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Aftenposten
medlem
avVIF-klanen?
Da Aftenposten dekket 1.
runde av cupen,besto mesteparten av siden av en overstadig reportasje om VIFs
brakseier med hele 3-0 over
Toten FK. En prestasjon som
samtidig var en veritabel fotballfest, omvi skal tro avisen.
At hovedstadensledende
fotballag Lyn samtidig slo
Fet 10-1,ble avspist medfølgendesurmulende trelinjer:
<I 1993tapte Lyn borte mot
Jermaker.I år flkk Lyn baklengsmål mot Fet etter bare
ni minutter, men kom sterkt
tilbake og ble mestscorende
av elitelagene.10-1til slutt,
de to siste målene signert argentinske Matias Almeyda>.
Og avisensAften kunne
samme dag føIgeopp feiringen avVIFs bragd med ytterligere en femspalter. (Ikke et
ord om Lyn her, nei).
VIF har rike og mektige
sponsorer: Oslo kommune
(uvisst av hvilken grunn)
med underbrukene Entra Eiendom, Hafslund og Sporveiene,for ikke å snakke om
Norges rikeste onkel John
Fredriksen. Og såAftenposten, da.
Når skal det gå opp for avisen at den faktisk ogsåhar
lesereblant de 540 000 av
hovedstadensinnbyggere
som ikke er medlem avVIFKlanen?
Med hilsen
Odd GunnarSkagestad
HOLE:Jegkanikkesenoe
som
logikki at eliteserielaget
vinner mestoveret stakkars
også
2. eller3.-divisjonslag
skalha det størsteoppslaget.
Toten-Vå
lerengable valgt forbondedi noe mer klassisk
knøl-bygutter det vanskeligå
finne.Men reportasjenburde
nok inneholdten opplysninE
om at det i Klanennå er flere
traktoreiereenn på Toten. . .
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ble valgtforToten-Vålerenga
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AftenpostesE
medlem

awVlt-kEamem,?
Da Aftenpostendekket1.
runde av cupen,bestomesteparten av sidenav en overstadigreportasjeom VIFs
brakseiermedhele3-0 over
TbtenFK. En prestasjonsom
samtidig var en veritabel fotbalHpgt,om u skaltro q,visen.
ledende
At hovedstadens
fotballag Lyn samticligslo
ble avspistmed følFet1O-1,
gendesurmulendetrelinjer:
<I1993tapteLYnbortemot
Jevnaker.I år fillk Lfn baklengsmålmot Fetetter bare
ni minutter, menkom sterkt
tilbake ogble mestscorende
av elitelagene.1O-ltil slutt,
de to sistemålenesignert argentinskeMatiasAlmeYda>.

Og avisensAften kunne
sammedagfølgeopp feiringenavVIFsbragdmedytterligereen femspalter.(Ikke et
ord om Lyn her,nei).
VIF har rike ogmektige
sponsorer:Oslokommune '*r
(uvisst avhvilken grunn)
medunderbrukeneEntra Eiendom,Hafslundog Sporveiene,for ikke å snakkeom
NorgesrikesteonkelJohn
Frefuiksen.OgsåAftenposten, da.
Når skaldet gåopp for avisenat den faktisk ogsåhar
lesereblant de540 000 av
hovedstadensinnbyggere
somikke er medlemavVIFKlanen?
hfiedlrilsen
Odd GunnanSkagestad

