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Full pott til Bærum Trekkhundklubb i Seppala
Christen Smith og Finn Adler tok hver sin klasseseier

st.i.i HTK 4 46 35. 1.1) Håvard Kaasa. RTK IM 17. 18| Hard Haugen.
KTK 5 10 22. 23) rrode H.'llesn.'s.
KTK 54144. 30) Ivar Andi. ~s,„.
KTK 5 5W14. _t) Richard Brend»
rud, BTK 6.13 55
Herrer aktive 2 spann: 1) Finn
Adler. 4.27 26. 2) .hun Stubdal.
Drøbak TRK 4 .12 4(1. 3) Stein Annmark. Notodden HK 4 34.55. 5) Jan
T Bull, Asker 5(15 51. 11) IVi h.u
Kolsung. Bærum fi 05.00.

Herrer aktive flerspann: I) Christen Smith. HTK 4.34.53. 2) Arne
Austad, Norsk TK 4 39.41. 3) Odd
Mork Nittedal HK 448 05. 7) Jørn
Amundsen, BTK 5.23.00, 8) Arild
Andersen. BTK 5.31.44.
Damer aktive 1 spann: 1) Kristin
Hoffmann, OMTK 541 12.
Damer aktive 2 spann: 1) May B.
Andersen. OSHL fj.13 00
Damer aktiv ve flerspann: 1) Nina
Fj»-llstad. Eidsvoll HK 8.44.51. 2)
Hege Schreiner, KTK 9 00.29.
Tur 1 spann: 1) Harald EideFredriksen, Bærum 5.06 55, 2)
Krogsv»-»-n,
Gunnar
Bærum
5.15.41, 3) Ove Egil Lønne. Trondheim, 5.33.50. 4) Svein Jacobsen,
Bærum 5.37, 5) Per Steinar Høksaas. Bærum 5.46.20, 6) Jan P. Bogen, Bærum 5.46.42. 7) Philip Geicke, Asker 5.54 52, 9) Sverre
Runningshaugen, Asker 5.59.52,
12) Nils E. Jørgensen, Bærum
Teltleiren på Stormyr er en vesentlig del av Seppalaløpet. I forgrunnen er det formannen i Asker Trekkhundklubb. Odd E. Nord14)
6.20.36.
Einar
Johansen,
«*nû*n som gjør seg klar til en kald nait
Bærum 6.22.47, 18) Jon Alvsaker,
Bærum 6.32 12, 19) Jonny Nilsen,
kalen er gitt av selveste Leonard
mesteren i flerspann. Jan T. Bull
Trekkhundnatter i hvert sitt medBærum
Seppala og er en av hans store
fra Asker startet i 2-spann og la Krokskogen 6 32.28. 20) Odd-Erik
klubb kunne etter helgens bragte telt. Denne overnatsølvtrofeer fra Amerika.
pa en 6 plass Helge Riverud. Nordengen, Asker 6.43.48, 22)
Seppala-løp
innkassere tingen er noe av det som
Som favoritter i flerspannklas
Drammen ledet i 1-spann. Da Bjørn Fossmark, Bærum 6.46.39,
triumfer både sportslig og gir løpet sitt særpreg. Det sen stilte Sigurd Nilssen. Enefellesstarten gikk fra Stormyr 24) Brynjulf Langballe. Krokskoarrangementsmessig.
er litt av et syn å skue bakk. Arn»- Austad. Norsk TK sundag morgen var forholdene gen 6.51.09. 27) Tor S. Onsaker,
arets
i
Deltagelsen
150—200 telt med mer eller Gunnar Gundersen. Nittedal og om mulig enda bedre enn lardag. Krokskogen 6.56.58. 32) Halvor
Boise, Asker 7.11.59, 33) Stian PaEn spennende avslutning var påvar
rekordSeppala-løp
mindre utslitte kjørere og arrangørenes Christen Smith
ulsen, Asker 7.27.41, 38) Helge
begynt.
et
Sigurd
Nilss»-n
hadde
uhell
messig med 165 kjørere pa hunder samlet på denne
Lindstad. Asker 7 58 09. 41) Unni
Helge Riverud fra Drammen
tidlig i løp»-t og var dermed ute av
startstreken. Starten
i idylliske myra langt inne bildet
kunne ingen tukte i 1-spann og Larsen. KTK 8.1223. 48) Han P
Ved Stormyr etter fniste
Seppala-løpet
er alltid pa Krokskogen.
dag ante man i Bæiums-leiren at
han kom først til mal ved Haug Olsen. Asker 9 08.36
skole pa løpet* beste tid Beste Tur 2 spann: 1) Gunnar L-yeeggeit,
spennende da det er klass»*
«noe» kunne skje Christen Smith
av
nok
en
til
AuArn»'
kjørerne
Noen
hadde
men
lokale jilassermg i denne klassen Trysil 6.05.04, 7) Dag Sørli»-. KTK
ladet,
marginen
vis fellesstart. Bortsett fra
temperaturen
knip
kald
natt
da
sto Tom Grundstad, Ba'rum, for 7.15.05. 16) Bjørn S Andersen.
stad var sa liten som vel mulig,
et par små sammenstøt
Asker HUt; 12
med en fin 5 plass
—14 minusgrader Men nemlig att»- sekunder med Odd
ned
i
12
gikk starten bra. Sporet utstyret »-r bra sa ingen led di- Mørk,
Finn Adl»-r kjørte steikt i 2- Tur flerspann: 1) Per SvenningNittedal bare to minutter
var meget bra gjennom rekte nød
spann og tok inn Stubdals k*delse. sen, Enebakk 6.06.42. 11) Kjetil
etter Her kunne alt skje 1 2er
flerla
Seppala-løpet
spannklassen
alle de åtte milene, og da
det
Bærums
Dermed
hadde Bærum sin første F.issncs. KTK 7.49.31, 18) Per
I
Finn
Asperheim,
Munne
Bærum
klasseseier i havn Men alle venføret var skarpt gikk det spannklassen som er lopets Adler pa 2. plass, men Jorn Stub10JMLM
etterdal fra Drøbak hadde over seks
tet p| flerspannenr. Da først»hovedklasse.
Her
deles
den
fort til Stormyr på Krokforsprang
Norgeaminutters
(terepann ut cv skogen i måltraktede Seppalapokalen ut PoDramatikk i Starten ved
skogen hvor kjørerne overområdet vei Christen Smith, var
H.iiiK skolt*.
saken klai Sepalapokal til Christen og klasseseier nr 2 til Bærum. Arild Andersen, Bærum,
kjører fortsatt fort og sikkert.
Han gjennomførte iår sitt 24.
Seppala-lnj> og havnet på 8. plass i
flerspann Det er intet mindre
enn imponerende.
Som om detta ikke var nok Ba--

rum!

Harald

Eide-Fredriksen

vant en populær seier i 1-spann
tur pa en tid som ville gitt bra
plassering i klassen for aktive.
Mange flotte premier ble delt ut
og forbundsformann Sverre Seeberg takekt Bærum Trekkhundklubb
for vel gjennomført
arrangement

Rennleder
Per
store
og
Stenhamar
hans
funksjonærstab kunne puste lettet ut. Seppala-løpet 1979 vil gå
over i histonen som et av de mest
vellykkede vi har hatt.
NorResultater:
BTK ■ Bærum

KTK = Kn.k skogen
Herrer aktive i spann: 1) Helge
Riverud. Drammen TK 4 14.03, 2)
Malvin Stensheim, Oppdal HK
424.22, 3) Gunnar Lyse, Nedre
Romerike 4 27 15, 5) Tom Grund-

Christen Smith. Bærum or Finn Adler. Bærum vant hver sin klasse i Seppala-lspet

Bandy, kretsserien, 2. di v.:

Judo:

Høvik vant lett
8-2 over Frem

Stig Bruseth fra Ippon
sikret seg kongepokalen
Ktter en pause pé ayv- i klasse 78-86 kilo, der
Atte Ar, sikret Ippon pokalen var satt opp i år.
•Judoklubb seg på nytt en
Bruseth fikk walk over i fsrste
kongepokal. Det var det runde, beseiret Sven A. Henriksen i
23 Ar gamle Stig Bruseth annen runde, men da trodde de
fleste at ferden var slutt. Motatan
som sørget for med seier der
i tredje runde var nemlig
Hanrlv
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(Fetet Ådne Norheim)

Heste lokale kjører i 1-spann ble Tom Grundstad, Bærum

I

,llen
,n si

burtle
p.>»-riK

rn< kh
i stedet for a være med

Kn

Øivind Jacobsen som riktignok
hadde gått opp en vektklasse men
mim kunne slå i bordet med syv
NM gull Kr.skusen Bruseth er
imidlertid ikke av dem som lar seg
skremme sa lett Ippon-pluggen ga
det hen hadde, beseiret Jacobsen
og gikk til finalen Da var Bruseth
virkelig i stetet. | lek like godtWil
helm Gnmsgaar i finalen Kit
eller *<akalt arbeids
poengsseier
ble det på ruseth som
neier
dermed kunne motta gu medaljen.

—

men kongepokalen hedd» i'
•varlige glemt igjen i NIF huse- på
Hauger'
Tidligere har ikke Brueeth be<!r.
enn 1 plass NM å vice til. Det var
Ar «iden Imidlertid fikk hun
bekreftet at formen var inne i Blin

i

dem Cup fomge uke da han gikk
helt til topps Ippon gutten åker nå
rett inn på landalaget, og bar være
sikker på EM tur i slutten av mai
Dessverre skadet Bruseth seg un
der en senere del av arrangementet
men er ventelig i full vigør igjen om
ikke så leng»
I pp«ins beholdning ellers fra me»
terskapet
som ble arrangert av

—

-

-

I samme klasse som Brauer 60deltok også Per Johnsen
-6f, kilo
«nm fikk I plass
Eilif Handeland var dessverre
Kkadet ellers, hadde nok Ippon fått
vtterligere en gullmedalje En kon
gepokal sier man seg likevel for
nøvH med Den får n»ik heder*
plassen hjemme på Haga gérd hos
.ruseth en kar vi nok får
høre mere fra både i den ene og

-

-

annen sammenheng

si om d«-I n-nt spillemessige
ble eMkl ru at ■ stor fres over
kampen, bø. Hovik feri .itt< .« do

i avslutningen»Fløm var i*«*st m«*d i begyntml
sen av kampen, og lag*'t var fint
fremme og utlign»*t til 1 I etter
at Høvik hådd»- tatt ledelsen I—o
ved Tor Arn»- Svarliaunet hv ms
scoring kom ved Urnulf BaMIS
rud Resten av omgangen var
stort sett dominer! av Hovig som

kt

li

var en
femteplass og en bronse. Bronsen
u>k Brauer som møtte finalisten
Lind i sin første mat» h <>g derfor
måtte gå veien om rekvalifisenng

Fredrikstad Jud»>klubb

Noe s.rrlig spenning var <l«*t
aldri over kampen m»-llom Kinn
ok Høvik som ni»' spilt pg Fram
kanen Høvik ført* _g kra ande tii
annen i en heller middelmådig
kamp og vant da også f«>rt|*-nt
B—2 Bl resultat som l«-tt kunn»*
hint støi ra med litt bedre kassan
.is|,.n

med it tett
kådde
m til enhver tid
Kreml
av minst s«*ks spillere
Allikevel bi» del tre icortrojei tii
for IlovHl og Tor Arne Svarli
•iiinel stod for -al I tre Andre
muhgheter men
problemer

.

•

det glapp

Ippon- Mig Bruseth med NM-gullet. Kongepokalen han skull»
h»ildl hAnden glemte rette vedkommende igjen på Hauger!

i

l

likk, Fram

nt fremm*
driinger uten helt
malgivt "«i* av ilut ningen
ii

'gs.i |k

<

.i

fa d* ffl

Annen omgang ble reeultatmae

sig som furste og dei

s;imme

k

in

man

I)«-t

minere mol en mur cv Fremfor
ivarere som forsvart*
>eg m«*»l
all»- tenkelige midlei Liti vel rnjre
«høgging har del 1)1 it t et tei h v ei I
N.ii det gjelilt-i Klems

angi*-|> vir

i dette meie tilfeldig, men ung»-

Ffamatad

har noe

i

s»-g som Ihu

he sjans»» til a utvikle Mg Vfét ri
■| i annen
omgang kom ogei v. d Ørnulf
.Sannerud lløviks s<oringer kom
v»-»i

Mai

Håvard Aagrm

I

og

Kj«*ii

og for Arn»' Svarhaun»'t

I

hv»-r

i oleklar ok
g—2 s<
k.imi>ei)

velfort|ent

ram som i «l**nrnhadde mere enn nok med

.im- seg Kgentlig 1
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