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Bærum sprakk de siste Tirsdag startes judoi Nadderudhallen
trening
Tåsen
mot
20 minuttene
Jevn 1. omgang (1-1) der Bærum misbrukte
straffeslag. Tapte 5-1

Redigert av Olav Heier

Jar greide

3-0 ledelsen

—

Tapte 6

ikke å holde på
mot

Vålerengen

3 eiter en underholdende og god forstepetiode i Askeihallen
son dag

I får fikk vi se at Bærum har
�okst betraktelig som la* de *iv
te S okene. Det var format over
spillet I den torste timen mv
kampen på Kadettanfen I får.
Tåsena hurtlfe lapere ble stoppet kontant og effektivt, of Bærum maktet også seiv å bygge
opp endel gode angrep. Først i
slutten av kampen fikk Tåsen
anledning til å vise sin klasse,
og da kom det fire scoringer i
rask rekkefelge. Men 3-1 hadde
nok gitt et riktigere bilde.
1. omgang var Jevn. Kanskje
kan man si at Tåsen hadde noe
mer av banespillet, men Bærum
var hele tiden med på notene og
bygde opp en rekke fine angrep.
På ett av dem suste den hurtige
ytreloperen Per Tore Svendsen
gjennom Tåsenforsvaret efter en
fin pasning fra motsatt side av
banen, og scoret flott fra skrå
vinkel. Utligning ble det kort tid
efterpå. Tåsens Alf Bråthen fikk
lov til å gå litt for lenge med
ballen, og fra 17-18 meters hold
fikk han til en fulltreff er av et
skudd. Ballen suste inn helt oppe
i hjornet. Efter 35 min. fikk
Bærum tildelt straffeslag. Finn
Amundsen ble felt i klar scor-

men eksekutøren
Martin Johnsen skjøt

ingsposisjon,

Kåre
svakt utenfor. Omgangen gikk
ut med 1-1.
I de første 20 første min. av
2. omgang fikk vi dagens beste
spill. Begge lag kjørte opp i
stort tempo, efterat isen var
blitt skrapet i pausen. Tåsen
hadde de fleste gode måltilbudene, men Bærum hang forbausSlaget er tapt for Jar. Steinar Bjølbakk gjør 4—3 for Vålerengen uten at Jan Erik Solberg ende godt med. Men da så Alf
Bråthen økte til 2-1 på frislag
kan Kjwre noe med det To Jarforsvarere kommer for sent til stede.
efter 22 min., gikk liksom luften

ut av

De ca. 1400 rilskuerne i Askerhallen fikk se feiende frisk
ok §&å ishockey i en periode
ftondag kveld da Jar og Vålerenga motte* for å avgjøre hvem
si>hi er \ornes beste lag i øyeblikket. I denne første perioden
var det imidlertid ingen tvil om
at b:»'rumshmet tok kaka i så
mate. 3—o ledet Jar efter bare
s \ ou et halvt minutts spill,
•g alt tydet på at laget ikke
h:'dde til hensikt å stoppe med
det.
Men det gjorde de altså. Kreftone tok fullstendig slutt i de
to siste periodene, og Vålerengen kunne gå av banen med en
I fortjent 6—3 seier efter
at de hadde hatt det ene farlige
bombardementet efter det andre
mot slutten av kampen. Jar kan
i virkeligheten være godt fornoyd med at ikke flere VIF

pucker fant veien mellom målstengene.
Kampen var imotesett med
stor spenning, og forventningene
var store. Tildels må man også
si at disse ble innfridd, spillet
ble til sine tider ført i et meget
stort tempo, og det ble kjempet
om hver puck. Ikke rart at også
sinnene til sine tider kom i kok.
Begge lag fikk en spiller utvist
i ti minutter for usportslig opptreden, og da fem minutter gjensto av kampen måtte Per Skjerwen Olsen forlate arenaen for
godt efter en noe merkelig dommeravgjørelse.
Det var som nevnt Jar som
åpnet showet, og allerede da det
gjensto 1,10 på klokketavlen lå
den første pucken i nota efter
et aldeles nydelig angrep. Det
var Per Skjerwen Olsen som
først valset rundt med VlFfor-

| Høvik tapte poeng på \
1 uheldig dommertabbe! i
Men Bærumslaget misbrukte to stiaffeslag og
greide ikke å score
ket ballen. En meget alvorlig
bommert av den ellers så gode
Lundeberg som slett ikke hadde
noe med å desavuere sin kollega,
som dessuten hadde ansvaret på
den siden av banen der «forse(ib»)<- Dessutpn misbrukte Høelson» fant sted. Skiolds Arild
\,k to straff»slag. På en annen
Berg scoret.
si(!«> må det med fis at Skiold
Like i forveien hadde Høviks
■ mcssig er hrdre enn Høvik Erik Rriorsen misbnikt et straffor tidcn. der løperrekken er fpslag. Per Gunnar Ottoson ble
sronngsposision. Erik
inne i en blindgate. Efter en felt i klar
Rpiprspns skudd var godt, mm
omgang.
1.
og
brukhnr
i
Skiolds keeper Arve Fjeld redsKuH't Høfft stort rfter pause, det mesterlig. Like flott var hans
om utligningen hang i luf- redning på returballen fra Arild
Det var hard kost
ten 'I« Sl iold hadde to mann Ohlsrhlågel. som
må få brukbar
for Hovik,
utvist i sluttminuttene.
afrst for sin 1 omgang.
m litt noribor i 1 omI 2 omgang gikk liksom luffen
n ikke mer enn at det ut av Hovik efterat Arild Ohl-,
'-id. Lag- schlåcrel hadde misbrukt lagets
■
-oille riktig ban- j straffeslag nr. to i åpningsmin
■i
Høviks løperrekke fikk ingen
forsvarene var ting til Først i sluttmin., da
Skiold hadde to spillere utvist
i enn anerepsrpkkpne. men
lop samtidig kom Høvik Då offen
�il å kombinere siven igjen, men tellenrle resul'»£ fremfor
ble det ikke
enn
mange
,• _..r, ■ fodt utnj
SjHden har vi Mtl
>g kampens eneste rornerslag 1 en seriekamp. D^t
.ng kom efter fnslag Don fOftidlOT at r\o rr» forsvarene fikk
angriperne godt ut på
Idal,
meren
i

Hovik var forfuigt av uhell
ru<»t skiold på Marienlyst lordag
it< rmiddag. Skiolds ene scoring sk\ldtes en alvorlig dommer-
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Bærumsguttene.

Tåsen

overtok kontrollen på midtbanen,
og nå kom Rune Bråthen for
alvor i gang på høyrevingen.
Han kjørte rundt med Kåre Mar-

drakt med det samme man melder seg inn i klubben Dessuten
er det andre utgifter, blant annet har vi gått til innkjop av
finne sted i tilfluktsrommet i nye matter til en verdi av 7 000
Nadderudhallen. Det er Atle kroner. Disse judodraktene bør
Lundsrud som er ildsjrlen bak man ikke være redd for å slit*
ut. Vanligvis holder de en syvstarten av denne klubben.
noen
åtte
år.
egen
det
er
ikke
Skjønt
jo
Hva med piker?
Men
klubb enda, sier han.
Dessverre
kan vi ikke ta 1
av
året
å
i
håper
på
løpet
jeg
i
piker
mot
i
Nadderudhallen,
folk
som
kan
stå
funnet
ha
ledelsen for en klubb som kan men de som skulle være interessert vil bli henvist til trening
startes på egne ben her.
som Norsk Judoklubb har på
Innmeldingsavgif ten er stor, KG.
i Oslo.
hele 160 kroner?
Atle Lundsrud håper på god
Det kan kanskje synes mye, oppslutning når man sette i gang
men hvis man tenker efter hva tirsdag, og hvis det blir mange
man får igjen for det vil man nok vil man bli delt inn i to parnok heller si det er billig. ICO tier. Det er kun toppinstruktører
kroner går nemlig til anskaffel- som er trenere. De har alle gjense av judodrakt som er helt nød- nomført judoforbundets
B-kurs
vendig i denne sporten. Det nyt- for trenere. Og tirsdag starter
ter ikke å trene i en vanlig tren- det altså opp for fullt med den
ingsdrakt, da disse er elastiske. edle form for brytekamp
som
Det må en judodrakt for all del går under navnet Judo i tilSvein Bakken hadde stri tørn
fluktsrommet i Nadderudhallen.
Hei—,
i angrepet.
ble
han
Bakken. På slutten
nesten alene i angrepet. Erik Heineberg nedla et kjempearbeid på
tin Johnsen som hadde lost sin midtbanen, men rakk sj elden å
oppgave fint for pause. Rune
være med i avslutningene. Vi
Bråthen la grunnlaget for Tås- likte også den energiske og rasens klare seier med en rekke ke ytreløperen Per Tore Svendfine gjennombrudd og innlegg sen godt.
fra sin ving. Han sørget seiv for
Det tok tid før Tåsen kom 1
Asker Skøyteklubb har startet
3-1. Odd Koldingsnes la på til gang, og treneren Tore Frisholm
4-1, mens scoring nummer fem sa at 1. omgang var Tåsens skøytesesongen. og har hatt med
umiddelbart før full tid, nærm- svakeste for året. Men det skal løpere flere steder. Junior Aest var selvmål. Ballen spratt vel Bærum ha sin gode del av løperen Svein Langeland er den
i mål via en Bærumskølle.
æren for. Banens beste spiller som har oppnådd best resultater
Hos Bærum må forsvaret få var Tåsens Rune Bråthen, som
fin attest for kampen, seiv om hadde en voldsom fart på skøyt- hittil, og er den man venter seg
mest av i vinter. I et løp på Nesdet sviktet endel på venstresiden ene.
i 2. omgang. Arild Fekjær i mål
Det var bortimot 200 tilskuere, odden 1. januar ble han nummer
spilte utmerket. Det samme og hyggelig var det å se endel to sammenlagt efter 44.3 på 500
gjorde Tom Sørensen, Hans Jør- av Bærums eldre spillere fra
gen Andersen og Knut Hanssen. klubbens storhetstid. Det begyn- m, og 4.56.0 på 3 000 m. Sist helg
I angrepet er innertrioen godt ner å bli et fint bandymiljø på ble han nr. fire på Hamar i 23
samspilt, men i går ble litt for Kadettangen igjen.
kuldegrader. Tidene her var 44.7
stor arbeidsbyrde pålagt Svein
S.WJ.
på 500 m og 2.21.0 på 1500 m.
De beste Juniorløperne fra hele
landet deltok i løpene. Også to
junior B-løpere fra klubben har
gjort det godt i et stevne på
Notodden. Øyvind Lund (16 år)
fikk 4. plass på 1500 m med
2«7.0. På 500 m har han 46.4.
Erik Gunnerød (16) fikk 5. plass
på 500 m med 44.6.
hallen. Som tidligere nevnt i
Budstikken vil det dreie seg om
et underbruk av Norsk Judoklubb i Oslo. ok treningen vil

—

—

——

—
—

Gode løp av glitter
fra Asker Skøytekl.

Jardars lysløype i Tanumåsen

ble flott åpnet onsdag

Gjert Andersen og Arne Larsen kjempet mot Steinar Amundsen og Tore
Berger i loypa
IL Jardar har høsten 1969 vært
travelt opptatt med å anlegge
lysløype pA 2,3 km i Tanumåsen
og med start og innkomst på
idrettsplassen ved Tanum Skole.
Initiativet til dette populære tiltaket ble tatt av Jardars effekive og arbeidssomme formann,
Harry M. Martinsen og langrennsgruppens oppmann, Kjell
Hellton.

Grunneierne i lysløypas område, herrene Karl Friis, Sigfred
Tanum Friis og Andreas B. Wessel, har vært meget imøtekommende, og såvel IL Jardar med
sine aktive som alle andre som
vil benytte lysløypa i sesongen,
er disse positivt innstilte herrer
stor takk skyldig. Bærum kommune har fra første stund vært
meget forståelsesfulle for prosjektet, og ut fra park- og frible det ved Eteinar Bjølbakk, luftsrådets innstilling ble det fra
5—3 ved A. Sørensen og Per Sten- kommunens side ydet en vesentberg avsluttet scoringene efter lig økonomisk støtte. Det sier
seg seiv at denne støtten var
11 minutter av siste periode.
Det vil være første periode helt nødvendig for gjennomførsom vil bli husket fra dennekam- elsen av prosjektet, da utgiftene
pen. Da kjempet lagene friskt med et slikt anlegg langt overog spilte 1 et høvt tempo. De skrider et lite idrettslags bæremange harde kropptacklingene i evne.
Dugnadstimene som kommer
denne perioden gjorde at lagene
ble slitne. Det gjorde seg imid opp i et vesentlig antall, er ydet
lert.id sterkest gjeldende hos Jar. av Ivrige og positive foreldre
Jan Erik Solberg hadde mange som har brukt både frilørdager
glimrende parader og kan ikke og søndager til ryddearbeid og
lastes for de mange målene. Det til dels vanskelige strekk av
med
efterfølgende
må et tamt forsvar ta på sin bærewire
kappe. Petter Andreassen spilte montering av kabler og lyspunkgodt 1 angrep, men var Ikke ter. Yrkesskolen 1 Sandvika har
patent i forsvar. Birger Jansen stått for den faglige montering
var på isen i lange perioder, og av det nødvendige utstyr, en innble nok dyktig sliten efter hvert. sats som var en forutsetning for
Han konsentrerer seg ofte mer virkeliggjørelsen av det hele.
Else 1 1. omffanß. men de fikk om a kroppstackle enn å få pur- Dugnadsinnsatsen kulminerte

.

Ilte til i 2. omfang. Det er slett
ikke utelukket at Høvik i frem
tldpn kan fa glede av Ramsey
som angrepsspiller, seiv om han
nok pr bedre som half 1 øyeblikket Men som kjent er ikke forsvarsspillet Høviks største problem i øyeblikket!
Skiold har kjørt Inn en rekke
og det er
unRP spillere pft
format over flere av dem Når
de blir litt sterkere 1 fysikken,
blir Skiold e't av 1. divisjons
bed re lag Igjen Sannsyn 1i gvia
har Skiolds landets beste junior
avdrling ved siden av Strøms
godset Men det vil vi fa se i
sidpn.
Hovik prøvd*» Jon Arne Myhre NMkampene for de yngre lag
i mal. og han spilte en prikkfri pne
Dommerdnoen Gunnar Fell
kamp Her er arvtageren efter
Knut Stunner. *p!v om sistnevn dahl, Sterling og Adolf Lunde
tp pfl ingpn mfltP r*r tite av bilb*>re, Skeid, var myndige, og
forpløbig. Backene Reierson kampen iitartet aldri Men sam
arbeidet mellom dem var ikke
og Tptip Fnksrn var Også |
mens Bjarne Hpllem var jevne«t godt I,undeberg dømte nok best
av de to. men han rnA ikke blan
av halfene
T løperrekken var venstresi de seg inn i sin kollegas dis
d*»n Sturlft Ramspv og Per Onn posisjoner.
S.WJ.
1 nar Ottosen en positiv overrask-
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svaret og sendte en skreddersydd
pasning til Bjorn Andresen som
scoret pent. Knappe tre minutter senere var det Bjorn Hval
som var fremme og fikk nettkjenning efter at han fikk pucken
fra Rolf Kirkvaag. Disse to byttet roller da det var gått 7,34,
Kirkvaag nettet pent på pasning
fra Hval.
Men dermed var det også slutt
for Jars vedkommende. Seiv om
laget holdt stilen hele omgangen
ut ville ikke pucken mellom stengene bak Thure Nilsen som efterhvert spilte seg glimrende opp
efter en meget svak åpning. Det
ble derimot Per Stenberg som
scoret for Vålerengen efter 10,40
mens Jar hadde Birger Jansen
i fryseboksen. Efter dette fant
aldri Jar tonen igjen, og perioden endte 3—l.
3—2 ble det efter 6.05 av 2.
periode ved Asbjørn Sørensen
efter pasning fra Odd Syversen.
Jar burde øket ledelsen like efter
da Vålerengen hadde to mann
utvist. Imidlertid var det Oslolaget som gikk opp til 3—3 i
denne perioden da Steinar Bjølbakk viste at han kan behandle
puck og kølle i en soloopptreden.
Det endte bare med to skudd
i stolpen. Det må man kalle å
ha englevakt
Jar hadde nok en puck i mål
efter 17 minutter, men scoringen ble annulert for offside 1
målfeltet. Dette førte til litt småkrangling som endte med at en
fra hvert lag måtte ti minutter
til avkjøling efter stygg munnbruk mot dommerne. 2. periode
endte med 3—3 som resultat, og
det var klart at siste periode
måtte bli avgjørende. Imidlertid
var peppen gått fullstendig ut
av Jar, og Vålerengen fikk lett
spill og scoret tre ganger. i—3

Førstkommende tirsdag star* ikke være. Derfor kan man like
gjerne gå til anskaffelse av en
ter man judoklubb i Nadderud-

Eller* spiller han godt.
beste rekke var Rolf
Kirkvaag, Bjørn Andreassen og
Bjørn Hval Per Skjerwen Olsen
var tammere enn vanlig, men
det var tydHig at det var han
Vålerengen gikk Inn for å nøy
tralisere. DH var hardhendt kost
den gode Jar spilleren mftttp tåle
Vålerengen* beste var Steinar
Bjølbakk og Odd Syversen. sammen med keeper Thure Nilsen
som spilte seg stort opp efter
den svake åpningen. Roy Jansen
kan sin ishockey, men har endel
unødige ulovligheter for seg som
trekkar nrd helhetsinntrykket
Dommerparet Arild Haruvn/John
Haraldsen mistw
taket pa kampen, og særlig var
utvisningm av Per iSkjorwen
Olsen noe tvilsom.
ken.

Dagens

Mi

sist søndag med et krafttak fra
mange fedre ledet av lysløypegeneralen, Harry Martinsen, assistert av traktor og hester med
sleder. alle desperat beskjeftigct
med å skaffe sne til løypa slik
at denne, som planlagt, kunne
være klar for innvielse onsdag
7. januar med alle lyspunkter
1 full drift. Bærum kommune
viste IL Jardar den store «re
å være representert under åpningen ved b) a. formannen i
park- og idrettssjefen. Egil Frøystad Representanter for Asker
og Bærum skikrets var likeledes
til stede
Efter velkomstord fra formannen i Jardar foretok. idreUssjef
Frøystad den offisielle åpning,
hvorefter en populær stafett ble
arrangert
Tre stafettlag konkurrerte

med løp over 2 runder i den 2,3
km lange løypa. Det ene laget
besto av de kjente kombinertløpere Gjert Andersen og Arne
Larsen, mens våre populære
«gullpadlere» Steinar Amundsen
og Tore Berger utgjorde et lag
også i løypa. Disse 4 topp-idrettsmenn viste seg så oppriktig positive for tiltaket at de stillet til
dyst mot et lag bestående av 12
av Jardars egne aktive gutter og
Jenter i alderen 10 til 14 år.
Denne idrettsleken ble planlagt og ledet av Jardars sjeftrener i langrenn, Tom Linderud, som spesielt ønsker at de
unge skal få anledning til å stifte bekjentskap med lokale, velkjente idrettsfolk som kan danne forbilde for og inspirere de
unge. Efter stafetten fikk samtlige deltagere minnepremier, og
derefter gikk såvel innbudte

Sykkelklubben har
skiftet sitt navn
Asker og Bærum Cycleklub
fikk en god start i fjorårets sesong. Nå har klubben funnet det
formålstjenlig å forandre litt på
navnet. Nå heter klubben Bærum og Omegn Cycleklub. Klubben vil forsøke å få inn litt penger til driften ved hjelp av en
parkeringsplass som de har ansvaret for på Sollihøgda.

gjester som interesserte fremmøtte en tur i løypa. Avslutningen ble markert med en enkel
tilstelning i Tanum skoles gymnastikksal hvor gjestene og Jardars styre var til stede. Så er
det å håpe at denne nye lysløypa
1 Bærum blir såvel godt benyttet
som godt beskyttet, og at den
må bli til glede for alle i området som har behov for trim
eller mer alvorlig trening.
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