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Guttespillere
lyste opp

LYSPUNKT: Fredrik Bjørkmann (t.v.) og
Martin Bekken
FOTO: HENRIK HORJEN

Tirsdag 16. mai 2006

Nordisk judomester fra
Ippon
Judo. Lars Petter Holst
(bildet) ble nordisk
mester i helgen.
Mesterskapet gikk av stabelen i Drammenshallen i helgen og Ippon-utøveren tok
gull i klassen for ungdom
gutter + 81 kilo.
Klubbkamerat Albin Dahl
kapret sølvmedaljen i klassen
senior -66 kg etter å ha tapt
finalen mot en finsk konkurrent.

Askerseiler
vant
Seiling. Tiril Bue gikk til
topps i Norgescupregatta i Zoom8-klassen.
GODT DRIV: Bærums gode høyreback Per Christian Gundersen kommer seg forbi to Moss-spillere.

Henrik Horjen

FOTBALL. Bærums to

guttespillere Fredrik
Bjørkman og Martin
Bekken var et av få
lyspunkt da Bærums
juniorlag tapte 2-5
hjemme for Moss.

måte for Bærum. Moss kriget den
første ballen i mål allerede etter
bare tre minutter.
Etter hvert kom hjemmelaget
mer med i kampen og var flere
ganger nær scoring ved Erlend
Ellingsen og Christoffer Udjus.
Men som så ofte før i fotball
får man da et mål imot. 0-2 til
pause var et meget misvisende
resultat sett ut ifra spill og sjanser.

Var tent

Dessverre for Bærums del har
sesongstarten i interkretsserien
vært tyngre enn man hadde forventet.
Etter den sterke fjorårssesongen som til slutt endte med et
velfortjent opprykk, har de gule
og svarte fått merke at motstanden i interkretsserien er adskillig tøffere enn i divisjonen under.
Foreløpig står laget uten seier,
men motstanderne de har møtt
så langt, blant annet Lyn/NTG og
Fredrikstad, er gode lag som forventes å havne på øvre halvdel
av tabellen.

Etter pause var det tydelig at
hjemmelaget var innstilt på å
kjempe seg tilbake i kampen.
Anført av en tent Morten Reiten
samt de to guttespillerne Fredrik
Bjørkman og Martin Bekken
tente Bærum et nytt håp i det
Hassan Butt reduserte til 1-2. Men
da Moss økte ledelsen minuttet
etterpå, forsvant mye av gløden
til Bærum-spillerne. I et siste forsøk på å hente inn Moss’ ledelse
sendte Bærum mange folk i
angrep. Christoffer Udjus reduserte fra straffemerket, men Moss
scoret to mål til.

Vrien start

Solide guttespillere

Kampen startet på verst mulig

Kampen mot Moss illustrerte på
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flere måter hva som er typisk for
et lag i motgang.
Selv om Bærum i store deler av
kampen var fullt på høyde med
Moss spillemessig, hjalp det lite
når Moss var dødelig effektive
foran mål.

Surt å tape

– Klart det er surt å tape, men
det gir oss i det minste meget
god kamptrening å møte såpass
gode lag som Moss, sier midtbanespilleren Fredrik Bekken, som
vanligvis spiller på Bærums 16årslag.

Gode nok

– Det gjelder bare å jobbe
videre. Vi vet at vi på vårt beste
er gode nok til å slå alle lag,
sier Martin Bjørkman som også
gjorde en god kamp på tross
av at han i likhet med Bekken
representerer Bærums guttelag.
Det viser i alle fall at det ikke er
noe i veien med rekrutteringen i
Bærum.

G19 Interkrets
■ Bærum 2 (0)
■ Moss

5 (2)

■ Mål Bærum: Hassan

Butt, Christoffer Udjus

■ Bærum (4-2-3-1):

Simen Waagseter
- Per Christian
Gundersen, Kristian
Skaar Skogvang, Kim
Tvedt, Eirik Nygård
- Morten Reiten, Tor
Daneshmand - Mads
Sunde Løseth, Erlend
Ellingsen, Erlend Olsen
- Christoffer Udjus

■ Innbyttere:

Martin Bekken for
Daneshmand i 22.
min, Fredrik Bjørkman
for Nygård i 25. min,
Hassan Butt for Olsen i
60. min

■ Gule kort: Ingen
■ Dommer: Fredrik

Ødegaard

■ Tilskuere: 50 på

Kadettangen

77 00 00
ungsport@budstikka.no

Bue, som representerer Asker
Seilforening, vant ungdomsklassen i Norgescupregattaen i
Brevik i helgen. På tredjeplass i
samme klasse kom hennes bror
Knut Jørgen Bue.
Andreas Busch, også Asker
Seilforening, ble nummer to i
juniorklassen i Zoom8.
Seilasene ble avviklet under
til dels svært vanskelig forhold,
med mye skiftende vind både i
styrke og retning. Til sammen
deltok 44 seilere i klassene
Optimist, Europa, Laser og
29er.

6. plass i
regioncup
TRIAL: Hans Henrik Behrens
fra Asker Trial Klubb (ATK)
kjørte inn til en fin 6. plass
i klasse C i den første runden i regioncup øst som ble
kjørt i Trøgstad i helgen.
Klubbkameratene Kristoffer
Land og Ben Kristian Blix,
som begge kjørte sin første
konkurranse i klasse C, kom
på henholdsvis 16. og 17. plass.
Kristian Ottestad, ATK, kom på
3. plass i klassen rekrutt C.
Elin Vandevjen

