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Orientering:
blant
elever
Ballspill og glede
BSK
til
Yrkesskole
lærere
Bærum
og
på
Onsdag vsr <ballspili-dag> på
Bærum Yrkeaakole I—ererne stilte med to fotball-lag elevene llkeaå. mens på spinnesider mettes to elevlag hvert sitt lag bestående av kvinnelige lærere. I den
deihge Junisolen hadde en rekke
elever funnet velen til sidelinjene hvorfra de kunne glede seg
over
om ikke akkurat spillet,
sa lhvertfall over de artige situasjonene som oppsto 1 de fleste kampene Hensikten med denne Ballspill-dagen» var å oppnå
en hyggelig kontakt mellom lærere og elever, og dette oppnådde man på en meget fin måte
Rektor Egl! KJelner stilte opp
som back på det ene lærerlaget

—

<

Om han var direkte akyld 1 at
laget tapte i oppgjeret mot lærerlag 2 akal være usagt, men
efter kampen fikk Kjelner overrekt et vtdnesbyrd om at lhvertfall tilslaget på ballen var godt.
Rektor Kjølners lag måtte denne gang bite 1 greanet iog det
smsker ikke alltid like godt» for
lærerlag 2 med sitrene 1-3 Elevlag 1 slo elevlag 2 hele 4-1, og
i finalen trakk som vanlig lærerlaget det lengste strået, ved
å vinne 2-1 på straffeaparkkonkurranse .Ved full tid var stil-

og sete. røde sløyfer t håret. Ele-

vene hadde derimot «daglig antrekk>. men spillet ble ikke hem-

met av den grunn. Efter aemifinalene møttes lærerlag 2 og
elevlag 1 i finalen, men hsr kom
endelig lærerne til kort. «Rødaleyfene» ble overspilt av gine
elever, og vi merket osa at av-

3. runde i
Vesta-Hygea-cupen

terrenget var rundt Linnerudkollen. og leypene var 2.4 og 6 km.
slutningene ikke var helt gode fra Det var vanskelig orientering
og
rødsløytenes* side. Men de kjem- noen unøyaktig kart Dette, sampet tappert og kvinnelig 1 for- men med at postens var noe
svar, slik at Jentenes seier ble be- gjemt gjorde at en del løpere
grsnset til 1-0 En hyggelig dag matte bryte.
til glede og avveksling frs den
I den 2 km lange løypa, ble
vanlige skoledag, seiv om ikke al- det en ventet seier til Marit
lingen 1-1
På handballbanen stilte
«•.balldet le elevene deltok aktivt i
Økern-Jensen. BSK Seiv hun måtkvinnelige lærerlaget Ikke 1 red- spillet* eller som tllskuere langs te over halvtimen nå de to kilostrempet men med hvite forklær sidelinjene
Herat.
metrene, og det sier litt om hvor
vanskelig det var. Annenplassen
gikk til Haslums gode gutteløper Henning Schikora Overraakende var det at BSK'* Anne
Mtlrer klarte A knipe poeng fra
Bjørn Opsahl, Haslum Poengstillingen efter 2 km. var 13-9 1 Bærums favør.
På 4-kilometeren gikk mange
garvede lopere | vannet Det ble
til slutt de to yngste lopere som
gikk til topp* og som ventet var
Bjarne Schikora vanskelig å slå.
Bærum* Skikluba Bente Foldvik
gikk meget overraskende inn på
2. pla** og viste mange eldre ryggen, seiv om hun ikke har løpt
aktiv orientering før i år. Efter
at to av løypene var ferdige, hadde Haslum tatt Igjen to av poengene, og BSK ledet nå bare med
to poeng før 6 kilometeren
Haslum hadde nok sin svakeste distanse i denne løypa, mens
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Fin medaljehøst for Asker og
Bærums yngste judoutøvere
Tre gull

Sist aøndag arrangerte Nesodden Judoklubb landastevne for
Jenter gutter og yngre juniora
på Nesodden 220 deltagere fra
18 klubber deltok, og de to AELklubbene. Ippon og Asker Judoklubb gjorde en meget bra Innsats. Spesielt må fremheves Orete
Kristin Bakke og Jon Storli, 14-åringer fra Asker, som begge
fikk premie for hurtigate ippon
(kampseiet i med henholdrr-ii- B
of B sekunder. Da gkr Asi raskt
unn» For å få en slik seier må
man kaste motstanderen på godkjent måte og når de kjempende
itarter 4 meter frs hverandre.
akjønner man at 5 aekunder er
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Ca 90 000 kronar pé tra år
innkvartering koat og beklednmg
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det meget godt I den store tur! Tønsberg hvor det var
(M« deltagere Sven Age Iveraen hadde meget bra matcher og
astri iq hans seier tarar er. av favorittene I ki 16—18. Freddy Lorentsen hang meget høvt Sven
Age apilier meget god tennia. og
når klubben nå har fått Finn Dag
Jagge til å eperre spillerne, aå
ser det ut til å hjelpe Vi håper
■ven Age vil fortsette atn gode
atsrt denne summer, da han ogaå
spiller meget fint på 2 laget I
neringen

divisjonstenniten.
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Bærums idrettstropp gjorde
en fin innsats i Tavastehus
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Nobb
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berg Htßende yt terat til venstre lagleder «Jan Fetter H-asea. ønrøtaør Tinn Britt Maigen. ØBMaBI tråa)
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Øyvind Birkeland og Erik
Løp i M*aes«-. It in iIT GalMc. m.-m» \ oldhaug og «Jorunn Øygard.
hammer kom ogaå heyt opp på
•ttstroppen fra Bærum aom Hansen 6-4, 6-2 Mixed 6«f 6-1
Heten med tin gode kamper og lassp .V Bøt I'sw, <j—ønankr.
Ulte ca 20 hevdet eeg meget t-inale: t T pp«als-Bs»rum 2-1
Hulfatiøne
Hrother
H»-*
aeire Trui* Dahl traff Tom Bly.",
--bindalae med arrange f... .!;». «(Uwil, Knu' Li.-i
i,
Tbøß.
BMBteae ved foreningen Nordena Ounllla Hofvander-Jenny
stad, som vant turneringen, og
Foaa
«terne i Tavastehus 1 Finland t
'lamaen. 8-6. 4-6 Mixed 6-1,
Truls tapte I første kai upta. Blybegynne Isen av juni Det var del 6-1
stad klarte å alå Sven Age i finatagelae I tennis, orientering og
Det regnet under alle ftnslelen, aaaa kan aaÉtat attte far -etebasketball
kampene. og døtte var at
ren og ble 7r» 6 3 til Tom.
Våre tenniaspilltre fikk til fl- a-ntdtcßß for Jeaay Foaa #_aaj
i;bt<e.
aalen not Uppaaia med felgen IHanaaa aon bruker briller DetNå dan 16 begynner OM
dt reauttatør: Baarum Fredriks
troat spilte hua an meget
jarnksra og Blommenholm har
Kim Ry god amgeikamp som hua vant
berg 8-0, Knut Lleo
med i alt 14 aptllert
gard Nilsen a-f 1-8 Jenay rost Kaut Lien fikk en av Sveriges
f T
mast lovtadt tannle jr i sta sta-
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Tonsbergturneringen

Anita Frog fra Ippon vant klasmen«s Ellen i
lin Janson bi» ri? 2 on Trine Mathisen nr 3 i klassen 42—50 kg.
fra Ippon JK.
ttl Kristin Bakke fra Asker
JC fikk annenplass i klassen 50—
tfl kg foran Anne Cathrine Jernda! og Ellen Mette Nielsen, begge
fra Ippon.
Gutteklassene var relativt tallrike, med 10- 25 deltapere i hver
klasse, og her tok Asker oi; Ippon
tilsammen 23 ',', av poengene
med henholdsvis 11 og 7 I jentekiussen I
seg
•

aes 32 42 kg.
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Sven Age Iversen
tapte finalen i
Blommenholm-Junlorene gjorde

18-30 å' For de to ferttnevnte kata-gorte»- krtvet ekse
verkste-deko* fiyfnefcen.Ke»- eller meekinrnekaniker
keaaaavaar avaketvavaalrnien
nette
de
to
Hk
Adøf

Club (1). Nesodden Judoklubb
12i og Norsk Judo og Jiu Jitsu
Klubb
I enkeltklassene
fikk Stein
Fredrik Adolfsen fra Asker Judoklubb annenplass og Svem Gråtnes, Ippon, tredjeplass i klassi-r.
32—36 kp
Kim Nilaen fra Ippon JK vant
klassen 36—40 kg. og i samme
klaaae fikk klubbkameraten Geir
Thoresen tredjeplass
Helge Baaatad og Jon Btorli
begge Aaker. delte tredjeplaaaan
I klassen 40—45 kg.
I klassen 45—51 kg tok Morten
Rtøen. Asker, gull og klubbkameraten Rune Steen br
Jentene lå Ikke mya tilbake for
alne klubbkamera'-

_}

31 Knut Sværve, Haslum
1.31.33, 4i Arne Petterson, BSK
1.13.42. 51 Runar Wold, BSK
1.34.05. 6) Finn Arnesen, Haslum
1.37.26.
6 km:
1) Per Overby, BSK 1.10.52.
2) Tor Overskeid, Haslum 1.12 52
3)
Bjørn Overskeid, Haslum
1.17.38, 4) Yngve Nielsen. BSK
1.18.19. 5) Arne Øverhaug. BSK
2.1945. 7) Viktor Schikora. HasEnra.
lum 2.53.32.
1.15.29,

Nadderud stadion og Stabæk 0-1 for Sarpsborg og apilt uavfår t. pinsedag besøk av Odd, j gjort 1-1 mot Pors. Noe overog nok en gang kan man stille raskende tapte Odd 0-1 for Østet spørsmålstegn ved om det blir siden i den første serierunden.
Stabæk-poeng. Efter en slik dår- Det skulle ikke være noen umu1»; sørieåpning av Stabæk skul- j{lighet for et Stahæk-lag med litt
le man tro at det går mot et '■ mør fightervilje enn laget har vist
nytt Ktabæk-nedørlag. Men på | i de siste kampene, å \inne oppden annen aide har det nå gått!■ gjøret på Nadderud 2. pinsedag.
hs mange kamper uten poeng, at ; Litt mer bredde over spillet vil abi
det nødvendige hellet igjen vil -1solutt «.tyrke laget spillemessig,
\ær»- på Stabæka Bide og at lø! som ikke er så dårlig som mange 1
perrekken dermed kan pynte litt dagens situasjon vil ha det til.
på l_get<>< dårlige målforskjell
stahæke to eneste poeng hittil
4-14 på seks kamper. Odd er et, har laget tatt nettopp på hjemjøvnt godt lag som siste serie- mehane, så kanskje man vil gjenrunde slo Sandefjord 3-2. har slått j ta den bedriften 2. pinsedag.
Eidsvold Turn 1-0, tapt knepent
Herst.

1

S

2 km:
1 ) Marit Okern-Jensen. BSK
31.M, 2) Henning Schikora. Ha»
lum 39 08, 3) Anne Murer, BSK
40.59. 41 Bjørn Opsahl, Haslum
41.11. 5) Per Morten Lefdahl.
BSK 41 44, 9) Ida Tønnesen. Haslum 56.06
4 km:
1) Bjarne
Schikora, Haslum
1.11.18. 21 Bente Foldvlk. BSK

Stabæk møter Odd på
Nadderud 2., pinsedag

De fleste sv Bærum Yrkeaskoles elever hadde en deilig dag 1 solen
aom publikummere. Seiv om flere foretrakk håndarbeide, var lntercRø-sløyfene> i angrep, men dette originale sidearmsskuddet trillet forsiktig utenfor.
aeaen for ballspillet tilstede.
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BSK regnet med at» det var en
mulighet for å plukke noen p
eng her. Det var Tor Overakeid
Haslum, som kom førat Inn, men
ikke lenge efter kom tre atyk
ker i en pulje. Det var to fra
BSK og an fra Haslum. Det vis
te seg at bare Per Øverby, BSK
klarte tiden til Overakeid. mer,
disse fire skilte seg klart ut fra
de andre fullførende.
Bærums Skiklub vant en vantet seier, men det var ikke avgjort før aiste mann var i rnA:
og aluttsifrene ble 35-31
De som acoret poeng var:

Kjelsås sto som arranger av
lokaloppgjøret mellom Bærums
Skiklub og Haslum I.L. 1 2 runde av Vesta-Hygea cupen. Løps-

,

se ika mp. og de to var på tala

•

ten

7i
deltok Ann»
Løvald og IdaTl

individuel-

le løpet plaserte seg på h h

4, og 3 plass.

baaketbtll

Bø»»:.
sandvika Basketballklubb. Tavaate
hus mød hele 86-5 efter overlegent api 11

edledere var Th ron ThUßt
og Lsander Vargan I-sgled»
stroppen var Kjell Bjerlte
lund

