BASKET,

HERRER 1. DIV.:

Toppsjefen i klubben skal ikke
lenger hete formann, hvis den nye
planen går i orden, og alt taler
for det, vil årvid Ihle-Hansen,
som har lovet å sitte på toppen
frem mot 60-årsjuhileet herefter
kunne smykke seg med tittelen
President. Og under seg vil han
ha et utali av tillitsmenn, og det
man båper pa gjennom denne
nye organisasjonsformen, er at
legges frem, og som man da og- det ikke skal falle for mange oppså håper vil bli godkjent av for- gåver på en enkelt mann. Og
akkurat det er jo ikke noe ukjent
samlingen.
helt
fenomen for tillitsmenn innen iden
Stabæk har utarbeidet
Også Idrettstoisom
man
rettsverdenen.
ny organisasjonsplan
håper vil gjøre drit ten av klub- bundet har vist store intereeee
ben lettere og nier smidig. Sta- for organisasjonsplanen, og har
bæk begynner nå å bli en stor

Sandvika leder fortsott Ny organisasjonsplan
foran siste serieomgang innføres i Stabæk IF
Viktig generalforsamling i klubben
måndag 26. april

Vant 61—38 over OSI, og moter Ullern i
siste seriekamp lordag

Måndag skal Stabæk ha generalforsamling 1 kinofestsalen på
Stabekk. Pa mange mater blir
dette en viktig generalforsamling
for klubben, og man regner med
at det kommer ekstra mange til
motet. Det er først og fremst den
nye organisasjonsplanen som skal

SI kom bedre
ritter en leni:re pause går nå
Ved
sto
det 30—13.
pause
basketballens førstedivisjon inn til.
i den a\ slut tende fasen. Kfter den- Denne omgangen er absolutt noe
ne seieren star na bare lørdagens av det beste guttene har prestert.
kamp mot I ll»rn igjen, fHr et Særlig imponerte det steike og beeventnelt seriemesterskap er I vegelige soneforsvaret. OSI-spilh.i\n. Og efter det laget viste mot lerne fikk aldri ro til å skyte, og
efter hurtige rush og meget gode
OSI skal det m>e til at ikke guf- de klarte heller ikke å drible
skudd.
Ofte hadde hun flere spilfene på lørdag kan feire et nærigjennom det tette forsvaret.
lere mot seg samtidig, men de
Annen omgang ble naturlig nok
mest sensasjonelt mesterskap.
Omgankom som regel til kort.
Kampen mot OSI åpnet meget ikke særlig spennende. Sandvika
endte med seier på 31 —20 til
gen
med
lnnbytterne og
sterkt for Sandvika. De spilte kjørte mye
Sandvika.
hardt og godt t forsvar, samtidig viste bare periodevis spill av samForuten Fagerlies gode spill var
som de viste glimrende ting 1 an- me klasse som i første omgang.
Ketil Sand og Terje Holm som
det
grep. Efter 15 minutter var le- Dog bør det bemerkes at en spilmest av seg.
gjorde
delsen på 23—4, og OSI var blitt ler viste glimrende ting. Det var
Poengscorere
for Sandvika: Arne
kjørt helt i senk. Mot slutten Arne Fagerlie som i denne om20
Ketil Sand 12 p..
Fagerlie
p.
slappet Sandvikaspillerne noe me- gangen laget hele 18 p. Disse kom
Terje Holm 9 p. Stein Reegård
8 p.. Arne B. Kopperud 8 p.. Ola

—

SHestehovdansen
søndag avlyst

omtalt den, sammen med en orklubb når man ser på medlemsganisasjonsskisse i forbundets ortallet, ca. 1800 medlemmer er registrert i kartoteket, op, det skal gan «Tdrettv til eksempel tor andnoe til å administrere dette.
re klubber.

-

Skisesong med problemer
tet stå på ett ben eller klamre
Mg til rotter tor ikke å miste fotieste og skli helt ned i overgan-

Den ekstraordinære vinter med
usedvanlig lite sne det meste av
vinteren ina ha braut mange
hopprenn-arranjjuører nl >' e hode-

Til lærarar i Bærum
Informasjon om det nye leseverket
av Sigrun Vormeland,

«Med a og b til Alababa»
og musikken intergrert med leseverket,

«Til Alababa med sang og spill»

Tid: Måndag 26/4 kl. 18.30 og onsdag 28/4 kl. 18.30.
Stad: Bekkestua skole.
Opplysingar elles: Det Norske Samlaget, Oslo,
telefon 33 26 70.

Enkelte ganger er de endog blitt

Idealtid-rennet:
1) Fru Torgunn Ødegaard, 1)
Isak Kaasa, 3) Arild Hauge.
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1 i Cl mis Kiske, 3b 2.07.
Resultatliste fra skoleskirennet
Jenter 4. klasse:
ved Haslum skole 1971.
1 ) Anne Dorte Carlson, 4h
I. AW.RENN:
(iiltter, 4. klasse.
Jenter. I. klass.
1) Paul K. Thoresen,
4a
1) Beate Grimsrud, le 1.
3. klasse:
Jenter.
29.
Lise
Ryuland. Ic 1
Anne
1» Anne Kristin Ekern Sb
(iutter, I. klasse:
(iutter, 3. klasse:
1) Anders Korsvold, lb 1.10. 1)
Fortsettes neste
Erik Berbeeveen, le 110

Rad

fer >.?_^ '''iw*>«wi«

Ring og bestill tid nå!

VOLLEN OG

EIKSMARKA SERVICENTER
Vollsveien 178. Tlf. 24 09 68

HASLUM BENSINSTASJON
Bærumsveien 305. Tlf. 53 14 24

Korte innlegg av Asker Arbeiderparti'» fonnannskope- og
styrerepresentant er:
I'.ut as: A.sker 4 år inn i framtid.L
Berit Benum: Hvor er barnas plass i V,
Irene Jansen: Representerer «folkets rost».

kommune.
�

?

Det vil dessuten være til stede representanter fra de viktigste komiMOT, utvalg, styrer og råd, som vil svare på sporsmal.
Etter innledningene hlir ordet fritt for debattinnlegg og

spoismal.

Vollen og Bjerkås kretslag

a\ |)\ \
Irene .lansen

Ane Johnsen

Han ber oss samtidig rette en appell til tidligere aktive og andre
som kan tenke seg å assistere som
målere til vinteren. Aspiranter vil

efter et kortvarig kurs kunne ta
målergraden. Det er et hyggelig
miljø man kommer inn i og positivt å vite at man er med på å
holde våre skitradisjoner vedlike.
Man kan få nærmere opplysnlnger ved å henvende seg til formannen i dommerlauget, Kristian Lobben.

Vår nye etSkett!
Dette har gått fortere enn

.

vi noensinne ville trodd.
fl
>
Ketchupen vår er blitt
så populær at den fyker ut
av hyllene nesten like fort
som den kommer inn.
Sd _^J
Suksessen skyldes topp■■■■<
kvalitet for en rimelig
:.
penge. Og du får Felix
WB
ketchup på plastflaske
med skrukork i 2 storrelser^Éé^^^^^?;

>%

SS
18/«7jT_m?!
*

mmLJLI * f wM
~;

:

.

'^*7^|H£_J_l

Spennende norgesmesterskap i judo
82 deltagere i Nadderudhallen søndai

_B_^_Hfl_B-

geseth fra NJJK. TggOOOtll ble
nummer tre i det åpne hollandske mesterskapet i påsken. Også
to karer fra Ippon må man ta
med 1 denne klassen, Tor Olm og

Søndag arrangere* norgesmesterskapef 1 Judo I Nadderudhallen. Ifjor samlet dette arrangementet fullt hus samme sted, og
man regner med at interesnen er
minst like stor også for arets
mesterskap. Hyggelig er det at
også Ippon, Ita-riimskliihhen som
seiv sogner til og holder hus i
Nadderudhallen, har en rekke deltagere søm har visse rhanser til
å _i helt til tOOMM,

Terje Jørgensen.

I mellomvekt er Hugo Aurdal.
NJJK, tittelforsvarer, og de tuligste opponentene blir nok Øystein Martinsen og Per Steinar
Ottestad fra NJJK og Tore Vogt

kapel er boragnel å ta det
meste av aondagen, med finaleomganger om ettermiddagen.
I le* t vekt er det Hans PAndresen, OSI. som er tittelfor-\.i»ei. men han lår harde motstandere i Ai.ld Moen, NJJK nu
.Lm LaajtfOiA, !p|»on I weltervekt

gutten

det Rune Neraal, '>SF. som
stiller opp som forsvaret, han er
itnidlettid ute av form for I
og skal få det hardt mot k
som I 1. Hodne og Morten Vg-

dei

v.d. Heijdcn. Tor

Wim

Petterson og Terje Gran, de to
siste fra NJJK.
I tungvekt er Krik Haugen en

•Ikker Uttelfo
hau Ml
fem i det åpne hollandske |
teiifeapel BUon blar Jaa .1 y
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Frank Busch de hardeste un-

er

ham

I

den Apne klassen

er

Per Steinar ottestad t itteltorsvarei, men noen favoritt M
lig å utpeke da denne kla«sen et
Apen
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!>>i .ille v ktklasser.

Visir langtidsbeis gjør maling unødvendig!

O. SKOTVEDT A/S, JAR
Ringstabekkvn. 2

Tlf. 24 36 97

STABEKK BENSINSTASJON
Gml. Drammensvn. 39. Tlf. 53 63 49
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BJERKÅS?

takket være en extra beskyttende hinne basert pa forsterkede olier.

altfor en vellykke! tur

2 2>>

HVILKE PROBLEMER HAR

fra Ippon. Tittelforsvareren i lett
Jan Kleven, stille»- ikke
deltaårets
opp i
meste»skap. og de
lalt er det påmeldt 82
gere til mesterskapet, fordelt på som i første rekke vil kjempe
10 klubber fra hele land-' Mes- om rnesterskapet, blir Romerik»-

,

354

Fredag den 23. april kl. 19.45

tungvekt.

_^^__|_*L.

40.'

møte på Gisle Skole

Åpent

re den jobb som de er blitt pådyttet på en tilfredsstillende måte. Istedet for å kritisere burde
disse forståsegpåere heller ha
tilbudt seg å hjelpe til, mener
Ronneberg.

gruppes skivinnere

Patruljelnp
1) Lovepatruljen 27.02.

1) Ola
lenter 3.

NR 73

kritisert av fedre som har hatt en
sonn med i rennet for ikke å gjo-

2. Lysaker speider-

Lommedalen 1.L., slalåmgruppa.

Haslum skoles
-kirenn 1971

lenter, i. klasse
1I K
nuter. .'. Uaaaof

Asker Arbeiderparti

gen.

bry og ekstraarheide. Budsiikketis
Brekken 3 p.. Vngil Sagness lp..
medarbeider traff nylig Torleif
VALEN.
Rønneberg, en av forbundsdommerne i sklkretsen. Det falt da
naturlig å sparre om han hadde
noen komentar a komme med om
dette. Herr Rønneberg hadde svar
pa rede haml. Ved siden av at ar2. Lysaker speidergruppe har rangørane av de mange gutteogså. i år hatt skidag, og her er renn hadde hatt m\e arbeide og
de beste fra arrangementet ved ekstra slit med a fa bakkene i forBurud vann.
svarlig stand, var mangelen på
LANGRENN:
hoppmalere et problem som hadKlasse under 12 år:
Tinglum.
Bever
4.03.
de gatt igjen hele vinteren.
1» Ulf
Klasse II og IS ar:
1) Bjorn Ødeeaard,
Man har derfor stadig mattet
Elg 2.44,
2) Arild Kaasa. Love 2.52.
henvende seg til andre klubbers
oppmenn og andre interesserte
Klasse 14 og 15 Ar:
umiddelbart for rennene skulle
1) Kjell Annmark, Love 2.11, 2) begynne,
for at den oppsatte
Geir Hauge, Love 2.36.
kretsmåler
skulle få det nødvenTat rulje-sla fett:
1) Lovepatruljen (laget: Arild dige antall assistenter. Fra domKaasa, Truls Aasbø, Kjell Ann- mertribunen hadde Rønneberg ofmark og Geir Hauge).
te sett at disse så å si hadde måt(lav)
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TORSDAG 22. APRIL 1971

ASKER OG BÆRUMS BUDSTIKKE
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LILLEBORG GARANTERER KVALITETEN
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