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Stolt sponsor av
Vestnes Varfjell IL

Årets oppgjer mel-
lom Vestnes Varfjell og 
Tomrefjord er dei første 
sidan 1990. Men lokal-
oppgjer har alltid vore 
ein del av lokalfotbal-
len.

Alt i 1938, andre året Vestnes var 
med i seriespelet, var det duka for 
derby-kampar. Samhald, som også 
spelte kampane sine på Vestnes, 
var motstandar. Sjølv om Vestnes 
hadde eitt år lengre erfaring frå se-
riefotball, greidde vikebuktingane 
å vinne begge kampane; 4-3 og 4-2.

Tresfjord og Fiksdal
Seinare var det mest prestisje for 
Vestnes-laget å slå Tresfjord. Det 
greidde dei heilt fram til midten av
1950-talet, då tresfjordingane kom 
for fullt. 

Etter at Varfjell samla laga i austre 
del av kommunen, har lokalopp-
gjera i Vestnes-fotballen vore ein 
kamp mellom aust og vest. Mål frå 
Åge Sylte og Arne Gaustad sytte 
for seier 2-1 i første seriemøte med 
Fiksdal i 1968, men fiksdalingane 
vann 3-2 i returoppgjeret. Året 
etter vart det 0-1 og 2-2 i kampane 
mot Fiksdal.

Seinare møtte Varfjell også Rekdal, 
og den største derby-seieren skriv 
seg frå ein kamp mot dei i 1970. 
Heile 11-0 vann Varfjell i heime-
kampen. Borte vart det seier 7-0.

Ny naborival 
I over ti år var Varfjell utan mot-
stand i eigen kommune. Dei første 
oppgjera mot Tomrefjord vart spelt 
først i 1984. Rundt 400 tilsko-
darar såg den første kampen på 
Tomrefjord stadion. Bjarne Ner-
heim ordna hat-trick for Varfjell, 
og avgjorde kampen til seier 5-2 
saman med mål frå Tor Egil Valldal 
og Hallgeir Vike. Tomrefjordingane 
fekk revansj og vann 2-0 i Tres-
fjord.

Bjarne Kjøpstad skåra målet då 
det vart 1-1 i vårkampen året etter, 
medan Gunnar Nerbø skåra målet 
då Varfjell vann 1-0 i Tomrefjord 
på hausten. Varfjell rykka igjen 
ein divisjon over Tomrefjord, og var 
ikkje i same divisjon att før i 1987. 
Tomrefjord vann 2-1 i første kamp, 
men vart sendt ned ein divisjon et-
ter tap 2-8 i returkampen.

16.-maikampar
Også i 1990 vart det ein seier til 
kvart av laga. Harald Innli skåra 
målet i 16.-maikampen på Tomre-

fjord stadion, men Tomrefjord vann 
2-1 i Tresfjord. Dette er også siste 
gong Vestnes Varfjell og Tomrefjord 
har vore i same divisjon. I 1998 
skulle begge lag ha spelt i 3. divi-
sjon, men Tomrefjord
trekte sitt lag. 

Tomrefjord hadde eit gjesteopphald 
i 4. divisjon i samarbeid med Fiks-
dal/Rekdal i 2003. Vestnes Varfjell 
vann 3-1 i heimekampen 16. mai 
etter to mål av Oddgeir Vikås og eit 
sjølmål. Vikås plussa på med eitt 
mål til i returkampen. Ronny Lei-
karnes skåra også, men den store 
helten vart Kim Skjegstad som 
avgjorde på overtid til seier 5-4.

Årets første møte i Tomrefjord 
endte som kjent 2-1 i ein jamn 
kamp og skåringar av Karl Arne 
Stokkeland og Tommy Kanishi.

Fredag får me vite korleis det går i 
retuoppgjeret. 

Historiske 
lokaloppgjer

Harald Innli (tv) skåra då Varfjell slo Tomrefjord 1-0 16. mai 1990. 
Mohammed Dunkal la pasninga. Målvakt Ole Marius Sæter til høgre.


