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Fighting Spirit S

Æ

et er redaksjonens mening at spissartiklene i avisen vår skulle være appeller
med idealistisk tilsnitt. Dette vil vi også
forsøke å holde så langt vi rekker.
Når dette leses, er et nytt år gått inn.
Men et årsskifte hetyr ikke hare ønsker
om et godt nytt år, men også planleggelse av en livsplan for det året som
kommer.
Det er en kjent sak at enhver etterkrigstid hetyr en moralsk forfallstid for
menneskene.
Enhver kraftanstrengelse
følges av en reaksjon
en depresjonsperiode. Dette er også den nåværende
tids store hovedproblem. Opptrevlede
ner-ver, slapphet, likegyldighet og trang
til å gi etter for lavere impulser og drifter i forhindelse med overdreven hrnk
av nytelsesmidler, kjennetegner dem som
bøyer seg under og gir etter for det vi

_

kaller tids-psykosen..
Men vi skal ikke høye oss for nedlørytende krefter. For vi har indre motstand som overvinner alt. Hvilke hjelpemidler har vi i denne kampen?
Engelskmannen har noe z sitt sportsspråk som kalles «fighting spirit». Vi

oversetter det til norsk med «kampånd».
Men denne direkte oversettelse dekker
ikke. Fighting spirit er den kampånd
som representerer noe av det heste i
angelsaksisk sportsmanship, nemlig forstandskrafltens innsats, kamp og seier
over de mørke og lavere drifter i men~
nesket. Men en kortvarig kraftanstren-
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Sisn.

gelse i denne retning er ikke nok. Innsatsen må være jevn og alltid nærva>rende.

blitt berømt fordi
før målet er nådd.

Finske idrettsmenn er
de

aldri gir

seg

Denne egenskap kalles «siszi».

Siszi

er

ikke bare ntholdenhet. Det er den ntholdenhet hvor viljen er satt inn med
sin fulle styrke.
Begge

disse

egenskaper

skal vi ha,

ikke hare på idrettshanen, men også i
kampen for tilvieret. For det første må
vi ha den kampånd som er resultatet av
en grundig overveielse hvor forstanden

er det ntslagsgivende i skapningen av et
ideal, og for det annet den «sisn» viljestyrke som må til for å nå opp til
idealet
Med hegge disse egenskaper i forening
er vi kommet langt på veien mot det
som er målet for enhver sann strehen
å hli et godt og sant menneske.

-
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Takk
Styret i «Spor-tsforeningen Grei» nytrer høvet til â takke alle medlemmer og
andre interesserte som har vist sin store
takknemlighet og varme omtanke for
vår gamle idrettsveteran Olaf Akselsen,
ved å samle inn 480 kr. til ham. Derved har vennekretsen vist sitt hjertclag
overfor en stor ídrettsmann som er rammet av en hård skjebne. Hjertelig takk!
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Offisielle meddelelser.

Etterdønninger

Formann: Ragnar Andresen.
Sekretær: Gunleik Blom.
Kasserer: Hilmar Andresen.

medlemmer.

K-ifs'

Gruppeledere:
Ski: Anton Fjeldheim.
Bandy: Bjorn Krogstad.
Fotball: Reidar Olsen .

,

T*

Sekretær: Dagmar Andresen.
lxassererz Reidun Johansen.

Hold deg i form.
middel-

dame arti.
kl.
Fredager kl. 18.4; gutteparti.
Fredager kl. 19.45 herreparti.
1

oss

alle.
A,-c,'[,J_

lnnendorstrening begynner pa Grorud
11-1 kl. 19.30. Herreparti.
:Á-ole tirsdag den

Alle
gruppeledere, oppmenn og forovrig interesserte medlemmer bes sende inn nytt
fra sitt interesseområde, til avisen. Benytt
til notater ang. det dere har på hjertet.
og send stoff til avisen innen lo. februar
1946
til Gunleik Blom, I<`jeldbo.
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skaffe klubben friskt blod 01.:
at de vil bidra til innlegg.
Vi onsker disse medlemmer hjertelig
velkommen og håper på at kameratskapet
styrkes. og at dere ofrer dere for klubben,
som om det var det eneste dere hadde pa
denne jord.
skiVel mort kamerater. på banen,
som klubben
bakken eller andre grener
.
dyrker. For all del glem ikke «Greifor
da det er retningsviseren
nvtt»,
.
.
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ii Grorud

skole.
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Orientering:
Grefs dinne 3 ru e.
Formann: Elsa Andresen.

Tirsdaer

-

har vel fått en eller flere
godbiter, og dermed oket noen hekto i
vekt.» Særlig har disse som lovet oss
bidrag til «Grei-nytt» antakelig forspist
seg. For til dags dato har bidragene
jceg
redaksjonen.
enní). ikke kommet til
.
.
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Innendorstrenin-'Ö

og nye

vi er na på god vei
julen er ferdig
Hva har så julen brakt

i det nye år.
oss? «_]o, alle

Materialforvalter: Rolf Andersen.
GUff0l0Ll0l'f
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Byggefondet'

ja, n-fi er bossene tomt for forste
gang, og fondet vokser. Men det er
mange voksne medlemmer som ikke er
med på jo-ores rullingcn. Skal vi klare
oppgavene i den nærmeste framtid, ma
alle som kan, bli med. Bosser fåes ut-

levert hos Gunleik Blom. Håper at de
av Damegruppens medlemmer som har
hove, også melder seg. I håp om stor
tilsutning. tegner for «Byggefondet~».
Reidar Olsen.

TANNLEGENE

IIØ\'ER ANIJIIEASSEN
Grorud.
Monradsgt.

1.

Telefon 79760
Telefon 82183
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lljeferanéroniéé
Vi har gått i gang med en spalte i
«Grei-nytt» som vi kaller «Veterankr0nikk». Meningen med denne spalte er få
knytte forbindelsen med den gamle garde
og den yngre generasjon, slik at de unge
i dag kan få øynene opp for klubbens
store tradisjoner innen idretten og setter
seg som mål å
i kjærlighet til

overgå «gamlekara» både
klubben og i aktiv idretts-

utovelse.
Som vårt forste offer utser vi oss en
gammel, ivrig «Grei-kar», Reidar Winger.
Han er et meget vanskelig intervjuobjekt. Som alle vet_ er °Re1dar en beskjeden person, og
ma formelig dra
ordene ut av ham. Han vil på ingen
måre fremheve sin egen person, men vi
vet at han har gjort en stor innsats for
klubben, og dette vil vi ha nærmere rede
på. Han opplyser nulende og nesten som
en unnskyldning at han har ca. femti
premier og at hans kjæreste minne er et
diplom fra «Vidar-rennet» som han har

u

erobret som old-boy.
Han har også startet på ç-mila i Holmenkollen. «Og jeg fullførte da,» sier
han med et lite smil. Dessuten har han
deltatt i alle renn Grei har arrangert
unntatt vinteren 1921 da han lå med

brukket ben.
Da vi spor ham hvorfor Grei har kunnet hevde seg, opplyser han at Grei i
gamle dager arrangerte 3-dobbelte pokalkonkurranser i ski, terrengløp og sykkel.
For 3. hevde seg her måtte man dengang
i ordets rette forstand være all-roundidrettsmann.

Reidar “VI-”gen
Reidar har også vært aktiv sykkelrytter. Om dette sier han at han i det
minste kom helskinnet fra det.
Med hensyn til Grei's forste tid opplyser han at klubben startet med kapital
på 16 kroner. Og mangt et tungt tak har
nok vært tatt opp i gjennom årene for fi
få klubben fram til det den er i dag.
Vi avslutter intervjuet med å spørre
om hans onsker for foreningens fremtid.
..Ungd0mmen,» sier han, «ungdommen
må vi bygge på, og den bor gå så aktivt
som mulig inn for sin idrett.»
Dessuten håper han at Grei snart vil
få sitt nye klubblokale ferdig og en
bane som holder internasjonale mål.
Reidar er nå en mann på 32 år og har
drevet idrett i over 2.5 år. Vi takker vår
grahårcte veteran med det lune smil for
hans innsats og håper at klubben også
heretter vil fostre mange nye Reidarer.

Arcilu.

li. líirlielby

TELEFON 79812

GRORUD

Kolonial
Bakevarer
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etter mitt syn

dømme, spilt

litt for

9-4

Med tt mann, bedre la"Ö
spill og litt hell, kunne resultatet vært
mye bedre, kanskje <«omvendt». Det er
kanskje ingen spiller å framheve, bortsett fra vår unge keeper, Ivar, som viste
seg meget god, burde kanskje avverget
et par mål. Bedre lykke neste gang!
Strømmen.

Søndag 13. januar . .
Skal
Skal ikke ! . . . var jeg sikkert ikke alene om å tenke søndag
morgen da solen lyste med sine klare
stråler og laget trollske figurer mellom
trærne, et panorama man sent glemmer.

!!!

_
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bandy
var
Men tilbake . . . Bandy
mitt mål i dag. Altså Burulla neste
etappe, tankene svirrer, fullt lag idag?
men litt skuffelse må man alltid
regne med
og det holdt stikk denne
gang også. S gutter og t jente rusla
til Grorud st., «ikke dårli. hva?» Men
se der, en «kolle» ene og forlatt plasert
på en benk i venteværelset, her har vi
sikkert den 9. spiller, riktig nok var
ikke Ivar Thoresen langt unna. 'En gutt
med denne interesse for bandy kommer
sikkert langt. !«Tur-retur Strommen,»
lod gjennom ventevazrelsct -- og der
kom det kalde uhyret glidende inn på
plattformen. Vi savnet vår to. og 11.
mann på laget, men latter og humor
gjorde oss til optimister. Og om ikke
lenge stod vi der, 9 mann i blå trøye
med kolle og «glidesleidere». Kl. 13
begynte kampen Strommen-Grei. Spillet ble lagt an i et hurtig tempo, med
vekslende spill, Grei lå ikke tilbake, og
alle spillere overrasket stort. En stund
ute i første omgang kom selveste oppmann susende inn på banen etter at vi
hadde prestert I-1. Den siste halvdel
av forste runde ble preget av en del
slappe perioder, så omgangsresultatet var
4-2 for Strømmen. 2. omgang ble,

-

f.

-«åpent» i begge forsvar, og dette viser
for
også sluttresultatet som ble

-

*
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Søndag 6. januar møttes Lillestrøm og
Grei til kretskamp. Resultatet, 5-o i
tap, er ikke noe grunnlag for å miste
motet. Lillestrøm viste å ha et meget
godt lag. Det som manglet hos oss, var
samtrening. Grei's gutter gikk gjennomgående godt på skøytene men manglet
fullstendig kolletrening og brukte stadig
en hånd på kolla, da blir det liten presisjon i pasningene. Gutta hadde dertil
flere gode sjangser, men dels var Lillestroms keeper god» og heldig. eller forte
det ikke fram p. g. a. for mye solospill.
Når man så kampen, var det en ting
man la merke til. Lillestrøm benyttet
sine «vinger» mye og fikk åpnet spillet
i center, og så var sjangsene der.
Som
sagt, tap ikke motet, for dere må huske
på at all trening dere har i år, kun er
en kretskamp og en times trening på
Vesletjern.
Grei burde med litt hell ha oppnådd
z mål. Ã gi noen kritikk av laget vil
jeg ikke, med den trening det har. Men
nevner Rolf Kaarud, som spilte meget
godt i mål, Arvid Andresen og Åge

i\/Iathisen viste i annen omgang «mye
godt».
Forts. side 12.

MANUFAKTUR
OG KORTEVARER

lulie Ammerud
Grorud (ved politistasjonen) Telf. 79757
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lyshåret Grei-gutt og
nytter høvet til å hore hans mening or
nyheter fra guttearbeidct.
B
Vi spør om hans inntrykk fra arbeidet
med guttene- Svaret kommef kJ1P'5 °_g
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a uttale seg, men vi forstar at
skoen trykker et eller annet sted.
Ivar opplyser at interessen blant de
yngste er meget stor, men han har inntlíykk lav at den vill däbbe av, hvis «Élet
i ke b ir tatt mer ån om uttene ra
de voksnes side. Ivar sier at utâtyret stort
sett er bra, så det er ikke her vanskeligheten stikker. Verre er det med baneog
treningsforhold. Vi synes oppriktig synd
på våre unge,_ og tillater oss å forespørrc
om grunnen til guttenes misnøye. Derfor
TCIICI' Vi CC life 2llVOl'SOl'Ci.
d
gílmi'

garde. Husk på at idrettens framtid
avhenger av ungdommen. Det er den
som skal bære idretten videre. Ta derfor
hånd om de yngste, med varsom og forsiktig, men samtidig klok og fast hånd.
Der og ingen andre steder, ligger fram-

tida' Husk det!

Gutter
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stand, så bruk den fritiden dere har og
tren slik at dere er i storform til landsrennet kommer. Gå aldri alene dit opp
for å hop e men sorg for at det er
3_4 eller gere, så dere
kan hente hjelp
nvís noen ødelegger seg

i

vann.
ons
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jul, jul! Det lop

gjennom voksne

-

seg til denne forst C
fredsjul. Dette kunne ikke være sant,
men det var sant. jeg fikk allerede for
jeg kom til Folkets Hus, bevis for det.

Alle gledet

lån del barn kom gående nedover og
skulle hjem, liadde juleposer i hfinden.
_leg tenkte at disse sikkert måtte komme
fra «~Grei»'s julefest
en av disse m-fitte
jeg ha tak i.
jort. jeg stoppet to
Som tenkt sa°
smirollinger på 6--7 ar. ~-Har dere vært
Grei's julefest?» Det ble svart sainstemmig ja. «Og dere har fatt juleposei'
ogsfi? Det var jammen fint. Dere har
vel sett en ordentlig julenisse da?» ~~_Io.-»
julenisse hadde de sett. det var jo derfra de hadde fatt posene. --Hvor mange
julenisser var det?-- «-Det var en stor.
og fire smí julenisser, som koin frani
etterhvert. hoppet, danset og sang for
«Gikk dere rundt juletreet for
oss.»
nissen kom?» «]od:1. vi sang julesanger.
og det syiites vi \ar morsoint. da vi ikke
har va:rt på sa stor julefest noen gang.
sa fikk vi kakao. boller. vvienerbrod.
julekake sa mye vi orket spise » «Det var
mye pa en gang det.-~ jeg spurte dem
om jeg kunne fa titte litt i en av posene.
men det , var vanskelig
' litter en del
godsnakking fikk
lov ft se.
.ipnet
posen og ble meget overrasket, her var
jo epler. biler. litt av hvert, nettopp
for barn. Det fiir`n si var alle tiders, sa
.siiart etter freden. _\len
skulle sel-.
pil festen, så onsket jeg dein fortsatt god
jul. og gikk til lfolkets Hus.
-«Ho, ho! ko lier na? Det ma vrere

_
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galt» inen det \iste seg Ft være rikti
llíttdr en del vidervercligheter fikk
tovet av meg og kom inn. Et vakkert
juletre var det forste som lyste i inot

juletrefesten
barn.

I-N

.
for voksne var i gang.
meg, og julefesten
påpeke og det er at.
lån ting må
enten er «liolkets Hus» blitt mindre. eller
så er «Grei» blitt mye storre. Tre ringer
rundt julegranen. og like mange sto og
l5erit's pianosfi på for Ã slippe til.
musikk sammen med flovte og violin.
klang pent med de jublende feslinennesker
som var tilstede.
Men alt tar sin ende.
julegranen ble fjernet klokken ni, for
na .skulle dansen begynne. «Grei's trio»kom fram pfi podiet med Arvid i spissen.
Det ble som vanlig
3par forste d.1n.<en_
men siden skal jeg liilse .i si det ble noe
annet. i\lan matte gynge i takt med
massen. for i det hele tatt 5 få rort seg.
--.\ldi'i .sa galt er det godt for noe.-tenkte
--for hvis det ikke hadde vært
sa trangt. hadde vel den beromte jitter~
bug vxrt a se lier. og med den kunne det
neppe bli mer enn _:--4 par på gulvet,
og vi andre. \;'ei'sago` sitt og se på»Og sfi kom den tradisjonelle kaffen
med julekake. boller og vvienerbrod. «Var
det noen som sa noe.-~ det var kaffe
sa her matte sikkert festkomitif-en tatt
med sin snaue rasjon med ordentlig kaffe.

-

-
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hiemniefra. lvakebretiene var heller ikke
for begge dorer iiiitte åpnes, for
i det hele tatt fi komme inn med det fra
kjokkenet. lit par aftentrekniiiger gjorde
ogsa sitt for a sette liuinoret på topp. I\'-a
vil jeg til slutt takke festkomiteen for
alt ai'l>eid de har utfort for a fa i stand
denne festen. Dere har stor tere av den.
Sa slutter
referatet med godt onske
for foreningen i det kommende ar.
snztue

;\, ølzev PVFraav
SIGVARTSEN
GRORUD
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Vi tar fatt pa

O

Skisesongen er begynt og det er allerede blitt holdt en rekke arrangement i

landet. Heri «Grei» har vi også tatt fatt
etter fem års pause. Vi har holdt to
trenin§.;s^renn for å prove oss litt til
vi
skal mote «de store gutta» ute i åpne
renn.. Det var ogss. morsomt .1 se de
gamle guttene hadde «trekt i trova» igjen,
som hrodrene Thorvald og Georg /\rnesen, l'Iv;1n;_; Nilsen. .^\sbj. Pedersen, Erling
Andresen og F.d\'. Haave m.fl. Guttene
viste at de kunne ga på ski. men vi har
også yngre lopere som kan drive det
langt, jeg skal ikke ne\ ne navn. Treningsrennene viste at de hadde godt tak
pa
skiene. som det heter. og kunne prestere
en god fart i lovpa til fi være
tidlig
i \es'on;;en.
.\len de mn. ikke .slappe at
na. passe treningen.
vil hu:'tigheten
og styrken i kroppen komme etter
hvert.
Dere skal ikke mase og slite dere fram i
loypa, men lær dere under trenmgen a
ta dere fr.1:n pa letteste zniten. Utnytt
alle stanser og fh>< ikke med kreftene, sa
får dere en storre og ievnere tart 1;,it-nnom
hele lopet. og kan o§_;s.i prestere en
s'lutt~
spurt som teller .«:; meget. \'i skal heller
ikke vente sa me-:_et av lopet-ne denne
sesong. hvor utstyret hos' de fleste
er
.~:.`i

dIírli;.

tar denne sesong som en
etter den lange pausen. Til
neste ar skal \i komme igien for
fullt.
noen rad til guttene som skal delta ute
i konkurranser.
Pass; på trenizrtezt, se
godt etter utstyret. sa det er Ö orden.
men

skiene igjen.

Slik som ski. bindinger, staver og stovler.
Vær ute i god tid for starten. så dere har
anledning til ii smøre og prove skiene.
og er sikre på at smoringcn ikke svikter.
Kartet over loypa som er slått opp ved
startstedet hor studeres slik at man er
oppmerksom på hvor stigningcr. utforkioringer, det smakuperte terreng og slettene lig;.;er. Det har sa mye a si for
smoringen og hvordan en skal bere-'n
lopet. Forsolt aldri .i henge på en som
gar forbi tidlig; i lopet, det kan odclegge
hele kol-;urransen..\/len derimot pil slutten
kan det være en fordel :"t henge på en god
loper inn til mal. l.e;.;g ;.;odt merke ti!
gode lopere som dere har kontakt med
i lovpa, hvordan de tar seg fram i terrenget. En ting skal man varte oppmerksom på etter lopet, en må vaske og skifte
på seg. sf: fort som mulig: for ft §.;ardere
seg mot iorkiolelse. som da gjerne vil
henge
h:|e sesongen
1

Ti-enin\;~.rei1|1 ~onda;;

deltok gt mann.
i
1. Siggurd Thorin
_». Olav Midtsund
..

be;e;ynn».lse

i.

S.

1

Evan-1 I\`ilsen .
Tr)';.§ve :\ndersen
Gunleik lålom

. .

--i.z~-r 945.

Det

i
.

.

. . .

_.
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Karsten Holli
Lars \`v'old
l{a;;nar Andresen

e7l1øzfeszfedet er:
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Edvard Haave
Thorvald Arnesen
1°
11. H. it on K arsen
9.

. . . . .

. . .

.

. .

. . .

.

. . . . .

.

,,

““ Arnesen .
Georg
I 3 . Kaare Eriksen . .
14 .Oddv. Gundersen
1

14 .
16 .

. . . . . .

.

_

Thorbj. Haug
Kaare Tronerud

.

. . .

'
.. tid
..
.. ii»
.. »

._

. . .

. .

4c.35

4
42.53
» 42.58
» 44.02

. . . . . . .

»

..

44.0:

»

44.20

. . . .

.

.

Der deltok også 5 gutter under 15
år, som gikk en kortere løype, rekkefolgen for dem ble:
I
Ivar Thoresen . . . . . . . . .. tid 13.00
Per Trulsen . . . . . . . . . . . .. » 13.1o
.

Olav Østlund .
Finn Arnesen . .
Oddv. Kristiansen
.

. . . . .

. .

.

. . . . .

. . . .

. . . . .

»

..
..

ame9 ru/9/0 a vår

6

”'56
2.2

14.17
15.45
17.21

Grei's damegruppe har turning hver
tirsdag på Middelskolen. Det er en morsom kveld, når så mange kjente kommer
sammen. Med Randi som leder, går det
knakende fint.
Det er ca. 15 voksne som moter, men
ennå er det mange som bor komme og få
s
mykt opp armer og ben. Vi far en rask
springmarsj som en begynnelse, for å få
varme i kroppen. Siden er det alle slags
øvelser. For meg ser det ut som alle er
flinke og iherdige, gir seg ikke om «buk-

litt for høy.
Fra flere av damene har jeg hørt uttalelser om vi ikke kunne komme .sammen, holde et mote og drøfte forskjellig
som kunne være av interesse. Hvorfor
kunne ikke damene holde et treningsrenn
på ski, eller finne på noe, så det ble litt
mer liv og rørelse i damegruppen vår?
Som det er i dag er det mest guttene som
prater og virker.
En tumer!
ken» er

.rrenínosrcnn Send!
*“
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d
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Der deltok 12 mann, første mann fra
forrige treningsrenn, Sigurd Thorin,
kunde dessverre ikke delta p. g. a.
skade, flere andre kunne heller ikke
stille p. g. a. forskjellige hindringer, løypa var denne gang en del lenger.
Resu tatene b ev:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
_

.

Olav Midtsund

. . . . . .

.. tid
.. »

Asbjørn Pedersen . . . . . .
Bjarne Haug
. . .
. . . . . .
Edvard Haave . . . . . . . . ..
Oddv. Gundersen
. . . ..
Lars Wold
. . . . . . . . . . . .
Ragnvald Haave . . . . . . . .
.

.

Thorvald Arnesen
Håkon Karlsen . .
Erling Andresen .
.

.

Georg Arnesen

.

.

. . .

. . .

. .

. . . . .

..
.

.

._

. . . . . . . . . .

»
»

»
»
»
»
»

»
»

46.13
47.20
48.04
48.13
49.30
49.43
53.44
57.47
58.43
59.49
60.07

for "inlegget turner!

Aldeles riktig, kom med det De har
for det er derfor vi har «Greinytt». Vi skal sorge for at De får Deres
ønske oppfylt. Vi skal sende Deres forslag til «de store gutta», så tror jeg neppe
de står imot et slikt onske fra våre damer,
Der vil De finne den hjelp De trenger
og saklig veiledning. Grei har alltid
vzert stolt av sin damegruppe og det vil
nok vise seg at den nyere generasjon også
kan hevde seg. Vel møtt på forste start!
på hjertet,

Arcilm.
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Henry Olsen, Per Trulsen, Øivind Winger, Lars Wold, Ragnar Andresen, Rei-

(U

dar \\'/inger, Hilmar Andresen, \Villy
Ottesen, Knut Steen, Knut Winger, Rolf
Andersen, Reidar Gran, Edv. Håve,
Arvid Andresen, Jens Ausen, Oddv.
Skramstad, Karsten Holli, Erl. Andresen, Ivar Jørgensen, Håkon Andersen,
Rolf Emanuelsen, Rolf Melby.
Vi regner med stor deltakelse og oppfordrer enhver som finner sitt navn
ovenfor, moter fram til den tid som
bestemmes av den enstemmig valgte formann, Alf Wfalle.

Mef”f””'"Ø“'
Tirsdag den S. januar var vi samlet
mote i Ammerud kafe. Formannen
tok ordet kl. 19.30 og ønsket oss velkommen. Så var det en del overraskelser. «Ãrsfesten» ifjor gav et overskudd
på kr. 177.17 og «juletrefesten» 277.76.
Dette må man vel si var et okonomisk
tilskudd som ikke varhregnet medàdS]aT1tidig var kommet en ygei me e e se
fra Norges Fotballforb1ihd,ât det vedlagt fulgte kr. 142.44 for deltakelse i
forste kvalifiserende runde i Norgesmestereskapet 1945. Grei tapte som kjent
mcd l'l0l0 5-0 1110! Kilå,
men spill
er spill, og utbytte ble det.
Gzfttehopprennet 17. februar 1946.
For at de frivillige medhjelpere ikke
skal glemme sin oppgave gjentar vi her
navnene: Anton Fjellheim, Thv. Arnesen, Evang Nilsen, Harald Gran, Alf
\\"alle, Reidar Olsen, Håkon Karlsen,

til

,

=
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I det øyeblikk forste nummer av «Greinytt» går i trykken, holder Grei sin siste
klubbaften i 1945.
Fredag 14. desember er også siste dag
De mest
aktive guttene m/flere kommer opptrimmet og i fin form til Folkets Hus, hvor
«stilkcn» satt og ventet med hektiske
roser i kinnene, og lyttet t'l «Olsens trio»

for innendorstreninga i år.

Kolonial

Kjøtt
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Det kommer stadig henvendelser fra
klubbens medlemmer om når vi har tenkt
å sette i gang kurser for kart og kompass.
Interessen er stigende, det er ikke vanske-

lig

å skjrlsnng, lbåde beldlre og

yigre

og

damer vi na ære ru'en av art og
kompass. Orienteringsgruppen er blitt tildelt arrangementet av neste klubbaften,
og vi har da i den anledning sikret oss
Odd Tvedt, til å kåsere og fremvise film
om orientering. Tvedt har reist rundt
om på Østlandet i host og vinter, hans
kåserier er meget populære.
Han kommer til 3. legge sitt kåseri an
for nybegynnerstadiet, og vi vil derfor
henstille til alle medlemmer 5. møte mannsterke opp.
Den videre undervisning kommer til
å bli holdt i klubbhuset, sist i februar
eller først i mars. Vel mott!
A. IV.
.

som allerede hadde forsøkt et par ganger.

Men det er alltid
dansen i gang.

litt

vanskelig å få

Komitéen hadde ikke gjort

så

lite for

Ii få en hyggelig kveld. En skifilm som
skulle fremvises måtte dessverre utst-5. til
senere. Hagbart I-Iaakonsen holdt et

«lite» kåseri om langrenn, trening, stav-

teknikk, skiforing, utstyr og konkurranse. Man kunne tydelig merke at

Så ble det servering av boller og kaffe
i massevis. En kvikk morsom sang som
var rettet til ungguttene ble sunget «for
full hals».
Musikken spilte til en svingom igjen,
tiden ble som vanlig, alt for knapp.
Undres på hva neste klubbaften har
å by på?
sp0r'n Ivar
«påsan»

-

Pk

tiden.

l

0 Ø rennet 37_'_46~

Søndag 27-r-46 holdt I-Ioybråten og
Stovner Idrettslag den omtalte konkurranse. Føret var forholdsvis lett med en
3-4 kuldegrader med svakt snefall. Snefallet var dog meget lite generende for
deltakerne.
Arrangementet var stort sett bra, men
vi savnet en hoytaler og en herold. Slik
som det var ble publikum dårlig orientert. Feilen var jo i og for seg en bagatell, men en bagatell som helst bor
unngås.

Hopprennet ble hurtig og greit avser bort fra at det hele
begynte en halv time for sent. Langrennet gikk prikkfritt. Langrenusloperne
formelig krodde seg over den praktfulle
Brodahl-badstua, som I-Ioybr-Sten og Stov-

viklet når man

ner eier.
Vi onsker herved å rette en takk
arrangørene for stevnet.
Følgende resultater ble oppnådd:

Haakonsen hadde tatt skisporten med

alvor, slik som det skal gjøres. Kåseriet
ble mottatt med begeistring tiltross for
det tok bort litt mye av den dyrebare

-

H0PP"C'”"Larsen,
I-I.br. og St. I.l., 228,1
Kjell Skaaraas,
223,8
Ing. Halvdansen. Grei,
221,9
Oddvar Kristiansen, H.br.,
215,2

Alf
.

-»-
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5.

6.
7.
K.

Leif Hogvard, H.br.,
Roy Andersen, H.br.,
Ivar Paulsen, Grei,
Kjell Sclmien, H.br.,

Bjorn Fjell, Ø. Diesen I.l.,
1:. Odd Larsen, H.br.
11. Ragnar Bye, H.br.,
9.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
1.\`.

19.

20.
20.
22.
23.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
_,o.

31.

Ivar Aker, H.br.,
Per Iijell, Ø. Diesen I.l.,

198,8
Arne Ekstrom, Ø. Diesen I.l., 196,6
Jens Kirkeby, Grei,
195,9
Asbj. A11dresen, Ø. Diesen I.l., 194,4
Haakon Olsen, Grei,
194,1
Halvdan Haave, Grei,
194,0
Karl Hammer, H.br.,
193,3
Øyvind Kjelstad, Ø. . . .
193,0
Arne Ravnanger, Ø.
193,0
I~1nn Jansen, Ø. D. I
191,5
Roy Vestby, Grei,
189,7
Rolf Kårud, Grei,
189,7
Alf Valle, Grei,
159,4
Arne Sørlie, Ø. D. I.l.,
188,4
Knut Ammerud, Grei,
186,8
Birger Olsen, Grei,
184,9
A. Pedersen, Grei,
183,6
Kaare Eriksen, Ø
183,4
Arvid Karlsen, Ø.
183,2

Dø

Samlet for 10 beste fr.: /:vert lag:
Høybråten og _Stovner I.l., 21o7,5 pocn;
Sportsforenmgen «Grei»,
1958,:
»
Øvre Disen Idrettslag,
193S,8
»

212,4
210,9
210,0
206,6
206,5
206,4
205,6
205,2

-I--”'.'~f”'"”1.

2.

.

-

.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
1.\.
19.

WW'

Thormod Berntsen,
Høybråten, 45,50
Hans Sliittbråtcn,
Ø. Diesen, 46.24
Aage Kjclstrup, Ø. D., 46.37
Øivind Berntsen, H.br., 47.25
Bj. Haug, Grei,
47.45
Arthur Hammer, I-I.br., 48.03
O. .\/Iidtsund, Grei,
48.18
Oddvar Gundersen, G.,4S.26
Alf \.\"alle, Grei,
48.49
Kåre Eriksen, Grei,
48.59
Evan; Nilsen, Grei,
49.32
G. Suderstrøm, H.br., 49.45
Hilmar Iversen, H.br., 49.49
Gunnar Trygg, H.br. 49.52
O. Kildahl, I-I.br.,
50.00

Nils Tollefsen, H.br., 50.07
Erling Andresen, Grei, 50.36
Asbj. Pedersen, Grei,
Edvard Haave, Grei,

50.40
51.01
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240
234

232 5
225
222
219
216
214,
211,5

210
207
202,5
202,5
202,5
201
199,5
195
195
192

GREI-NYTT

12

ao. Helge Bakke, Ø. D.,

5I.3c

ll.

183
181,5

z.;.K1ellKristoffersen.

Tr. Andersen, Grei,

I-I.br., 52.50

175,5

g2.§7

175,;

.Osvald Sorlie. Ø. D.,

55.28

t;4,5

25.

medlemmer av Grei som var pessimister
når de hortc at Grorud og Grei skulle
motes. Slik kan man ikke resonnere.
Visstnok har Grei hevdet seg i mange
idrettsgrener, men bandy er noe nytt.
Vi har mange gode aspiranter, og til
neste sesong får vi instruksionskurser og
forhåpentlig får vi islagt vår egen bane.
og da tror Je"
Ö nok resultatet vil vise
seg, og at guttene kan representere klubben med god samvittighet. Det er godt
gjort av bandy~gutta som har gfltt inn
for kampene med en glod og gnist som
mange ville misunne dem. Selv om resultaiet ble 9-2 for Grorud, så var vi slett
ikke sa underlegne. I kampens forste 2:
minutter var stillingen c--O. hvor Grei
hadde det meste av spillet. men det klikket foran mal. Grorud fikk sa et opplop
med 1't~wlt.1t
et godt innlegg fra vingen til i. v. suser i mfil uten sianse for
keeper. Mal nr. 1 o~'f' 3 kom 0-'si
etter
f'

187,5
18g,25

Jon Nygaard, Ø. D., 51.47
2:. Haakon Karlsen. Grei, 52.03
23. Kaare Jensen, H.br., 52.10

Kaare Nichclaysen,
Ø. D.. 56.18
_.»- 57.03
3-4» Kaare Eriksen,
36. \\'«". Ekmann,
-»»- 58.5;
,
\7~ Joh. Bjerke,
59.14
iic. Karsten Andersen,
U. D., x.::.1.\`
_.

147
141

116
134,5

-»-

_

n§,5

S.mzmc;n1r.1g.

H br

-

ovner I.l., Langrenn ::49,c:>
Hopprenn 1137.;

.Sport.<toren. Grei,

I.angrenn z::46,co
Hopp,-enn ,9§;;,_,_
_o^o'4'1
4

Øvre Diesenl.l.,

L.1ngrenn
H<>D}n'e11n

"

Et >É)*lf l°'~U'~7U*l 0:- WWW Omr--Uk

^

16427;

l_

I

_.

-“

`ml`lcm' ikke lur °nll`í_'_ 5.1
lium
om lik
(neilom
med opplop, som etter «klabb
og babb» resulterte i Grei`s forste mal.
kampens siste halvdel ble spilt i et mer
slapt
'- _. tempo ' . og~“ 9-1 for Grorud var

----5*
X93i\`,«\`

35^56»5i

~P.n'.m, ilrcz'/1.1, F::,v»

Bandy.

Iforts. fra side 4.
Med det spilleinateriell vi har kan vårt
0
,
lag bli meget godt, nar
far
orden i
treninga. Og så til slutt, bedre lykke
neste gang.
R. O.

en kjennsgermng.

'1'__.1

\i

tfaksjuncn består tzr:

3;

januar nm,-(tes Gm_
rud og Grei til en treningskamp i bandy.
Det var mange bade aktive og passive
Sm,da:_: den

~~1^

annen omgang kom Grorud
mere til sin rett. Mal nr. _;-7 kom meu
Jevne mellomrom, og vi sa jo da lr.-ord.1ii
det er a ha flaks og bane a trene pa.
_ferd1g._

.~l512jorn

/eik

lfinrl/101, 1'1.:r.11d 11'.z.z:'c, Gun-

1>`lom.
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