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Ny trasé og kortere løype på grunn av snemangelen

Sandvika slo
Bærum 60 38

Toppoppgjøret i yngre junior
herrer gikk pa Jong mellom Bærum og Sandvika
Bærum apnet best og tok føringen i kampen Dag Akselsen holdt
Bærum i ledelsen med gode langskudd og sterkt spill under kurvene. Men det holdt bare halve
omgangen. Sandvika såtte inn et
meget effektivt sonepress og der•med kunne laget ga til slutt m—3B
til pause med tipoengsledelse
31—21 12 omgang okte Sandvika
ledelsen og vant 19 av Sandvikas
31 poeng ble scoret av Jan Kn kerud og det sier seg seiv at han var
kampens storespiller.
Kampen
avslørte Bærums
svakhet. nemlig mangel pa en
ballfordeler Gang pa gang ble
pasninger snappet opp med pafølgende rush fra Sandvika Den
eneste som utgjorde en trussel
mot Sandvika-guttene var Dag
Akselsen, men han ble for alene.

For Sandvikas vedkommende

var kampen sesongens beste. Alt
klaffet og det var hele lagets for-

Foruten Jan Kirkerud
Morten Myklestu og spesielt Aksel Hugo fremheves.
Poeng Sandvika: Jan Kirkerud
27. Aksel Hugo 16, Morten Myklestu 8, Arild C Sandven 4, Håkon
Brandtzæg 2, Johan Vedeler 2,
Lars Sandvig 1.
Poeng Bærum: Dag Akselsen
17, Nils Mortensen 7. Jon Holden
6, Hans Holden 4, Lars Lervik 2,
NilsVestel2.
TEE.
tjeneste.
også

Bandy:

Øvrevolls smågutter
til kvartfinalen i NM
Seiv om ikke Øvrevolls smågutter spilte godt denne gang,

Beroligende melding til alle
turrenrdøpere. Sa sant det ikke

blir regnvær de kommende dager, er det ingen fare for avlysning av Asker Skiklubbs planlagte \ .si. r «.v 11. n søndag. Man
har riktignok vært nødt til å gå
vekk fra den opprinnelige løypetraséen. Løpet er nå flyttet slik at
start og innkomst blir på Semsvannet. Som en feige av denne
forflytningen blir løpet også syv
kilometer kortere. slik at løypa
nå har samme lengde som tidligere år, 30 km.

Fra Semsvann gar hå løypa til
Gupu, Furuholmen, Stavivollen,
Svartvann, Mikkelsbonn, Lamyr,
Gampen, Øyvann, Kngerseter,
Danielskleiv, Sandungen, Tveiterseter og tilbake til Semsvann.
Hele 1450 løpere har meldt seg

pa. noe som er ny deltagerrekord.
Den forrige var pa 1350. Av de

snaut halvannet tusen påmeldte
er det 23 kvinner som har meldt
sin ankomst. Fjorårsvinner av
«racerklassen», Yngve Nilsen, vil
også stille til start og skal, sammen med Bjorn Arvnes, forsvare
den lokale ære mot blant andre
brødrene Tyldum (minus Fal)
Rennsekretær Arne Simensen
kan fortelle at det vil bli bra
løyper pa tross av snemangelen.
Begge vare kommuner har gjort,
og gjor en meget stor innsats for
at det skal bli et vellykket renn.
Likesa har klubben fatt god hjelp

fra Nikebatteriet

pa

Rustad,

Skiforeningen, Norges Landbrukshøyskole pa Sem og ikke
minst gårdbruker Loe pa Sem. I
tillegg har løypesjefen, med et

Basket, 2. div. damer:

Jorstad vant 44-25
over Ammerud
Torstad og Ammerud damer har
spilt seriekamp i basket i Bondihallen. Ammerud hadde fått omkamp efter en meget tvilsom protest og også denne gang kom
Ammerudspillerne i fokus. Deres
spill var rett og slett en skam for
norsk basketball, noe som kan
forbindes med deres frittalende
trener.
Basket, yngre jr. herrer:

Bærum ulklasset
Hamar —114—29
Bærumjuniorenes annet møte

med Hamar denne sesongen fant
sted pa Hamar katedralskole, og
det ble en ny brakseier for Bærum. 114—29 ble Hamar slått, og
da er det virkelig sn.ikk om utklassing.

Bærum spilte 1 omgang med
vanlig sone, noe som falt lite heldig ut. Pauseresultatet var bare
43—21 i deres favør. Efter pause
kjørte laget vekselvis half court
og full court press, noe som
gjorde Hamar sjanselose. Bærum
vant omgangen 71—H, og totalt
altså 114—29
Alle seks Ba>rumsspillere kom i

scoringsprotokollen. og det gf
ingen grunn til a trekke frem
spesielle spillere Pommerne Ola
Brekken og Pet Christiansen fra
i utturn klarte seg fint.
Poengscoren- Bærum Dag Akselsen 42, Jon Holden 2t>. Lars P
Lervik 17. Ole-Hikard Hammer
12. Morten Nordvold 10 og Nils

<

Lund 7

--

stort antall frivillige, lagt ned
hundreder av arbeidstimer den
siste tiden. Simensen gjør imidlertid oppmerksom på at på et
punkt i løypa vil løperne være
nødt for a ta skiene av og gå ca.
100 meter til fots. Ellers gjør arrangørene oppmerksom på at
Semsveien vil være stengt søndag, slik at all parkering rna skje
i Asker sentrum og ved de respektive skoler hvor det er garderober. Man henstiller også til vanlige turgaere heller å velge
utgangspunkt for
Solli som

aandagautflukten denne helgen,
slik at man unngår kaos i Semsveien. Korovrig rna startnumre
hentes fredag eller lordag. Hvis
dette ikke er mulig rna numrene
hentes senest en time før start
søndag.

BILDET: Drømmeforhold under
Vester-Gyllen i fjor. Bildet er
knipset av Jon Stenseng idet siste
pulje skulle legge i vei fra starten
på Tjernslivannet. Vi får håpe
værgudene benytter seg av de
siste dagene frem til rennet og
skaper de samme ideelle forhold i
år.

Alle som greier merkekravene
vil fa disse utdelt rett efter innkomsten pa Solvang Skole, hvor
også den øvrige premieutdelmgen
vil foregå. For damene blir imidlertid premieutdelingen pa Asker
Stadion.

Ippon seiret

i København

Torstad kom godt igang og de
tok raskt ledelsen. Det var fine
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Basket, smapiker:

Sandvika vant
12-8 over Eikeli

Turrennet Vester-Gyllen 1 /2-76
Startstedet er flyttet til Asker (Semsvannet).
fredag II |M
Nummer hentes pa Asker Stadion
13—17
Pa rrnndagen
loidag
31.
jan.
kl.
Kt
Ufft
It
kl

Arr.: Asker Skiklubb.

——

Elko
Stal & Stil
Radionette
Blakstad
Tomra
ILA

KEIDAK

.stadion minst co
pa Asket
hentes
rna
n..minerene
Sem.vannet. Ca
time gffj Matt Første start kl. O.(K) BÉ
niulighetei fol
0J km nord for Askei sentrum Ingen
pal kei ing i slai t-onuadet

—

—

LBR
IKLA **—1, Emma
Hjort
Radionette 14— 8, Tørrkopi
Tomra 12—5, Blakstad
17, DNC
Drosjene 16
Ila 10—,
Radionette
Bærum Sparebank
3—16, Bjerketun
LBR 11—20,
Stal & Stil
Emma Hjort 13—14,
Drosjene
Tørrkopi 9 —10 LBR
Radionette 11—7, Tomra
DNC 9—lo. Bærum Sparebank
Stal & stil 23—7 Emma Hjort
Bjerketun
Elko 15—fl, ILA
13—14.ILA —Tomra 12—10.

B—7,

Bjerketun
Tørrkopi
Drosjene

Ippon Judoklubb har vært i
Knbenhavn og utkjempet vennskapskamp mot Kåta Judoklubb.
Forventningene var ikke de største, idet Kåta ble nummer to i
tei i« divisjon i 1975 Ippon stilte

\

f

ffI* J Li

Bekketlua TII 53 34 09

BILDET: Per Johnsen, Ippon
Judoklubb, til venstre, 1 torar

heide til kat mot Per Rasmussen.
Kåta Judoklubb,København.

med to herrelag og ett kvinnelag.
Det ble vist mye god judo.
Av de 28 k impene som gikk valdet bare Bre som gikk full kamptid Eilef Handeland hadde dagens raske te ippon. Den gikk pa
bare seks l mder Kampen»- gikk
mere og mare til fordel for Ippon
Det hele r ilte med sa klar 10)0]
for hen
KM 11-8 og poeng
103-77
Kor kvinnene gikk det ikke ,a
godt I>e! ble tap med 3*5 og poeng
,«M3

Ji

nettlaga, ble dette oppgjøret vunnet av Ippon Judo-

klubb med 14-13 og poeng 143-110

Hafslund ble slått 7-0

Øvrevoll hadde ingen problemer med a sikre seg begge poengene i kampen mot Hafslund i
Sarpsborg i gar kveld Seieren lød
pa 7—o efter 3—o ved pause
Hjemmelaget spilte ensidig i forsvar med åtte spillere. og det var
bare spørsmål om a redusere nederlaget mest mulig.
Finn Borchgrevink apnet scor-

mgene for Øvrevoll. Jørn John-

sen økte til 2—o og Lars Tryving
til 3—o. Tryving apnet sconngene
i 2. omgang. Sa ble det to mal i
rekkefolge pa Morten Hornburg,
og Jorn Johnsen såtte punktum

med 7—o.

Hm øvrevoll gled pasning»
spillet bra. og laget |obbet fint
sammen Men det ble naturlig

nok vanskelig i avslutningen!
med sa defensivt spill hos mot
standeren.
Hos Øvrevoll var ch. Harald
Kindt sto og pålitelig, og Krik
Hjeim-Hansen vikarierte med
hell for Espen Skogdahl I angrepet rna alle fa positiv kritikk for
uselvi.sk og teknisk godt spill
Seieren kunne lett vært mye stei
re, men syv KOrinøØf pa bort.
bane er likevel ikke a forakte
5.W..1

Sconngsfoppen, handball:

Lisabeth Hansen
klart i ledelsen
Stabæks Lisabeth Hansen har
tatt en meget klar ledelse pa scoringstoppen i damenes 1. divisjon.
Fa fjorten kamper har hun scoret
hele 77 mal, noe som gir 5,5 mal i
gjennomsnitt pr. kamp
et meget imponerende tall. seiv om
mange av malene riktignok har

—

kommet pa straffekast. Flest mal
gjorde hun i kampen mot Skogn i
Levangerhallen. Da sørget Lisabeth for 12 av Stabæks 17 mal!
Ellers er det verd a merke seg at
hun ennå ikke har gatt av banen

.

uten a score.
Stillingen blant de mestscorende:
77 mål: Lisabeth Hansen, Stabæk, 65 mål: Anne Eriksen,
B.S.K 59 mål: Astrid Knudsen,

Oslo/Bærumkombinasjon
håndball
til topps i NM
Herrer 3. div.:
i mixed
DNC — Tørrkopi 9—B, Tomra —
Blakstad 9—15, Frosjene
Elko
En kombinasjon mellom

LBR

grunner la Ammerudspillerne opp til den taktikken
a lage flest mulige fouls. Vi ble
vidne til en del stygge situasjoner
og det er uhørt at slikt spill kan
forekomme innen basketsporten.
Best pa Ammerudlaget var Marianne Breituft.
Torstad viste mye godt spill i
denne kampen. Flere gode pasninger og skudd ble vi ofte vidne
til og med dette spillet har Torstadjentene ennå sjansen til a
rykke opp i hovedsenen. Best
denne gang var Anne Buøen.

for Øvrevoll

Kjelsås. 38 mal: Karen Kladsetb.
Vestar, 56 mål: Bjørg Andersen
Skjeberg, Turid Danielsen, NI.F.,
53 mal: Sigrid Halvorsen. Brand
val. 51 mål: (lunn Moen. Glasi
verket, 48 mål: Tove Liberg. Fi ei
dig, 46 mal: Ase Nygard. Sverres
borg. 40 mal: Solveig Sunde. Bryne, 34 mål: Hjørdis Heaeien, Pre!
dig, 32 mal: Kari Skarstad. Brandval, Bente Brodal. Brandval. 31
mål: Eli Brenne, Skogn, Sonja
Billington, NIF, 29 mal: Wen. he
Halvorsen, Skjeberg. 27 mal: Gi ete Løvaas, Freidig, Mant Breivik
Nordstrand, Sissel Brenne. Frei
dig, 26 mal: Berit Wifluth. B.S K
Inger Sunndal, Skogn, 25 mal:

Unni Anisdal, Vestar. Tove Ek
strøm, Kjelsås.

skulle gjenta bednften. men laget
hadde aldri noen mulighet i ti
nalen som de tapte hele 13-4 Bat
rumskombinasjonen ble glim
rende skippet av Arne Christensen, men det var først og fremst
fremragende spill av Per Dammen under hele mesterskupet

Bedrifts-

Sparebank
DNC
Emma Hjort

uforståelige

Ny storseier

Curling:

TABELLER:

Mot slutten ble som sagt tre av
Aminerudspillerne utvist og av

redigert erv sverre egil sohol

finaleplassen.

Bærl im

16—14.
I annen omgang overtok Torstad totalt føringen i kampen
Spesielt under kurvene ble det
scoret mye og det pa grunn av at
Ammerud matte se at tre av sine
fem spillere ble utvist. Torstad
kunne da ga av banen med seier
44—25 som var fullt fortjent

Ammerud: Marianne Breituft
13, Synnøve Bentsen H. Kilen Kroge2, Inger Mane Myrtun 2.
Torstad: Sissel Rasmussen 11.
M.ii i.inne Vegusdal H, Anne Buøen 8, Toril Andreassen 7, Eva
Sanner 6, Heidi Guderud 2, Anne
Arstad 2.

holdt det til fortjent 4—2-seier
over Tasen i NM-kamp på Bergbanen. Hjemmelaget apnet best
og fikk en scoring med en gang.
noe som skapte uro hos de seiersvante Øvrevollspillerne. Men laget kjempet seg efter hvert til et
klart overtak, seiv om Tåsen lenge hang godt med. Stillingen ved
pause var I—l.
I 2. omgang tok Øvrevoll ledelsen og økte til slutt til 4—2. Malene kom ved Per Age Skogdahl 3
og Marius Voigt. De to var lagets
beste spillere seiv om de overdrev
solospillet i denne kampen
Neste NM-motstander for Øvrevoll blir Røa som tidligere har
slått Tasen s—l og dessuten spilt
uavgjort mot Øvrevoll i treningskamp. Det skal bli spennendea se
om Øvrevoll kan greie semi-

—

gjennombrudd som ga poengene,
men efterhvert kom Ammerud
bedre med i spillet Langskuddene deres traff slik at de kunne ga
til pause med en knapp ledelse pa

,9

Bandy, 2. di v.:

Basket, herrer. y. jr.:

rna

Asker og Bærums Budstikke

under EM i Frankrike for litt
over en maned siden. Verdt er det
a legge til at Fefor CCX var
dyktige arrangorer av et vellyk

ket mesterskap hvor hele 12 lag
deltok.
Ilrams.

Bandy, smagutter:

Øvrevoll mot
KM-tittelen

Øvrevoll tok et langt skritt
pa vei mot kretsmesterskapet ved
4-1 seieren over Stabæk pa
Stabekkbanen onsdag. Det ble en

god kamp under fine forhold.
Øvrevoll var uten tvil det beste
laget, sel vom et par av sconngene
var lettkjøpte. Stabæk kjempet
drabelig, og spilte langt bedre enn
i de siste kampene. Øvrevoll tok
ledelselp ved Trond Iversen, og
Per Age Skogdahl okte til 2-0.
Tidlig i 2. omgang reduserte Kjetil Jensen til 1-2. men Trond Iversen var frampå igjen og økte til
3-1, og Fer Age Skogdahl såtte
punktum med 4-1
Høyrevingen Trond Iversen var
den store ovenaskelsen pa ØvreVOttl lag Det er torste ar han
overhodet spiller bandy, men det
skulle ingen tro. To scoringer ble
del pi ham. og mange fine fremItet pa vingen Ellers var Per Age
Skogdahl som vanlig god. I forsvaret var Geir Karlsen <>*; Asle
Andersen sikre og gode. og kee-

(ari Otto Halvorsen ivddet
fint opp, M-lvom han var uheldig
ved Stabæks scoring.
Hos Stabæk var Torstein Bostad en stø midtstopper, og i løperrekken la vi merke til Kjetil
Jensen og Andersen Gundersen,
og lilleputten Pal Østensen. Sistnev ute vi>te vingspill av klasse
trass i sin unge alder.
Dommeren
Rolf
Høgberg.
Frem-31, var myndig og god For
øvrevoll betyr denne seieren at
laget trolig sikrer seg kretsmestei skapet selvom Ha.;lum har

i:ii:en

SKISTØVLER
og varm turstivel
• leit
med pels
• herforei
• full impregnert overlær

DAME 190,-

HERRE 199.

Owvccna
«et»te befaMm-^^g.

afV

pei

Sandvikas smapiker har spilt
kamp mot Eikeli i Combihallen,
og lagene hadde hver sin omgang.
Sandvika dominerte førsteomgangen, og spesielt forsvarsspillet
var meget bra I>e 111 lot ikke
lijentene a score et eneste poeng
før pause, slik at sMllmgen var
7—o ved sidebytte Kampen jevnet seg ut i 2. omg med Eikeli som
det torende laget Seiv om laget
vant denne omgangen H—s var
Sandvikas seiei aldri truet Sluttsifrene lød pi U—H til Sandvika.
Poeng Sandvika: Alice Heit
mann Ti. Runa Uebne 4. Vivi Furuheim .' Anna Stram i.
Poeng Eikeli: i,ande 4 Skar 2,

Tveit

Bæ-

rum og Oslo Damecurling gikk til
topps under NM i mixed pa Fefor
ved Vinstra. Laget viste suverent
og sikkert spill hele tiden og
mestrene var aldri truet. Mange
trodde at fjorårsmestrene Oppdal

som gjorde utslaget I tillegg
spilte de to damene sikkert .>u
godt. Særlig Bente Hoels spill lun
berømmes, men sa var også hun
med pa det norske damelaget som
besatte en overraskende 4. plass

TEE.

ISHOCKEY

—

en teoretisk

sjanse

I-aget I tilte

med falgenda spillere mol

Stir

Halvorsen. Leif
Simonsen. Nils Vangdal. Erik
Korsbeen. Asle Andersen, Geir
k.ii i tetn Mai ms Voigt, Hai
b.ek

Carl Otto

Korsbøen, Per
Age Skogdahl. Trond Iveræn
Henrj Hi Hansen, Per Ovenberg
og Erik 'lv istoff.-i san
tei Fiugstad. Jon

'

SLUTTSPILL

JAR-HASIE/lØREN
Askerhallen Røa] kl. 14.30.
Voksne kr 10,— barn kr 5,—

S.W.J.

med lærbindsåle. Ekstre myk
og varm, riktig en skistevel for
dem som ensker noe ekstra.
DAME 232.HERRE 238,
Ta skiene med så vi kan kontrollere, eventuelt tilpasse, eller skifte til nye bindinger.
Det er meget viktig at stevler
og bindinger pa*ser neye

sammen.

9-19
9-14
«Parkering like ved doren»

TORSDA6
LBRDAG

'ai Boetnogg
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Lysaker
Tlf. 53 57 27
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