
HOLE: Jeg kan ikke se noe

loqikk i at eliteserielaget som

vifrner mest over et stakkars
2. el ler 3.-divisjonslag også
skal ha det største oPPslaget'
toten-Vålerenga ble valgt for-
cli noe mer klassisk bonde-
[n"t-Oygutt er det vanskelig å
nnn". mtn rePortasjen burde
nok inneholdt en oPPlYsning
om at det i Klanen nå erflere
traktoreiere enn På TCIten ' ' '
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ÅftempffisKeffi
medBem
æw WåF-kBæmæm,P
Da Aftenposten dekket 1.
runde avcupen, besto meste-
parten avsiden aven over-
stadig reportasje om VtrFs
brakseier med hele 3-O over
Tbten FK. En prestasjon sofil
samtidig \rar en veritabetr fot-
ballf-est, oryr vt skal tro q,vi-
sen.

At hovedstadens ledende
t'otballag Lyn sarnticlig slo
Fet 1O-1, ble avspist rned føtr-
gende surmulende trelinj er :
<<I1993 tapte LYnborte mot
Jerrnaker. I år fikk Lyn bak-
lengsmål mot Fet etter bare
ni minutter, men kom sterlrt
tilbake og ble mestscorende
av elitelagene. 1O-l til slutt,
de to siste måIene signert ar-
gentinske Matias ÆmeYda>>.

Og avisens Aften kunne
samme dag følge opp feirin-
gen avVIFs bragd medytter-
ligere en femspalter. (Ikke et
ord om Lyn her, nei).

VIF har rike og mektige
sponsorer: Oslo kommune
(uvisst av hvilken grunn)
med underbrukene Entra Ei-
end,om, Ftrafslund og Spor-
veiene, for ikke å snakke om
Norges rikeste onkel John
Fbefuiksen. Og så Aftenpos-
ten, da.

Når skal det gå opp for avi-
sen at den falctisk ogsåhar
lesere blant de 540 000 av
hovedstadens innbyggere
som ikke er medlem avV{F-
Klanen?

toted hålsem
Odd Gumnan Skagcstad
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,ftenpæsteøn
rs?edlem
æw VIF-kEamcm?
Da Aftenposten dekket L'
runde av cupen, besto meste-
parten av siden av en over-
stadig reportasje om VIFs
brakseier medhele 3-0 over
Toten FK. En Prestasjon som
samtidigvar en veritabel fot-
ballfgst, omvi skal tro avi-
sen.

At hovedstadens ledende
fotbatiag Lyn samtidig slo
Fet 10-1, ble avsPist medføl-
gende surmulende trelinjer:
<I 1993 taPte LYn borte mot
Jermaker. I år fikk LYn bak-
lengsmål mot Fet etter bare
ni minutter, men kom sterkt
tilbake og ble mestscorende
av elitelagene. 10-1 til slutt,
de to siste målene signert ar-
gentinske Matias ÆmeYda>'

Og avisens Aften kunne
samme dagføIge oPP feirin-
gen av VIFs bragd med Ytter-
ligere en femsPalter'. (Ikke et
ord om Lynher, nei)'

VIF har rike og mektige
sponsorer: Oslo kommune
(uvisst av hvilken grun n)
med underbr,ukene Entra Ei-
endom, Hafslund og SPor-
veiene, for ikke å snakke orn
Norges rikeste onkel John
F?edriksen. Og så AftenPos-
ten, da.

Når skal det gå oPP for avi-
sen at den faltisk også har
lesere blant de 540 000 av
hovedstadens innbYggere
som ikke er medlem avVIF-
Klanen?

totred hilsen
Odd Gunnar 5å<agestad

HCILE: Jeg kan ikke se noe
logikk i at eliteserielaget som
vinner mest over et stakkars
2. eller 3.-divisjonslag også
skal ha det største oppslaget.
Toten-Vålerenga ble valgt for-
di noe mer klassisk bonde-
knøl-bygutt er det vanskelig å
finne. Men reportasjen burde
nok inneholdt en opplYsning
om at det i Klanen nå er flere
traktoreiere enn på Toten . . .
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