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Ishockey, 1. div.:

Jar vant 8-4 på spurten
Jar reiste «kjerringa» efter I—l 4for
Frisk. I går kunne Bærumsguttene gå av
banen med en solid B—-4 seier over Stjernen. Efter en tildels meget hard batalje,
der det var mer sluggertacklinger enn
Seiv om seieren ble klar nok
var det først i 3 periode at Jar
greide å dra i fra (2— 2. 2—2 og
4—o). Petter Andreassen apnet
scoringene for Jar på et godt slagskudd. Stjernenkvitterte imidlertid to ganger før Per Eriksen i
sluttminuttet sørget for balanse i
stillingen 1 2. periode var det
Fredrikstadguttene som scoret
først, men efter 13 minutter fikk
Lasse Arnesen klem på et slag-

skudd og dermed 3—3.

Mens

begge lag hadde en mann utvist
gikk så Bjørn Enk Løkken gjennom og laget 4—3 for Jar. Denne
ledelsn beholdt laget i halvannet
minutt. Da var det Stjernens tur
til å komme opp til uavgjort.

godt spill som dominerte. Sytten utvis
ningsminutter på Stjernen og femten på
Jar forteller vel også sitt. Men Jar tok i
alle fall begge poengene og er fortsatt
med i teten, efter fem serieomganger.

I 3. periode sa imidlertid Jar
takk for følget og scoret fire ganger Roy Pedersen kranglet seg
gjennom og gjorde 5—4 Per Eriksen fulgte opp med sin andre scoring for dagen og var mannen
bak 6—4. Terje Ajaxson fulgte
opp med den syvende efter et
glimrende forspill av Bård Stokke, mens Roy Pedersen avsluttet
førestillingen ved å fastsette
sluttresultatet til B—4.
Seiv om det spillemessig ikke
var noen stor kamp hadde dén fin
underholdningsverdi.
Stjernen
hadde med en lydhør heiagjeng
som backet laget godt opp
i alle
fall inntil 3. periode. Jar viste

—

bronse til IPPON
4Arets
landsstevne for jenter,
gutter og yngre junior ble i år
arrangert i Fredrikstad i tiden
25—26. oktober med 180 deltagere.
Fra IPPON judoklubb deltok 11
judokas, hvorav 4 stk. fikk bronse. Disse var Lill Laudan kl. 1

piker, Tine Jerndahl over 60 kg,
Arnt Rasmussen og R Bachmann i kl. 1 gutter. Tine Jerndahl er forøvrig identisk med
gullmedaljevinnersken i mellom-

vekt i det første uoffisielle NM
for kvinner helgen før.

Meget aktivt år
for Dikemark IF
gjenvalgt som formann, og styret
består videre av Jon Gjellum.
nestformann. Finn Vestgård, kasserer, Odd Karlsen, sekretær og
Bjørn Solli, styremedlem. Varakvinner ble Anne Lise Bjerke og
Hjerdis Langvad.

lilleputt miniputt, friidrett, langrenn senior og alpingruppen Riktignok har den snefattige vinteren lagt en demper pa skiaktivitetene, men treningen har stort sett
gatt efter planen. Klubben har

arbeid, og ikke minst guttelaget i fotball har gjort en
kjempeinnsats. De vant kl gutter

C-3 med 10 seire på 10 kamper
Målforskjellen ble bele 71—7.
Guttelaget rykket dermed opp i
kl. B. Oppmann Arne Liudalen og
treneren, Willy Fossli, har klart å
skape en meget fin guttegjeng
som møter ivrig opp på treningskveldene, noe som tydelig har gitt
resul tater.
Langrennsgruppen for juniorer
kan også vise til meget gode resultater i samtlige renn. Guttene
forsynte seg med 4—5 premier i
hvert eneste renn, da de fikk sogar hele 8 premier i ett renn. Men
så har også oppmann Bjørn Solli
sammen med treneren. Arne Larsen, klart å lage et flott lang-

BILDET: Jars Per Eriksen har
nettopp skutt, pucken går mellom
benene på keeper og rett i kassa,
og stillingen 6—4 til Jar.

Basket, junior:

Eikeli-Asker 28-5?

rennsmiljø blant jentene og guttene i klubben.
La oss heller ikke glemme de

stort

—

Basket eldre jr. berrer.

Dikemark Idrettsforening haravholdt årsmøte. Årsberetningen
fra såvel hovedstyre som fra de
enkelte gruppene ble godkjent,
likeså regnskapet. Roar Hoff ble

Årsberetningen viser at de forskjellige gruppene har lagt ned et

tremgang tra tornge Kamp, men

det er fortsatt mye som ikke glir
som det skal
Oppdekkingen
foran egen «kasse, er ikke alltid
helt på hovde og likeså må to av
baklengsmalene tilskrives nonchalant forsvarsspill
«Trenerhalvdelen» og backkjempen Birger Jansen var da
heller ikke helt fornøyd med spillet Skorter mest på utspillene fra
egen sone, mente «Bigga, men var
ellers godt fornøyd med poenggevinsten
Hos Jar likte v» spesielt Bjørn
Erik Løkken Driblesterk og hurtig som han er. skapte han mye
bry for Stjerne-forsvaret. I tillegg
besitter han en gnistrende innsatsvilje og et likedan temperament. Det siste bør han nok roe
noe
i alle fall efter at dommeren har blast.
-le

andre gruppene iklubben: fotball
senior, fotball smagutter, fotball

«w/m klent endefet-g..rt «lalimbakke.
dessverre
har det vært merkbar snemangel
også her.
Efter års arbeid ble lysløypen i
Vardåsen apnet 29 januar i ar.
Klubben har her lagt ned over
2.000 dugnadtimer Helt siden tidlig i 60-arene har klubben syslet
med ideen om lysløypen og na
star den altså ferdig Traseen er
ca. 5 km lang og gar fra Dikemark bro til Vardåsen skisenter.
Ett flott tilbud til bade aktive og
vanlige turløpere.
Kjekstadløpet er blitt en årviss
foreteelse. og hele 80 løpere stilte
til start
Klubben har i siste ar aktivisert et stort antall barn. ungdom
og voksne gjennom sine mange
idrettstilbud Klubben har skapt
et godt idrettsmiljø i Dikemark-

omradet

Forleden møttes Eikeli og
Asker pa Jong Asker stilte opp
uten 3 av de faste forwardene på
laget sa de var tildels svake
under kurven i motsetning til Eikeli som hadde sine beste folk
her.
Eikeli apnet best og de dominerte stort under kurvene mens
Asker mislyktes mye på skudd.
Efter 5 min. ledet Eikeli 9—5. men
sa såtte Asker inn et sonepress
som snudde kampen totalt. Anført av Are Larsen som traff godt
tok Asker ledelsen og ved pause
sto det 29—18 til Asker. I annen
omgang fortsatte det som i første
Askers sonepress ga Eikeli store
problemer med a spille ballen.
Asker scorte mye på raske gjennombrudd og ved slutt viste det
seg at de hadde vunnet hele
52—28 Eikelis lag består av gode
forwarder, men heller svake garder, men best var Anders Thuve
For Asker var dette årets første
juniorkamp og det var merkbart
at de manglet 3 forwarder. Best
var Are Larsen, men nevnes bør
også Rolf Brenne som spilte bra
under kurven.
og
Brekken
Dommerne
Christensen var meget gode.
Poeng Eikeli: Anders Thuve 13,
Thomas Lycke 11, 0. Knudsen, og
Aspelund begge 2.
Poeng Asker: Are Larsen 16,
Frode Lysberg 12. Rolf Brenne og
Petter Kvalberg begge 8, Nils
Hasting og Reidar Skorpen begge
3, Sverre Heimdal 2.

Reidar

O.K.

Feltløp for ungdom i
Asker og Bærum lørdag
Start og innkomst på Vestmarksetra
Asker og Bærum Eorsvarsforening arrangerer lerdag

1. novem-

ber feltlep for ungdom mellom 15
og 20 ar. Bade gutter og jenter
kan delta, og start og innkomst
finner sted på Vestmarksetra.
Programmet

byr

standsbedommelse

og

skyting

Skytingen foregår fra HV 02's
skytebane pa Sørbråten. og det er
ikke bare erfarne skytten s..ni
får prove ildkraften, men også
nybegynnere og folk som over ho-

STIGA

Årsmøte i Hauger

Fotballklubb

BORDTENNISBORD
MED UTSTYR

Hauger
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Fotballklubb

avholdt

Hauger ungdomsskole

måndag 27 10

V A-laget
Mundal ledet møtet Og summerte
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Lerdag og sendag var det danske basketballaget Skovbakken
på besøk hos Bærum Basketballklubb. Begge dagene ble kampene spilt i Combihallen. Bærum
vant begge kampene. I lerdagens
kamp dominerte Bærum fullstendig, mens det ble et jevnere

oppgjer sendag.
I den forste kampen viste det
at
Bærum
dominerte
seg
fullstendig. Bærum tok alt som
het rebounding under kurven og
skjøt samtidig meget godt Pause-
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B-lag. juniorlag, guttelag

og smaguttlag. i tillegg til damelaget Som oppmenn for disse
lagane ble oppnevnt folge,
.len- Mundal B Ter |0 Snodi.,N N
Henning Elingtorp I
Trygve H Pedersen Smagutter
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Opheim

Jar-Haslum7-7
Haslum og Jar møttes i
Nadderudhallen søndag Det ble
en bra kamp. med gode handballtakter innimellom. Dommeren
var vel hard idet han ga to spillere fra Jar to minutters utvisning
og en spiller fra Haslum fem minutter
Det var Haslum som tok føringen fra starten av, og laget ledet
det meste av kampen Ved pause
var stillingen 4—3 til Haslum.

Efter pause fikk Haslum ytter-

gang, og kunne ga til pause med
en ledelse pa seks poeng. I annen
omgang var ledelsen nede i fire
poeng midtveis i omgangen, men
en god periode pa slutten avgjorde kampen i Bærums favor
Seieren lød pa 65—52
Poengscorere sammenlagt i
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for NlKEbataljonen gir en kort orientering
om NIKE Derefter blir det pr»mieutdeling og lunsj
Wibeike Eridnehsen. som er
formann i Asker og Bærum Eorsvarsforening sier til Budstikka
at arrangøren gjerne ser ÉWtagOl
nes foreldre og foresatte MaT
gi» -ter \»>d arrangementet, hvis
hovedfoim.il Off a holde forsvarsv il len levende.
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Arild-Bækkelaget
handball
herrer. 1 div i Hoslehallen tysdag .30. oktober kl || IHI
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Tid og sted

DA.

de 2

iNoegodt ff) I
til en kald A )§L I
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slutt

kampene: Dag Akselsen 47 p.
(20—27). Ragnar Poulson 28 p. (1
kamp), Jan Holden 17 p. (4—13).
Kjetil Howard 16 p. (9—7), Nils
Mortensen 16 p. (5—11). Per Berg 6
p. (1 kamp). Steinar Evensen 5 p.
(1 kamp) Rune Steinum 4 p. (0—4).
NilsVestel2p. (2—o).

at kampen ble jevnere. Bærum
hadde et lite overtak i første om-

I

ligere tre mal. og det var duket
for to poeng til Haslum. Da var
det at Jar-guttene kom til hektene, samtidig som Jar fikk sin fem
minutters utvisning. Det ene målet efter det andre raste inn, og
plutselig var det 7—7 og kampen

.linken

ird
arvtd

resultatet var sterke 38—18 i Bærums favør Den andre omgangen
fortsatte med det samme solide
overtaket til Bærum. Resultatet i
annen omgang ble 40-16 til Bærum, som til slutt ga seieren 78-34
til Bærum.
I søndagen kamp manglet den
gode forwarden pa Bærums lag,
Ragnar Poulson. og det viste seg

Handball, gutter:

pa

punktorientering. maloppdagelse. av-

Stiga hobby
Stiga privat

det ikke har skutt tidligere Erfarne mstruktorer gir kyndig veiledning. og utøver forsvarlig kontroll
Efter innkomsten blir det Mfl
opp busser til Rustan batteri dei

Bærum slo Skovbakken i to vennskapskamper
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