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Asker og Bærums Budstikke
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Poengiøs 3. divisjonsdebut:

Bærum ledet 2-0, men tapte 2-3
PI
Hjort,

røre ballen

ledet Bærum I—o

punkt
|

trengte bare tre minutter for a
sørge for sin før>>.
lhr__Jaaû
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score
-i ensom majest»
Jk
gjorde han iskald' Da i „imme
mann efter 38 minuttet Ma pill
fri gjennom en «tunnel, fra Tom
Petter Hyving, og lik, iskaldt la
på til 2—o, syntes kampen a utvikle seg i Bærum> »,.,.( ,e| v om
hjemmelaget hadde vart mere
med det siste kvart.-i.-t Sa fikk
altså Storm sin voldsomme
vitamininnsprøytmng med
to
sconnger på ett minutt Stormende jubel naturlig nok
Begge målene var det hjemmelagets glimrende teknikar Andreas Cleve som sto for (.limrende
teknikk til tross i alle fall en av
scoringene
burde
Bærum-

—

Auda. Storm-scoring nå igjen! Betenkte Bærum-fjes på benken under sesongpremieren lørdag. Hverken
materialforvalter Alf Johansen eller formann og oppmann Roar Amundsen ser særlig fornøyd ut Videre
bortover skimtes «Peggy» Joof. Rolf Grønfur (byttet med Ole Bjørn Harang i2. omgang), Anton Huus, Pål
Laland og NN.

Bærum Sportsklubb måtte
trekke seg poengløse ut av
duellen mot Storm i begge
lags 3. divisjonsdebut på
Bratsberg idrettsplass søndag. Efter å ha ledet 2—o,
opplevde Bærum det forsmedelige at Storm først
utlignet o—2 til 2—2 for så
å sikre seg begge poengene

med en tredje scoring åtte
minutter før slutt.

å bli en trygg Bærum-ledelse ved
pause ble plutselig ikke noen ledelse i det hele tatt.

Sekundene mellom det 43. og 44.
minutt kommer Bærumgutta
neppe til å minnes med særlig
glede. Den trøkken de da fikk
bragte vel laget nærmest i sjokktilstand. I løpet av dette ene
minuttet greide nemlig Storm å
gå fra o—2 til 2—2! Det som syntes

Kamputviklingen var i det hele
tatt noe merkelig Apningsminuttene tydet nemlig på at Bærum
ville få forholdsvis lett spill.

Icjestene hadde den hele

og fulle
kommando første halvdel av omgangen, og det tok vel 20 minutter
før keeper Gunnar Falkum fikk

forsvaret avverget
I 2 omgang falt dessverre
Sportsklubben mye ~v lasset, og
det må være lov a si at Storm
overtok føringen Lagrtl midtbane gikk inn i duellens sa torva
sprutet, og var ofte raskere på
ballen enn Bærums spillere. Og
til tross for at laget langtfra var
overmodige i å gå i angrep, var
det flere ganger pa hekta til å bli
scoring på Gunnar Falkum.
Stormløpene ble imidlertid avverget, og det hel»- syntes a gå
mot uavgjort. Åtte minutter før
slutt stilnet imidlertid bandspilleren i Bærums supportergruppe
for godt. Storms kaptein Bernt
Kåre Nilsen ble spilt pent fri og
Bærum-spillerne matte til sin fortvilelse se ball nummer tre i eget
nett. Dermed gikk poengene fløyten. Det var nok en alvorlig strek
i regningen for Bærum som langtfra hadde ansett Storm som noe

stort lag.
Likevel er det ingen grunn til å
male fanden på veggen for Bærum. Vi er overbevist om at laget
kan langt bedre enn den avslut-

Bærums Bjørn Finstad jubler over sin og klubbens første scoring i 3. divisjon. Fjorårets lokale toppscorar
er i rute og sørget for to mål i sesongens første seriekamp. Poeng fikk imidlertid Bærum ikke å juble for
ningen man vartet opp

med

på

Bratsberg utenfor Skien. Imidlertid sier vi oss noe betenkt over
den usikkerheten som kom i
Bærum-laget
efter
Cleves
«sconngskupp»
mange
Så
pasninger i hytt og pine hevder

man seg ikke i 3. divisjon med.
På Bærum likte vi best Steinar
Næss som midtstopper Bjørn
Finstad viste at scoringsformen
er inne allerede, men han ble
dessverre sulteforet på baller i 2.
omgang. På Storms lag var det

først og fremst Andreas Cleve
man la merke til.
Egil Begstad, Borre, hadde få
problemer i en kamp som ble sett
av ca. 1000 tilskuere. Gult kort:
Willy Hayden og Yngvar Om-

mundsen. Bærum

|«

Fotball, damer:

Erik Aaby fra Asker
satser på rally-cross

Budstikka karer topp- Asker åpnet med
scorer og ((årets spiller» 4-0 over Korsvoll

I helgen var det seriestart i 3. og
4 divisjon, og som vanlig vil Budstikka følge vare lag i tykt og
tynt For å skape litt blest om de
lokale bestelagene, vil vi også i ar
sette opp en toppscorerpokal
I.ikeledes vil vi følge opp fjorårets nye «tukk», kanng av «a-rets spiller, i Asker og Ha-rum.
Når det gjelder toppscorerbegynner den
konkurransen.
efter hvert i fa lange tradisjon.-r
Også når det gjelder vinnere Wmm
rums Bjørn Finstad og Askers

Steinar Antonsen har nesten hatt
abonnement på førsteplassen,
med førstnevnte som hyppigste
vinner Finstad vant blant annet i
fjor Da sioret han 19 mal pa 18

kamper' Den videre rekkefølge
var Steinar Antonsen, Asker, 10,
Tom Petter Hyving, Bærum, 9.
Svein Nossum, Stabæk, 7, Figil
Ramsfjell. Asker, og Lars Hauger, Stabæk. ti mal, Ingebngt Jensen, Stabæk, Jon Erik Holvik.
Asker, Ole Aker. lia-rum, hadde
alle fem mal, mens Terje Gurholt
og Ellef Blakstad, Stabæk. og
Jørn Hedemark, Asker, stoppet
på fire scormger
Pokalen til «arets spiller» ble
tildelt Askers Jon Enk Dølvik- en
kar som sikkert vil bli a finne

blant kandidatene også efter
denne sesongen Vi sier bare tvi,
tvi og ønsker klubbens lykke til
med sesongen

Korsvoll fikk den tvilsomme
fornøyelsen a møte Askers damer
i første seriekamp. Møtet foregikk på Askers hjemmebane, og
efter en rekke gode treningskamper var Asker-damene store favoritter Het stoppet pa 4—o denne
gangen, vesentlig fordi Kors.oll
med sin innbitte fighting og noe
uvanlige spillestil er et vanskelig

å spille mot Askers presise
spill ble i denne kampen revet
opp langt mer enn hva som har
vært vanlig i 'remngskampene.
Det tok 20 minutter før det fur
ste Asker-målet kom Kan Nielsen sendte en stikkball til (.unn
Nyborg som score t. 2—o fulgte i 2
omgangs 12 minutt, på frispark
lag

fra 20 meter ved Kari Nielsen. De
siste fem minuttene av kampen
benyttet Asker til å score to ganger, først straffespark ved Birte
Einan som seiv hadde blitt dyttet
overende, derefter, pa en lobb fra
Kan Nielsen.
I Askers jevne lag er det denne
gang grunn til å fremheve midtIngunn
Ramsfjell,
stopperen
pikespiller i fjor, som ser ut til å
bli en viktig brikke i forsvar
Askers neste seriekamp i damenes A-serie er mot Øvrevoll, og
efter Ovrevoll-damenes o—2 mot
KSI i første kamp. bør det ikke
være tvil om hvor poengene havner i lokaloppgjøret førstkom
*■*■
mende lørdag

Judo, Vestkyst Cup 78:

Erik

Aaby

— klar

for sin rally- crom-debut på Weatombanen i Arvika Kristi Himmelfartsdav

Efter halvannet åra opphold er
Askergutten Erik Aaby tilbake
for fullt i bilsportssammenheng.
Krik» rome back finner sted på
Westombanen i Arviks Kristi
Himmelfartsdag, hvor han debuterer som rally crosa-fører. I>et
var jo som rally-fører Krik fikk
Internasjonale gjennom■Itt
brudd. førat og fremst gjennom ._
plassen totalt i det engelske RACrally. som avslutter VM-serien i
rally og folgelig samler absolutt
hele verdenseliten. Det skjedde i
1975. Efter en halv sesong i l»7« ga
han seg. men kriblingen i gassfoten fortsatte. og nå er Erik altså
klar igjen.

,
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Det var ikke børe moro a
være tilskuer mens de andi»fjor høst beraste rundt, og
stemte jeg meg for a bygge opp en
rally cross bil Da jeg fikk tak i t
skadet Escnrt-karosseri slo j«-g
til Alt karossenarlieidet »-r gjort
hjemme i garasjen, mens engelsk
mannen Terry Hoyle. som regnes
for en av O/ fremst»- trimmingsspesialistene nar del gjelder
BI>A moloi»-i li.ii lall ■ | «v den

i

.

siden av saken Motoren.
på 2,1 liter, bremser rundt 270

hestekrefter Så det burde ikke
skorte på «fråsparket», sier Enk
til Budstikka før debuten på
Westombanen
MK Team Westoms inter-

-

nasjonale rally i ross galla samlet
arhg tusener av norske tilskuere
I fjor var 8000 nordmenn tilstede,
i år håper arrangørene på enda

flere

foran
— Nervøs
Det knbler
—skal

jeg

premieren

innrømme

*

litt Og
at jeg ble litt

selvsagt

blek da jeg fikk startoppstillin
gen. og oppdaget at jeg skal møte
svenskenes publikumshelt nr «-n.
Ber Eklund, i alle de tre inn
ledende hea tene
Enk kummer i sterkt s«-lskap
på Westombanen Kristi llimmelfartsdag Hele ck-n svenske eliten
er selvsagt på plass. m«"d kar»-r
siim

Bjørn Waldegard. Stig BlomEklund, Lasse Nystrøm

quist. Ber

og Anders Kiillang i spissen Ber
Kngseth stiller selvsagt opp for å

forsvare

sine

to siste

seire

pa

Westombanen, og andre nord
menn i aksjon blir Egil Stenshagen, Martin Srhanchke, Stein
ff| fra
Grøndal »>g Egil
Kra Finland komm»
annet fjorårets nordisk» m» si.

>

,

Antero Lame, som også vant Afinalen under den siste EM-runden i Italia nylig
Dramatikk og spenning bør
med andre ord ikk«- bli mangel
vare under «Norges største motorsportsbegivenhet i Sveng»- •
Fotball, piker:

Asker- Holmen li
Asker og Holmen møttes til
i piker pa Askers
hjemmebane. og det skulle vise
seg å bl en jevnspilt kamp Hol
men har et lovende lag og gnide
I—l Vel vitende om Askers
serieåpning

imponerende

.

rekruttering

i

damefotball, sier vel dette resul
tåtet mye om Holmen pr»-stasjon
Noen god kamp ble det kanskje
ikke og tiegge lag har nok mer p.i
lager Holmen tok l«-dels»-ri fot
pause ved Anita Hansen, mens
Anne Sørensen utlign»'t for Ask.-r
et -t v kk«- ut i 2 omgang

Spillemessig hadde Asker et
siiaut overtak, mens Holmen
ri.nlili
Bikenes A .em l„
kjent av hele -eks lukale lag
danna sesongen Belet og Gjellei
åsen er de ikke lokali
tanten» Kamp. i, mellom Asker
og Holmen

-al. ,li

lokaloppgjøi

ilenne sesongen
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Ippon beste klubb

I

Vestkyst (up -78 ble holdt i
Bergen i helgi N med 250 deltagere
fra 20 klubber ny rekord.
Ippon IX se idte 25 deltagere og
ledere over. 0| hadde planer om å
gjenta fjorare s bedrift med å sikre seg IX medaljer.
Man møtte sterkere motstand
enn i fjor. og iieltagelsen var øk«'t
med n«-st«-n IM prosent Allikevel
fikk Ippon m«d 5 gull, 4 sølv og |

!

bronse Stevnts riestemannspremi»- som var «.ipsatt i den klassen
med flest d«l'igere, 36 stk, samt
raskeste seier 5 sek
Det sist»- st Mans Brennstrøm

for i tillegg t I sin gullmedalje i
klassen und«- 40 kg Denn» kl.»,
s»n l)le helt lominert av Ippon
.FK .da sølv.-t tilfalt Ole (hr mV
men og <k-n me bronsen Gunnar
Beek
I den min.- e gutteklassen un,l.t 12 kg fi htet Finn Henning
Baulsen gcxlt »>g sikret seg bron
s»- enda han hører til i klassen
under 25 kg
I us Ax»-I Skoglund vant sin
kg og fikk end»'
klasse inntil
lig sitt gj»-nni nbrudd

*

I

sin

pik»

Bin

dasse sikret Turid

< bronsemedalje, og
Bjeni luiisen tok sølv

Gunnes >«-g

i

klass»- i vngi

i athnne

jr

i sin

r iglesang og Nina El-

de vant dob eltseier i sin dame
klasse eftei arde kamper og !<�
'. k;.i il vant klassen inntil 57 kg for ngr»> jr i sin debut
Ki. md Bi M v.iot sm klasse i
-enmr uten vanskeligh«-t«-r enda
han gikk o, I er, j.
og er junior

Franz Hel lem fikk sølv i finalen, men skadet seg, og gikk vel
glipp av en gullmedalje
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Alt i alt et stevne Ippon kan
være meget fornøyd med

SNARMYBANENI KVELD:

Stabæk møter
Kongsberg
1 kv»-ld er det sesongapnmg for
Stabæks fotballgutter. og motstander er Kongsberg Kamp»-n er
som kjent flyttet fra Nadderud til
»-n ban«- Stahø-k
Nn.iruvbanen
ikke bare har gode minner fra
Fornge gang laget fikk flyttet
kamp dit. st»i det om opprykk til
I divisjon Da var Ham Kam

motstander

Na it d» t ilts.i t div is|on det
drewr s»-g om. rn«-n trulig it d»-t |a
lag som
av avdelmgens
bark»-r sammen Stahæk ble nummer to i -m avdeling i fjor mens
Kongsberg ble nummer tr. i sin
eftei l.i-rum og Abildsø I>el
skulle m«*d amlre ord ga mot en
jevn og spennende kamp pa
i)

banen i kveld

suh.t-k stiller trolig med
dette laget Morten Krogsrud IX
vind .lensen. Ing«'hrigt k
K.irl
Ellef Blak
M.-t1.m.l 0| I Os ll. Olg. i
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Er Gitane Norges mest solgteracersykkel |
3 ar pa rad bare på grunn av
I
II
Jostein, Geir og Pål-Henning?
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forhandlere landet over gir deo
vist- til landets bred» sti

Se GITANE hoa sykkelekspertene

TOMMY BØHMER, Asker
ASKER SPORT
SLEMMESTAD SPORT
ImpOftØl < Minn I I.
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