e oppmenn. Iagledere og ikke minst

de frivilllge trenere som gjør en fin
iobb.

De aldersbestemte klassene har
i sine puljer. P 13 har
spilt jevnt med de andre i sin Pulie,
men ofte har det avgjørende målet

hevdet seg godt

snacks

fra Maarud Gaard' I tillegg til

ost og kjeks hadde damene bragt med
seg kåker. Mat var det med andre ord
nok av på denne tilstelningen
Edgar Svendsen hadde tatt med seg
trekkipillet, og flere allsanger stod på
programmet.
' net er å håPe at damegruPPa kan
arrangere flere slike tilstelninger, og at
kanskfe de andre damegruPPene ber
våre damer til seg en annen gang.

uteblitt. Det ble en fin 3'-plass til slutt'
P t5 har vært en av topplage".".,1tin
nulie det meste av sesongen' og IIKK. z^'If.Lr l-s-p"lien til slutt. P 17 kvalifi;;;t; ;"s iil a-pullen også i.år' Deog har
ma
virkelig hatt harde motstandere'

f.i"*pe-fornøyd med 3'-plass'

"Å.u
Damene'hai i -ang" år vært P+ .niPoåt, tit å klare opprvkk. så endelig i år
det ut for at vi har klart det'
åer
"-Viirt
ikke å juble så høvt enda' før

SERIESTART
I skrivende øyeblikk er vi kommet over
i måneden for start av årets fotballserier.

I likhet med tidligere kribler det nå
i beina for på ordentlig å komme i gang
i kampen om poengene.

Nå vil det etter hvert vise seg hvilke

Iag som oppnår best uttelling i serie- og

cupkamper.

tusener av fotballutøvere har gjennom en lang vinter forberedt seg for å
**t*****t**t**********t**********

kretstinget er over og- vi tar beskied fra
ØHK. Det skal avholdes kretsting i
april, som kan komme til å forandre på
gjeldende regler.
Alle lagene er innstilt på å få beholde nåværende system enda i noen
år. Vi bare krysser fingrene og håper.
Situasjonen for neste sesong er at vi
har forholdsvis liten rekrutering til
klassen P 77. DeI ser ut for at en må
sløyfe P 1,7 i år og heller melde På 2
damelag til høsten. Det vil si 1 lag i 7.
div. og forhåpentligvis 1 lag i 4. div.
Den største spillerstallen har vi i P 15
hvor vi godt kunne melde på 2 lag.
Det vil igjen si flere frivillige hjelpere
til trening, og for ikke å glemme mer
treningstid på skolen. Gressvik U-skole
er hårdt belastet i vinterhalvåret da vi
har sesong. Så vi blir nok nødt til å
awise mange 13-14-åringer hvis vi
ikke får mere treningstid på skolen.
Vi har midt i denne sesongen fått 2
nye trenere, Storm Larsen og |onnY
trener damer og P 1,7 .
Tindlund
- som
med sin prøvetid og er reDe er-ferdig
engaslert for kommende sesong. Det vil
si at de er godt likt og gjør en god iobb.
Håndballgruppa vil like etter halvårsmøtet gjøre invasion på klubbhuset for
å ha sesongavslutning. Der skal alle
lagene møtes, og vi vil overraske med
premier til de beste i hver klasse.
Ellers håper vi at det ohistoriske,
opprykk vil gjøre sitt til at vi kan ngi,
enda mer neste sesont'
,rrr"., Marie.

til kommende
sesong, og alle har samme mål, nemlig
å kommb høyst på serietabellene, og å
nå lengst i cupen.
Innerst inne så vet jo hver enkelt av
oss at ikke alle kan nå disse målene,
men i starten begynner lagene med
samme utgangspunkt, og i et hvert fall
stå best mulig rustet

har alle teoretisk like store sianser. På
vårt nivå må ikke poengjaget få overskygge alt, slik at gleden ved fotballen
kommer i bakgrunnen. Det ligger jo
unektelig store verdier i aktiv kroppsutfoldelse og i samværet med idrettskameratene.

Men konkurransemessig sett,

må

måIet alltid være å bli bedre enn motstanderen.

Jeg vil ønske alle, fra den yngste
knøtt, til den garvede oldboysspiller,
Iykke til i kommende sesong. !
I kampens hete må du imidlertid
aldri glemme å representere din forening på beste måte. Det gjør du ved
alltid å opptre høflig og korrekt, både
under trening og konkurranse.
Glem aldri at det bak ligger stor innsats av ledere og trenere, disse ofrer
utallige timer av sin fritid for at du kan
drive din idrett i organiserte former.
De venter sikkert ikke heder og ære
for sitt arbeide, men spar dem for sur
kritikk og vondord. Det fører kun til å
forgifte atmosfæren, og det er ingen
tjent med.
Husk også på å opptre korrekt overfor dommeren, det er en kjennsgjerning
at uten banens 23. mann blir det ingen
konkurranse.
De utøver sin jobb etter beste evne,
og akkurat som du, har de sine gode og

mindre gode dager. Avgjørelsene må
tas på tiendedels sekund, og det sier
seg selv at dette er vanskelig.

Gi ditt positive bidrag til at dommeren
ikke provoseres til å bruke de gule og
røde kortene.
]eg vil til slutt få ønske alle en hyggelig og poengrik sesong.
]an Simensen.

10

Hvem er den beste av kvinne og mann?
Vi vil gjerne takke GIF for en hyggelig
årsfest med god mat og drikke og tilsvarende musikk. Festen var vellykket
på alle måter så vi håper at ingen har
tatt det ille opp om vi tillater oss å sette
fingeren på et par innslag ved bordet.
Nemlig sangene.

Etter nok en gang å ha sunget oss

gjennom de tradisjonelle sangene om
forskjellen på kvinne og mann, synes vi
det er grunn til å reflektere på innholdet i disse sangene. Eller skal en kanskje si mangel på innhold? Er det virkeIig nødvendig å drive psykologisk krigføring mellom kjønnene på hver eneste
fest? Vi trodde nå at de fleste opplyste
mennesker i dagens samfunn kjente til
det faktum at det finnes store individu-

elle forskjeller mellom mennesker og

ikke mellom kvinne og mann.

Det er ikke sant at menn har bedre
forstand enn kvinner. Derimot er det
sant at noen mennesker har bedre forstand enn andre. Det er heller ikke sant
at kvinner utelukkende er til pryd for
mannen. Mener dere virkelig at vi kun
tenker på hvordan vi tar oss ut? Vi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GIF'S KAMPER
5. DIVISJON, AVD.

A.

2814 Trosvik-Gresvik
415 Gresvik-Vestby
1.1.15 Borgar-Gresvik
18/5 Gresvik-Drøbak
2615 Greåker-Gresvik
716 Spydeberg-Gresvik
8/6 Gresvik-Rapid
15/6 Hafslund-Gresvik
2216 Gresvik-Rolvsøy
2717 Gresvik-Trosvik
3/8 Vestby-Gresvik
tOlS Gresvik-Borgar
7718 Drøbak/Frogn-Gresvik
2418 Gresvik-Greåker
31/8 Gresvik-Spydfberg
8/9 Rapid-Gresvik
15/9 gresvik-Hafslund
2219 Rolvsøy-Gresvik

håper da inderlig at nåtidens menn
Iegger helt andre kvalifikasjoner til
grunn enn de som er nevnt i sangene,
når de skal finne en kvinne å dele livet
med. Vi mener det er nedverdigende for
kvinnen å bli sett på som en tam, pyntesyk dukke.

Vi etterlyser også mannlige reaksjoner på påstander som: nHvem er det
som støtt er så dumme?, ]o, det er

menn. «Hvem er det som jamrer høyest
i tannlegens stol?, fo, det er også menn.
Dette er jo heller ikke sant. Eller mener
dere det? Mener dere virkelig at menn
og kvinner kan stilles i hver sin bås med

merkelapper, slik er menn og slik er
kvinner ?
Dersom det er meningen at disse
sangene skal få festdeltagerne i godt
humør, synes vi det skulle la seg gløre
å finne bedre egnede tekster.
Vi er klar over at disse sangene er
ment som spøk. Men som kjent ligger
det alltid alvor bak en spøk !
Hilsen
Festglade Fotballenker.

Om gressbanen
I vinter kjørte som kjent noen ungdommer med bil på Gressviks gressbane.
Det så stygt ut den gangen. Store spor
og flenger Iå utover banen. Det ble antydet at banen ikke kunne tas i bruk
før langt utover i sesongen.
Nå har snøen gått. Vi ble litt overrasket over banens tilstand. Det så slett
ikke verst ut. Selvfølgelig ligger enkelte
flenger der, men sporene har ikke
trengt helt gjennom isen. Banekomit6en

håper derfor at det var såpass kaldt,
da ugjerningen ble giort, at gresset ikke
er blitt så hardt skadd. AIt bvseer imidlertid på antagelser ennå.
Det som er klart, er at banen skal
hvile til 18. mai. Ingen lag får spille på
den før denne dato. Banekomit6en skal
valse banen. Dersom den må ettersåes,
kan det ta lang tid før den er brukbar.
På styremøte 2. mai blir det gitt endelig
beskjed om banen.

ALT I TRELAST OG BYGNINGSARTIKLER,
SAND, SEMENT OG BLOKKER
TRELASTLAGERET A.S
Gressvik Bruk

on:

-Telef

27N

Vi skaffer alt du trenger til

bilen.
Dessuten ukeblader og andre kioskvarer.

TEXACO BENSIN OG SERVICE
PER ARNE

HANSEN

Ørebekk

HANS BJERKE

Tlt. 21 551

Vi ønsker

0eø velkonnen
til våre nye
lokaler

i

ttlygaardsgt. S2

2. etg.,
fredrikstad.

Stikk oppon for
en uforbindtlig

prat

-

ring

032/13 371 og

. Drakter for alle

adrettsgrenel

o Treningsdrakter

.
.
.

Joggesko
Fotballstovlel
Sportsbager
o Badebukser/Badedrakter
o T-skiorter
o Baller for alle idrettsgrenel
. Ishockey-utstyl

aøal tid, gjerne
på kveldstid.
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_
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KLU B BH USET

FOTBALLH ISTORIE

Hvordan fungerer klubbhuset? Dette
spørsmålet får vi ofte, og det er ganske
naturlig når vi nå har hatt huset i drift
i et halvt år.
Svaret fra styrets side må bli at det
fungerer slik som vi håpet at det skulle
giøre. Når det er sagt, må det tillegges at vi må betrakte denne tiden som

Dette hendte meg den gang jeg var på

en innki øringsperiode.

Erfaringer fra denne vil danne grunn-

lag for reglement og retningslinjer,
som forøvrig nå er under utarbeidelse.
omstendighet

Det er under enhver

sjøen.

Vi hadde lagt til kai i Lorenco
Marques, og dro på land for å titte på
Iivet og for å ta et glass ø1. Ganske raskt
kom vi i snakk med de innfødte og de
inviterte oss til en fotballkamp. Dette
var selvfølgelig midt i blinken for oss,
så vi slo til. Vi bestemte oss til å legge
kampen utpå ettermiddagen slik at
varmen ikke skulle knekke oss. Treningen hadde vi ikke skjøttet, men vi var jo
nordmenn, og disse «svartingene» skulle

at huset er bygget for
at det skal brukes. Hvis behovet er til
stede, så gjerne hver dag.
Men det skal brukes under ansvar

vi nok hamle opp med. Dommer skulle
ukokken, være. Nå hadde han et lite
problem, han var svak for øl og det

og i system

noe sent, og godt og vel bedugget.

styrets klare

s1m

-

!

Huset er alles eie, og det betyr at vi
må finne fram til en rimelig fordeling
sett i forhold til de behov som gruppene
måtte melde.
Organiseringen av utleien skjer gjennom husstyrets formann, og til nå har
dette fungert meget tilfredsstillende.
Gruppene har meldt sine behov i god
tid, og det er gledelig å kunne registrere
at det ved alle anledninger har vært
vist tilbørlig forsiktighet med lokalet og
inventaret.
Det skal ikke legges skjul på at det
fra starten av er lagt opp til en streng
Iinje på dette punkt, og det vil bli reagert meget hardt på eventuelle overtredelser.
Huset og dets inventar representerer
store verdier som vi alle plikter å verne
om.

Vi vil benytte denne anledning til å
oppfordre alle til å fortsette i det gode
sporet som til nå har vært fulgt.
Styret vil til en hver tid være lydhøre
for forslag angående huset og dets
bruk da vi som sagt må fastslå at vi
fortsatt befinner oss i en innkjøringsfase.

Vi vil til slutt uttrykke håpet om at
huset tjener gruppene og medlemmene
til beste.
Styret.

som sterkere var, så han ankom banen

Nå vel, kampen ble satt i gang, og
med rikelig veske på sidelinjen, åpnet

vi i stor stil. Men etter et kvarters tid
tok kreftene slutt og negrene og varmen
overtok. nKokken, holdt oss i kampen
med den ene anmerkningen etter den

andre, men hans suverene måte å
til å tro at han
hadde rett. Kampen skulle vare i en'
gestikulere fikk negrene

time uten sidebytte, og det nærmet seg

slutten. De innfødte hadde en tillatt
2-0, som var meget flatterende for vår del.Plutselig fikk en av

ledelse på
vare

spillere,

våre spillere, som befant seg i 10 meters offside, han hadde vært ved sideIinjen og styrket seg, en lang ball, og
med nkokkens, tillatelse stormet han

til 2-t.
Da det gjensto ca. 5 minutter

mot mål og reduserte

av

kampen, begynte nkokken" å se dårlig.

Han var nå veldig usikker på hvem
som var hvem. Alle befant seg på vår
banehalvdel da fløyta Iød.

Vi trodde kampen var avblåst, for
nkokken, røsket til seg ballen. Overraskelsen var stor da han la ballen
til rette etter en lang springmarsj, på
negrenes straffemerke. Forfjamselsen
ble ikke mindre da han slo ut med armene, rygget bakover og utbasunerte:
nGå vekk gutter, jeg tar ho sjæ1,. Bang,
et "kanonskudd, og 2-2.

t4

Halvårsmøtet gikk greit
Mandag 23. april 1979 ble det avholdt
halvårsmøte i G.I.F.
Viktigste punkt på dagsordenen var
valg til håndballgruppa. Valgkomit6en
hadde gjort en meget bra jobb, så valget
på tiilitsmenn tok 10 minutter.
Gruppas formann fkvinne) de siste 4
år, Marie |ørgensen, ønsket ikke gienvalg. Ny formann ble Gunnar Edvartsen.

Marit Hermansen overrakte Marie
førgensen en fin gave fra håndballjentene for en god jobb som formann.
Alle'lag i håndbailgruppa har i år
fått nye drakter takket være firmaene
Fritz Henriksen, Glommen Sparebank
og Nobas.

Til sist bør ne'rnes at håndballjentene
skal til Danmark i pinsen for å være
med i en turnering.
Vi kommer med mere stoff fra halv-

TILLITSMENN OG -KVINNER I
GRESVIK IDRETTSFORENING
HOWDSTYRN:
Formann:
Viseformam :
Sekretær :
Kasserer
1.
2.

I

varamam:

varamam :
Underkasserere
SEMORGRLIPPE

Formam:

-

Sekretær :
Oppmam A:
Oppmem B:

|an Simensen
Arne Nilsen
Roger Eriksen
fan Meyer
Glmar Femtehiell
fan Spydevold
Kåre fohansen. Tom Hauge, Harry
HenrikseU, Knut Andreassen
FOTBALL
Hans facob Henriksen
Sander Ørebekk
Svein Halvorsen
Odvar Hermansen og
John Mathisen

UNGDOMSLEDERT:

Formam:

Leif Myrvold
Harald Hermansen
Petter Pettersen. Frode Hansen. Arnlim |ohansen,]ohn fohansen, Gmar

Sekretær :
Oppmem:

Nilsen, Birger Olsen, Odd Hansen,
Øystein )ohansen, Kiell Granholt,
Thorbjørn fohansen, Tore Hansen.

årsmøtet i neste klubbavis.

Per Lien. Arne Gjerløw.

**************

OLI}BOYS

Formam:
Oppmam:

Terje Haakonsen
Thorbjørn Johansen

HÅNDBALLSTYRE:
Forkvime :
Viseforkvime :
Sekretær :
Kasserere :

Marie Iørgensen
Marit Hermansen
Sølvi Wemeberg
Elin Hystad. Kari Bolstad

SKI OG ORIENTERING

I

Harald Henriksen, Biørn

Hæreid,

Erik Eriksen. Biørge Thøgersen, Ivar
Reigstad. Folkvard Bleka

FINANSKOMITE:
Jensen. Gmar Nilsen. Marie
ørgensen. f ohl Bruvik.

Vi.lor
f

Arne Berglud
BANEKOMITE:

Egil facobsen. Glmar Josefsen, Birger
Olsen. Gmar Femtehjell.
Leif Myrvold
TIUSKOMITE:

Leif Myrvold, Yngvar Solbrekke, Ian
Simensen. Marit Hermansen. Arne
Nilsen. Gmar Edvardsen
RXDAKSiONSKOMITE:

RXVISORER:

Øivind Karlsen. Roar Stenberg.
Bjørn Schjeldrup
Odd Spydevold, Kiell Theodorsen

VatCfOltrtt,

Gmar

Edvardsen, Roar Stenberg,

Sander Ørebekl

*Jcg skulle ønske parkvesenet hadde /aft oss
få en bane uføn spasersfi langs midistreken.

*****e&******&
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Telefoner: 27 271 -27 842, 1620 GRESSVIK

Møbelforretningen alle legger merke

"J
Gressvik

til:

dcal"

MøBELUTsALG
ALT I MøBLER

-

Telefoner: 27 440

27 180

-

Hvorfor gå over bekken etter vann ?

Vi kan levere alt i
MALERVARER _ TAPETER
GULVBELEGG
VEGG TIL VEGG TEPPER Tll.:

27 236

- 1620 GRESSVIK

STABIL
VERKTøY
INDUSTR! A/S
øREBEKK

_ FREDRIKSTAD

FO R ]UIVE RKTøY . STAN SE"\,E

R

KTøY . MAS

KI NAR B EI DER

Kopi-freser inntil950 x 1800 mm
Telefon :

032128016- Postadresse : 1620 GRESSVIK

_______T§Fqæ

_

Massekorsbånd

sruer,lsEH JAn

TURUTOPPEN 9
tlzo GRESSvIK

Stort utvalg

i

SKO

TEKSTILER

KRIHO . UTSALGET
E. Kristiansen
Telefon : 27 267
Storvn .87

-

-

Gressvik
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1620 GRESSVTK

Avisa for store

ogsmå stierner!
Følg lokalsporten
på nært hold med
Ttf 15983
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