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Nybakt norgesmester
i høydehopp fra Asker

Fothall. reser\ elan

Gunnar Eriksen fra 1.80 til 2.00 på ett år
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Stabæks
som har gatt fra seid

dhrisjona»
spillere som Leif Sj vera n, Harry
Karlsen, Arne H.i-i.i os*t Skjønt
de storste truslene mot I
denne kampen kom fra mere
ukjente Kjell i riksen som nktignok h.ii flere kampei
«ppeeriea
i ar. Unge Krik» ver livsfarlig

li

foran mal. og

Vålerengens BCOI ifteei Kt ter dette ble det stokket om I St.it>.»-k-

-torrn .iret og Briksen ble effektivt

nøytralisert

Nok om \'..

kamp var det

n Kn flott

tv

mlig fra Stabæks

side Efter en

liten kald-

dusj i starten, kom laget raskt til
hektene og BCOrel to g.mgei éå
tmm Vers*, ved rette: Warp som

stakk fint frem og nettet Bftei .it
halvklarte el frispark fra
ingebrigt «Veneen Derefter ved
IVr I.aland som fintet ut et samlet Vålerengen-fois\ ,ti og dundret ballen i vinkelen fra hjornet
av 18-meteren I lannhet en BCO>
ring som vil bli husket! Alle disse
scoringene kom i forsteomgang
Annen halvdel ble avgjort mattere, men Stabæk burde likevel
greid a vinne kampen med det
overtaket laget hadde i sture
penoder. Men kreftene strakk
ikke til, og laget* goalgetter'
Svein Nossum sum trulig kunne
keeper

avgjort kampen,

«Medet er Krødsherad stadion
hvor det arrangeres junior-NM
Heydehoppkon1 Iriidrett.
kurransen går mot sin avslutning.
Kampen om NM-gullet

—

—

star mellom Willy Petterson. Vossar. og Gunnar Eriksen fra Asker,
r riksen har gått over alle hevdene i farste forsak
Petterson
har et riv på 1.98. Nå ligger listen
på to meter. Petterson har 2.04
som personlig rekord
Eriksen
har 1.98
satt for noen minutter

—

—

—

siden. Eriksen kommer i god fart
inn mot listen. satser og glir hårfint over listen svaier. men blir
itKft>-nde. Vetlersnn river i IttrsWforsak, men lykkes i det andre. På
2.02 må de begge gi tapt. Dermed
har tiunnar Eriksen fra Asker
vunnet (færre riv) og har samtidig
feiret sin hittil starste

—

triumf. Og foruten NM tull har
han også rekordforbedret seg fra
1.94 til 2,00:

— Kom NM-seieren som en
overraskelse, Gunnar Eriksen?
— A Jeg hadde håpet a
en tredjeplass efter Willy Petterja'

son og Kinn Georg Kristoffersen
som begge hadde hoppet mye
høyere enn meg. (Sistnevnte har
2,021 men at jeg skulle vinne kom
som en kjempeoverraskebe .leg
fikk justert satsen litt ratl foi
NM. og det hjalp jo godt. sier

.
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landslaget og viste

1 Finland for-

at to-meters hoppet ikke
var noe blaff ved igjen a hoppe

rige helg

2.1N1
Vtrtter navitet Oumvai Eriksen
ukient har det sin naturlige forklaring Beate plassering for wi
seierlll vai nemlig en fi plass 1
Tyr\ inglekent 1 fjor! Det vai et-

ter a ha studert noen bildei ~\
hoppere med «flopstib for to ar
siden at Gunnar fikk interesse
for hoydehopp og begynte .1 trene
skikkelig Han slang med 1
Tyrvinglekene nærmest for moro
skyld, hoppet IJgO ug ble Bjettemann. Ved sesongslutt hadde han

forbedret seg til IJO og fot NM 1
ar hadde han kommet opp 11 M
Arsaken til en slik koIOBSBI
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fremgang''
Daglig trening hele aret

—

styrketrening, spenst kondisjon
teknikk I vintei

drev y-z
heydetrenlng tn g.mg i uka i
Kkeberghallen Det var forn tim
da |eg foi fente gang fikk litt
instruksjon Ellen har det for det
meste blitt leplng langs landt-veien
og
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Og fremgangen vil fortsette"
Umulig a tia noen formening
om. men rekordforbedring n
centimeter hvert ar ei selv-

fl
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felgelig ikke letigei realistisk
Itl fremgang a\ hengi
ms i Blant iinnrt er det veldig
kader I ei Cl
hvor det ei
lastninger jia bena
knstrne
Fordelen •» hopp.
bur.v -fluji tiemtur den gamle
dykkstilen 7
aFloppeni jiassei bedn foi
min kroppebygning
Man kan
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Efler Ovrevolls siste klare 3—o
seier mer i I Ir ru pa Jarmyra
skulle veien til A-serien være
apen De samme guttene som i ar
er i lerd med å spille juniorlaget
gjorde det samme med guttelaget
for to ar siden. Dessverre er de
Heste guttene for gamle til seiv å
fa spille der neste sedong.
Øvrevoll har na bare tre kamper

nemlig mot: Oppegard,
Kuruset uk Kngg2. Ingen av disse
lagent ei teuretisk gode nok til a
sla Øvrevoll, men fotballen er
rund sa det må kjempes helt til
igjen

slutt

Dei ,t tv lag fra hver av de to
B> 881 une sum rykker opp og iftei
sum reglene sier at en klubb ikke
kan ha mer »-nn et lag i A-serien
skulle det vi re klart til opprykking fui Øvrevoll Det kjempes
også or:; ki etsmesterskap i Bserien og '!•
spilles mellom vini\ deling log 2
Få det
nde tidspunkt er det Øvrevoll og stabæk. men dette kan

•

erma t

Øvrevoll vant fortjent kampen
ned hele ,'i—(I Det var
ug for kampen f
Ullern hadd< latt 0. ravoll 2 l 1
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i denne

sesongen Lars

han måtte forlate banen midtveis
i omgangen. Efter 10 minutter la
Dag Horn pa til 2—o efter et kanonskudd fra H meter Dette var
utagelig for
Ullerns keeper.
Eapen Honningen som var kommet inn for Hjort gjorde en hederlig innsats Det var da OgBÉ
han som fastsatte sluttresultatet
til 3—o efter en fin enkeltmanns

prestasjon

D*H er lenge siden det har klaffet sa godt for Ovrevolllaget som

i denne kamjien serlig la vi merke til Eapen Skogdahl
som gjordeet fint come-bai k
det

gjorde

Bærum og Omegn Cykleklubbs
lovende gutterytter John Dag
Grimsen tok en fin tredjeplass i
Kullåsparken rundt i Sarpsborg.
Det ble kjort seks runder å 3.2
km. i gutteklassene Stein Tore
Aalvik var uheldig og punkterte 5
km. fra mal efter a ha ligget på en
sikker annenplass
I juniorklassen som kjørte 12

runder kom Ivar Sandvik på en 5
plass, men var 4.09 minutter efter
vinneren Torbjørn Kng fra Halden. Otto Andersson og Asbjørn
Johansen skuffet. Begge brot
lopet i tredje runde. I klasse K
ble Knut Stunner slatt i spurten
av den tidligere norgesmester på
1000 meter bane. Arne Nicolaysen.
Sagene Stunner dro sa a si hele
løpet og vant en innlagt spurt-

runde i femte runde
I klasse gutter 2 tok Rov Oa»
brielsen en overraskende ff
vende plas bare I 10 sekund efter
annenmann Ove Larsen fra Vansjø Svindal. Ove LafMtl M fOfVV
rig Norges beste i denne klassen
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Holmens n\startede tenniv
kluhh skal allerede na fa i stand
et kluhhmestrrska-p for at med-

lemmene skal hli hedre
hverandre
Dal rai Ifjaa host

Ruth oiimb
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r,., it Nilsen
Thorall Rolland Kjell Rotfaen

Melinda SiKis ~g Kink OtlHvåg
Dett» styret ble g|envalgt ved
amlingen

< )|,[ir Innelig

'.

i mai i kl

Bl det planlagt å

•

i.riti

i Be

•

Bserum ">» Tryg
rll Renningen, Btei un,

Iing

S<

Ha

•• •
•

RingrM

it'.

vm 10) Kai Vi|
rum II i Nil
f

KNS regatta

kjent med

tit it
at
ti s,t ntiiK■endigheten fur
et
tennis anlegg i Holrnentraktene Det ble holdt et knnslii<- mala pd imt***} ■ sk,,ie
h.m Ker lal ble \ algt til formann Med seg i styret tiar han

August Ringvoll
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Holmen til helgen

,

SriliriK

Resultater:
Klasse Outter 1. 19.2km.
1) Hans Petter Ødegaard, Lørenskog 31 41 0 3) John Dag Grimsen, B O.C. 32.13.1.
Outter 2. 19.2 Km.
1) Svend Jøleid. Lørenskog
33.29.0, 7) Roy Gabrielsen, 8.0.C.
Junior 38.4 km.

1) Torbjørn Eng,

Halden 57 13.0,
Ivar Sandvik, 8.0.C. 61.22.0.
Klasse E. 38.4 km.
1) Arne Nicolaysen, Sagene
65 55.0. 2) Knut Stunner, 8.0.C.
OJJ.iI, 3) Werner Mu*ler, Grei
68.20.0.
5)

Bedriftsfotball
4. DIVISJON
Bang—Centraltrykkenet 3—2
Berglund Flatland—R Næss o—20—2

Apollo—Centraltrykkenet o—2
Asker Komm —Dahlen og Toftenes
o—B

Centraltrykkenet—Bærum Spareb

2—l

Norcem—Ragnar Næss 1—7
Berglund Flatland—lla I—4
Apollo—Asker Kommune
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Hjort som skaffet Ovrevoll en
I—o ledelse. Stillingen var den
samme ved sidebytte Ullernguttene hadde sikkert fatt ordre om
I passe bedre pa Lars Hjort for
han ble tatt alt for hardt i denne
omgangen og dette resulterte i at

John Dag Grimsen

— Klubbmesterskap
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Aslund,

— glimrende! JO

Lundsrud (inntil 40 kg). Tine
Jerndahl (mellomvekt). Eilef
Handeland (lettvekt). Nanett
Christensen (lettvekt) og Morten

Rykker Øvrevoll
oppi A-serien?

komme

a

tillepsfarten i feri

■se»Vi har samtlige rester-d-1
i ett lokale
«4

Tommy Bohmcr

Ræl

'

Sykling:

kurrirne lunn,
også
med rlenrit stilen fordi man kai,
gjon bruk av stotre fart i tillepet

MEGET BILLIG

Gammel

for instruksjonen. Treningen
startet med løpetrening om morgenen, to timers tekniske trening
formiddag og eftermiddag og
kamptrening om kvelden.
Som avslutning ble det avholdt
et leirmesterskap og resultatet
for Ippon ble to gull, én sølv og to

Fotball, jr.:

muligeris

RESTEBUTIKK!

Vålerengen:

Terje SkoglL

Manglerud Star

at Norges desidert l>este juniorhopper. Rune Totland, ikke deltok pa grunn av skade
Gunnar ble efter NM-seieien
belonnet med plass pa junior-
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Best hos

SIK-gutt

Arets sommerleir i judo i Norsk
Judo- og Jui-Jitsu-klubbs regi
ble også i år avholdt pa Møvik
utenfor Larkollen. 150 judokast i
alle aldre deltok i leiren Ippon
Judoklubb fra Bærum var representert med 14 judokast
Topptrenere fra England. Kinland og Sverige hadde ansvaret

Gunnar og ber uss endelig notere

T_MLw*i__i

<*Wå
mmå\s*fåL
*%me' \

Warp i angrep

samspill av teknikk, spenst og

mykhet.

BILDET: To-meters mann i dobbelt forstand, <•iniii.tr Eriksen Ira
Asker, smiler forneyd efter a ha
slått «knock out» pa de evrige
konkurrentene under junior-NM.
-a-

åm\

gi eie

BIi.DET: Mellom 30 og 40 hopp
gjer < •unnar Eriksen pa hver trening. En vellykket «flop» er et

dessverre

var

forhindret fra a spille Med ham
pa plass ville nok lagene byttet
posisjon på tabellen'
Best hos Stabæk: llovresiden i
forsvaret + energiske Petter

Medaljedryss til
Ippon Judoklubb

BILDET: Deltagerne fra Ippon
Judoklubb fotografert under
årets sommerleir. Fra venstre,
foran: Sterker Moe. Lars Lundsrud, Håvard og Knut Moe og Morten Lundsrud. Midtre rekke:
Nanett
Handeland.
Gaute
Christensen, Kirsten Darum og
Jan Petter Gjervig. Bakerst:
Christian Thiis. Eilef Handeland.
Tine Jerndahl. Atle Lundsrud og
Erik Otto Jacobsen.

i

ird Kil

bygg»' 6-8 baner, men efter >~m
Holmen Idrettsfnreriing har be
stemt seg f<>i I Marit en egen
tennis-gruppe er behovet na ikke
sa stuit Tennisklubben har til na
ikke falt jord hvor det kan lunges, sa klubben har na I,ai» tv
banei til disposisjon Disse ei leid
ut a\ [,i h .it|it s,,nt t aaj it.

r

I an a daltbant
I klllhbmestei sk.tjiet til helgen
«■r Etl .att opp fem klasser f,,,
dem som er uver 17 ar og fem
fm dem som er undei
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,•. H.iiom .>i AugUtJ Ringvoll
I Mom .'li Knut HoHW K»i vm 4i
Nils. Selte Vfstt;
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Ti Trvg-

Baenan •) Halvard
R.irum 11) Kai V |

Renningen
Kildi
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leriimt i i klulitteii kan det bli et
hvggelig mute mellom de unge
un
de eldte jia I.andova til heinen
•i
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Kom 3

Lund

å

Aas
•-.Re

■
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Dahlen og Toftenes—Bang 2—o
Dahlen og
7 6 1 0 35- 3 13
Toftenes
Ragnar Næss
9 603 27-15 12
Apollo
8 5 1 2 29- 6 11
Centraltr
8 5 1 2 16- 7 11
8 5 12 15-13 11
Ila
6 213 11- 7 5
Bærum Spareb
Bergi Flati
9 216 7-22 5
7 205 11-33 4
Bang
Asker Komm 2
8 125 4-27 4
Norcem 2
8 10 7 8-29 2
5 DIVISJON. A.
Elektrisk Bureau
Honeywell
2 —o Tomra Fernholt og Giedsen
Stikka Oslo Airport
4—l Berdal
3—o Stikka Oslo Airport
Elektrisk Bureau 2—3 Berdal
Tomra
1— 3 Bærumsdrosiene
Fernholt
og Giertsen 3— 0 Stikka Oslo Airport
Honeywell I —.o
10 9 1 0 34- 6 19
Elektns* B
Tomra
10 7 12 35-13 15
Berdal
9 6 03 31-14 12
Stikka
Oslo Airp
10 6 04 24-16 12
Honeywell
9 216 13-22 5
Fernholt og
Giertsen
10 1 1 8 11-34 3
Bærumdr
10 109 10-53 2
5 DIVISJON a
Lund å Aas
Frionor 5—2 Bærum Kommune
Televerket 1— 1.
Fossum
Bruk
Kjepmanntinstitutfet 2—2 Nestle Fmdus
Frionor 4—lo K|ebmannsinstituttet
Lund A <•
Harum Kommune
Fossum Bruk o—4 Juel Sandvika Rer
Televerket 2—3
Frionor
Televerket 4—3 Lund a
Aas
Nestle Fmdus 6—0 Bærum
Komrr
»»bmannsinstituttet
9—o Nestle Fmdus
Bærum
Kommune 3—l Frionor
Fossum
Bruk o—s Kjebmannsmstituttet
Televerket I—l

kjebmannsinst

Nesfie-Fmdus

—

I 1 33- 7 17
12 7 2 3?'
10 5 2 3 2 I
11 4 4 3 21-11

12

113 17 25-36
10 23 5 13-25

7

7
10 316 13-35 7

