Fredag 3. oktober 1975
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Nr.

190

Asker og Bærums Budstikke

11

Alpint:

Torill Fjeldstad & Co.
reist til Mellom-Europa
Onsdag

reiste

dame-

og

herrelandslaget i alpine grener til
treningsleir i .Mellom-Europa. I
alt deltar 14 alpinister og fem
trenere med «Bassen» Edvardsen
fra Asker som sjef for damene.
Ansvaret for berrene har exbæringen Bernt VI uller. Av de 14
aktive finner vi fire lokale ug
i Knuen Haslum-jenta Torill
Fjeldstad deltar fra Fossum. Line
Cappelen og Ovdis Skille mens

eneste fra Asker denne
Kansen er

Jan Erik Narvestad.

—

Dette er utelukk. ude en
treningssamling, fortelle.
vardsen Efter ha installert oa* I
byen Schmais i NoroVltali* begynner treningen lerdag on den
vil paga i to uk«'r for vi setter

—

nesen hjemover igjen.
Nar kjører vare lokale alpinister med startnummer pa brys-

Judo i helgen:

Nordisk mesterskap
i Nadderudhallen
Norge er arrangør av Nordisk
mesterskap i judo for yngre og
eldre jr for første gang. Arrangementet gar som sa ofte for i
Nadderudhallen Lagkampene utkjempes lørdag og de individuelle
kampene fra om morgenen pa
søndag Island stiller opp for første gang, men finnene og svenskene er favontter, da de delte alle
gullmedaljene mellom seg i fjor 1

Finland.

Noge fikk med seg to bronsemedaljen begge tilfalt folk fra
Ippon. Judoklubb, henholdsvis
John Lysholdt Petersen, som na
er blitt senior ag Eilif Handeland
som na har gatt opp 1 eldre junior,
men som allikevel er med pa laget.

De

øy rige

to fra Ippon Judo-

klubb som kom med denne gang
var Stig Bruseth 1 eldre jr, og

t«> r

tel

ferstc gang

■esongen

Franz Hellern i yngre jr. Del er
forovrig enda en baaring med på
laget. Bjørn Solheim,

aom

vi

'

i

Min kjjaere mann.

-.

igerfar.
ar bror.

: og "iikel

som regattasjef og forevrig Per
Bjørkeengen. Erik Hvistendahl.
Erik \\ uk Hansen og Finn Koren.
Selvom det er 21. gang Host
< u|i in skal ga av stabelen er
arrangerere i ar litt ekstra spente
pa opplegget, som er tradisjonelt,
men kanskje en smule mer imp-

rovisert denne gang.

— Pa grunn av vare nye omglveleir her pa Strand som vi
ennå

ikke

kjenner som var egen

bukselomme, slik vi gjorde det pa
Sarbuvollen, sier Ber Bjoi keengen til Budstikka Men fort«T Mg
a føy»- til Vi er jo sa glade for
stedet her og håper og tror at det

med tiden skal innebær»' store
fordeler for seilermiljøet at vi har
fatt sa mye mer plass a rør»- oss
pa
Det skal delta ni jolleklasser i
pluss Windsurfere aom
Cupen
er nytt innslag av ant I >< ei

—

Vannpolo. jr.:

Bærumssvømmerne
er med i NM
B• 1 umss\ ommerne deltar 1
heajen 1 a*j*aflaaaasa«iraaaaai 1
vannpolo fet hwiiot Arrange
mentet ei henlagt til Lambert
■aler
som s«'tie
mellom de s«ks påmeldte lag I
Mesterskapft

dag

moter

gar

H.-rrumssvønimerne

Skedsmo, mens d«'t 1 moi gen. lørlav blir kamper mot Vika og

•

sneforholdene a n<>de nok. For

jentene* del vil vi prove a fa
hentet opp g, ,de alpinister fra
MellonvEuropa lar a fa et bedre
punktgrunnlag på vare egne løp< I Og med. hovedtyngden lagt
pa resultatene Ira dise* rennene
vil vi .sa ta ut det enddig* legat
for vi Mtter kursen ned mot
Øeterrike, Frankrike ng Italia for
I kjempe om hundredeler i inter-

jolleklasser er Finnjolle. Europa.
470, Snipe, Trapez. Fireball. OK,
I.,iser og F'"iper Det blir deltagelse også fra Danmark og Sverige. Til inspirasjon til sterk innsats kan vi fortelle at verdenemesteren i Fmnjol-klassen. Gui

LUlJegren fra Sverige, har mektl
seg pa. Samlet deltakelse forventes a ligge rundt 130—Ml j«>ll«-seilere. Wmdsurfere. som i ar deltar for første gang. stiller st»'ikt
med ca. 18 deltakere.
1 løpet av fredagen <>», lerdag

Bærumsf jorden
Det blir knivskarp seiimn om
en rekke attraktive vandre»
pokaler 1 helgen Den mest efter»
trakted»' anses for a v;eie l'ii
Jordbakkens Minnepokal 1 Fmnjolle-klassen,
mener regette»
komiteen
Og «'liers blir det vaki e glasa
premi»'!' til pn-miev innei ne foren lg. opplyser Bjør keennen

—

Tid og sted
ipillei mol
Viking, rtagfors, på Jordal Amfi
Ishockey:

I Stor optimisme i den
lokale «leir» ved avreise onsdag.
Fra venstre: Torill Fjeldstad. Jan
Erik Narvestad. Ovdis Skille og
Line Cappelen. Bak: Bjørn «Bassen» Ldvvardsen.

f* utbedret Ringeriksveien ved
det farlige krysset ved Brenna

bro.
Dette er klart efter at Bærum
formannskap i sitt mate tirsd**
vedtok a godkjenne den fremlagte detaljplan for omlegging av
Ringeriksveien på datt* ulykkesbela.stede stedet Plaben er efter
vedtaket oversendt teknisk råd-

_{

loMg

Stavangei Sartdag aplllerman ai
mot Heinen og Lamba r tea tei
Ketiim hai en dro\ inanedtrening bak seg og stiller med
vis>»' im hapnmgei
Arrengeren
l.ambel t B*eM hal tatl et Ilte
favorittstempel
skapet kommer

—

—

asndagen

Vel

—

dette ble mye spekulamen forholdet er na en gang
sa innviklet. For a unngå a plage

sjon,

ilne larnbygdinger med ali denne

ikke realiserer sine ambisiee*
planer. Hvis ikke Kongsvinger
gar hen og siar Ull Kisa med et
tosifret resultat, kan Grua Mey*
seg med uavgjort.
For stabæk er .ituasjonen v»sentlig mer komplisert Legat kan
vanskelig bli dårligare enn tredje
sist. Hvis sa skal skje. rna laget

grublingen foreslår vi herved for
Stabæks elleve utvalgte at de
overkjører Orta) lo gaMiger 45
minuttet og såledea rvdder enhver tvil av veien nar det gjelder
laget* kandidatur til avdelingen
Sa far sette var lit til at de øvnge

pådra seg et braknederlag mot
Grue. samtidig som Ull Kisa pul-

.IO

i

serieomgang

—

at

men dette med henblikk pa a forlate den samme avdeling.
100 prosent sikkert er det ikke
at fortvilelse felgei dersom man

veriserer Kongsv inger Med den
form de respektiv» lav har visl i
det siste, Ua;.,kt, rlserei vi et .shki
utfall som tilnærmet utopisk
Men tredjeplass bakfrå er slett
ikke nok dersom utfallet av siste

Vi håper pa bra, god vind
rår trofaste delteker i al I il
hver anest* Host Cup, Erik Hudstrøm, også i ar stiller opp, sier
komiteen og understreker at her
finne* det ingen atderaVgrerteer
Deltakerne er en blandet, aporty
foi lamling
fra latgderruner og
opp til rundt BO ar.
Loi dag kveld flater man pa
Strand Restaurant ug fortsetter
forhåpentlig velopplegta hele
<>u

areiendivisjon

pluss resultatene i kvalifiserings
k.iinjiene for førstedivisjon blir
tilstrekkelig ugunstige for Sta-

bæk.
I rene ord betyr dette at to lav
som naturlig hører hjemme i :t
div Østland Nordre, rykket ned
fra annen.
Reglane er j<> slik at lo lag kommer opp fra fjerde, mens bare ri
rykker opp fra denne avdelingen
til annen div. Følgelig må ire lag

forlat»' avdelingen dersom to

i)>>

lag fra annen div også skal få
plass.

■tampene i østland Nordre andar

Oamekamp på
Føyka søndag
Askers

avslutt»'!'

damelag

-cm,nuen Offisielt Ved a -.pille ell
kamp mot damene ira Sprint

Lagat

.lelnv

målestokk

bin

regnet

efter

norsk

er den yngst* som noengang har
representert Norge I an lenior*"
landskamp I fotball Det bgf i
hverl tall bli ei Intereaaanl opp-

1

begravelser og
•% kremasjonar ordnes.

Dei sum (let melder -eg tilstrekkelig antall søker»'. Vil det lii
måndag B januar 1976 bli stat tet et '«-årig dagkurs i husstell ved

I kei vin Yrkesskole
Seknadsskjema kan tas ved henvendelse tii skolen
Hauger akotevel a—W, I3M OJettunt. telefon || 211 mi
Seknadsfrist Tirsdag 25. november 1975.

\.h.

kl.«Te

tal

l tar

bestefai og oldefar deda al
*pt og *r inuitt i >tiiihet shk
han ønsket d«'t
(.reta
Arne
tis.

Fridtjof

Harald

Karin

Barnebarn, oldebarn

f

BÆRUM KONSERVATIVE AFTENSKOLE

leveres ferdig oppsatt
pa kirkegardene

Nye inskripsjoner pa
gamle gravstcner utferei

SANDVIKA STEININDUSTRI
Etablert 19.38
Brynsvn 19. ved Folkets Hus.

FORMIDDAGSKURS

KIRKE-

w oldnei aét

I

kl. 11.00— 13.00.

Kursleder: Bergljot
Telefon: 12 00 01.

eller

Kursleder: Reidunn Haaversted
Telefon: 53 25 63

Hxjus

Kvalifiserte barnehagelærennner tar hand om små barn mens De deltar 1 kursene

PROGRAM
6og 8. oktober:
Vietnam—Østen Journalist Fredrik Schjinder
13. og 15. oktober:
Lottearbeidet —En samfunnsplikt 9 Lottesjef Trude Stave.
20. og 22. oktober:
Kulturelt fra Thailand Ingrid Stenvik
27 og 29 oktober:
Omvisning 1 Stortinget Stortingsrepresentant Karm Hafatad.
3. og 5 november: Etter valget Høyres formann Erling Norvik
e Kursavgift kr 3b
for heie kwTaal betaies første kursdag (eventuelt kr 10.— pr

—
Pensjonister

e
e

112 pris
kursdag)
Gratis barneparkering
Kursene er apne for a'ie og påmelding kan sk|e tii Bærum Konservative
Ti» 4113|
Stortmgsgt 20. Oslo
*»kte

1.

e Det tas forbehold om endnnger

1 programmet
VEL MOTT

Qml

Pastor Hans
(hr. Uer taler

I

Samtale

Sang

Hjertelig

;

veik

Hovik Indremisjon.
Hovik Menighet.

har fest -Pa kjerka» i Sandvika Menighetshus søndag 5. okt.
kl. 18.30.
Levering av julepakk»'!'
Andor Hagen viser lyabUdef og
forteller fra sjomann.skirketis arbeide.

—

/|\ Kirkeaksjonen
I M
I Æ

i Asker

kl. l'l :t) møte pa Askertun.
Taler P*jf Eigil Bvandein
Søndag

—

Vitnesbyrd
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Ossgetjei

kl

Aftenskole.

riller

Dr vn 111

Vestre Bærum Sjømannsmisjon

kl

Hevik bibliotek, onsdagane 6, 15. og
22. oktober og 5 november kl. 11.00—
13 00.

fredag 3

m Høvik Misjoiis-

ir

[
Btgra\elscsb>
Bærum
ra

-IHINI Kaffebai

Slillkroen. Øvrevoll, måndagane 6.,
13.. 20. oktober og 3. november,

HOVIK
i dan
oktober,
kl 19.30

I Æ

feranse.

Bnnsvn.ls 1301 Sandvika

AKSJON -75

A

også meldinger til de
offentlige kontorer.
Tlf. 54 48 26
1600: 56 35 78
etter kl.
Vi kommer gjerne til kon

Bibeltime
Lggiag t oki

HOSTEN 1975

19.30: Ungdomsmøte

Tit 54 82 3B—Sandvika

HAM.I \l MKNK.HKT
it-dai;
okt
\
iiasium
alenlghetarrua ki SMI

Inviterer elle interesserte 111

Søndag S skole pa Betel og
Emmaus kl 945 Møter kl. 11 og 19
pa Betel. Dagalivn 1. Stabekk
Sverre Kornmo taler i møtene, og
ungdomsmusikken synger kl. 19
Velkommen
Torsdag 9 10kl. 19.30: Menighetsmøte pa Emmaus.

hos Nina og Thor-Yngve pa Rykkinn. Gunnar Steen taler Avreise
fra kuken kl. 19.15. Søndag kl
9.45: S.skole Kl 11: Gudstjeneste
Fjalsett taler Nattverd. Kl. 19:
Misjoiismøte Høstofferuken fra
6—12. okt Måndag kl 19.30:
Kongomisjon i kirken. FagerlandKnutsen taler Onsdag kl. 12:
Kvmnemisjon i kirken kl. 19.30.
Taler Fagerland-Knutsen, sangkoret. Ny annonse tirsdag 7 10.
Velkommen.

GRAVMONUMENTER

T

(ijj
f* s

Bærum Pinsemenighet

Stabekk misjonskirke

—

Sang

Nils Kleiven
IS Igl

var

voksne velkommen.

Lørdag kl

Ringeriksvn. 36. v Lekkebrua
Tlf. 54 03 62 Sandvika
Tilsluttet Interflora Norge

%*

t

Ringeriksveien 42. Sandvika
Hf 10-14 54 86 54 Driv 54 24 24

18 NMS-møte Japanog Polen-kveld
Anne-Kari og
Inrid Slagsvold forteller Barn og

søndag kl

Blomster • Kranser
BÆRUM BLOMST

gjer nai ile tv lagjeni torner sammen *end iq

-

Religiøse møter
Indremisjonshuset

—

for å vatre

menet godt, med Mani annet en
lente på landslaget aom forevrig

Begrave/sesbyrå

HUSSTELL-UNDERVISNING

spennende

Ved Brenna bro blir det 50 inntil
den nye strekningen er ferdig utbedret

* ** * **-

Fotball

Kontor og teorilokaler

Tl» 54 01 54— 78 40 35

»00 Ota

°» 10 •

t

Hult, MU

INNEHAVER: Ci. LOKEN
kont. 4. etg.. Brage Fram-gården
Telefon: 78 14 00
Privat: 78 24 52
78 02 92

slik al de skal»!

ihomtes aut. kjøreskole

H. Havik aut. sjéfarskole

,'

I

Dødsfall

Undervisning

men ri
til a bli PJMgCI

mann for videre behandling
kagg 1 ar er det hittil inntruffet
6 trafikkulykker her. 1
flere meget alvorlige
Som meddelt for noen dager
siden, vil hele vegstrekningen fra
Smestad til Sollihøgda fa fartsbegrensning 1 Mrr fremtid 80
km vil bli hayeste tillatte hastighet på det mest* av strekningen.

l.andsforrnmgen

A/HtR DECRAVCL/C/BVRX

Stabæk ned og Grue opp
eller fortsetter begge ?
—

Vi ordnar alt*
KREMASJONER
BEGRAVELSER

\\ I /y\ Alt vedrerende

Nerver på Nadderud:

Skjebnekamp heter det vel i
klisjeenes verden det som skal
finne sted pa Nadderud Stadion
søndag. Stabæk og («rue er lagene
som møtes
det ene skal vinne
for a fortsette i avdelingen. det
andre har samme kortsiktige mal.

BEGRAVELSESBYRAA S
AVD BEKKESTUA
Gamle Ringenksv 35
Tlf 12 19 89-etter kontortid
tlf 10 33 94 53 09 17 24 00 21

mot Kreft» Minneadressr I

TII MINNF

Fn>k

lerdeg 1 oktaker ki

Bruk

Y

eoauiro tt Bankflro

1511 Id

-

mor.teres på dugnad et fm
hapentlig knirkefritt hoyttaleranlegg pa området, slik at publikum skai bh kspenda orientert om
hva som skj»'r ute på teltet i

n

"sj

nasjonale konkui ranser

OLAV WERNERs

ir
f

i.

ven-

Ringeriksveien utbedres ved Brenna bro
Hos fylkesvegsjefen blir det
opplyst at man nå vil sette i gang
med arbeidet snarest mulig for å

Arne William
Hans Olal (barnebarn)
«Ivrige familie
Etter
leda* eneke t U bisettel Mfl i «regi i stillhet.
Han otisket ikke blomster.
men et bidrag til Hedd Batna
Vennligsl ikke blomster eller
kondolansar til hjemmene.

OIT)

Dagen før dagen for
årets siste regatta
—

Kari Hege. Tore, Tone.

ter bra resultatet av Han er med-

lem av Marienlyst .1 C
Vare forhapning«T ei sina. da
arbeidet med juniorene foretebig
ligger en del tilbake pi forbundsplan, men det lysnar I og med at
vi har opprettet en landslag
tall
Det vil bli flere kamper denne
vintersivsongen enn vi har hatt
for, bade for senior og junior, BÉ
det er bare a håp* at flere tri]
melde Mg pa til BtCVnene lm .1 ti
kamptrening, slik at vi lår en
større bredde 1 idretten var.
Også jentene og de aller minste
småjentene og guttcne har et par
stevner a ae frem til 1 host. del
skal bli spennende, for det vrimler av arnåtaaeer 1 Ippon Judoklubb na
\ 1

r:isaS,,n«-

Asbjarn William Anne Marit

gynm Isen av november Hvor ve\
vi enn.i ikke m«'n Rjukan eller

mulig! steder

MM
Hf

letrkf
Johan

ut-

Sei Ung, H øst-Cup:

Bærum Seilforening forbereder
sin 21. Hest Cup
i ar for ferste
gang med utgangspunkt fra
Strand kommende helg. I regattakomitéen sitter Finn Wahlqvist

V ikai i Asker 1 okt IUTa

otyinpiade-

i bt^

el

—

dro fredfullt hjem
til Gud ul.il;

— Vi skal ka tre—fire
tagningsrenn her hjemme
Hemsedal

Innehaver Bjarne Halvorsen
Alt vedrerende begravelaer
og krem as joner
54 29 21
Tlf 54 89 20
HALVORSENS
BLOMSTERHANDEL
Tlf. 54 00 46

Olal William
Nilssen

,

'

.
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