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Tyrving med rekord og
ny seier i Slottstafetten
Tyrvings jenter tok til slutt en klar seier i slottsstafetten på ny rekord, efter et
meget jevnt og spennende oppgjør. Den gamle rekorden ble slått med godt og vel 15
sekunder. Slottsstafetten, som er en miniutgave av Holmenkollstafetten, med 15
etapper rundt i bygatene, med Bislett som start og innkomst, er blitt en suksess av
formidable dimensjoner. Stafetten er i ferd med å bli det største friidrettsarrangement i lander for yngre gutter og jenter. Bortimot 2000 unge i alderen 11-18 år var i
aksjon, og dette er en økning på tjuefem prosent siden stafetten gikk av stabelen
første gang i fjor. OI VG står som arrangørrer av denne meget fine stafettmønstring.
Albert Nordengens tale for dagen var med og kaste glans over arrangementet, og
hans ros fra Oslo by til deltagere og funksjonærer var meget velplassert.
At Tyrving skulle forsvare f jorårsseieren var forsåvidt ikke
uventet, men det skulle vise seg
at det skulle bli adskillig jevnere
enn ventet var Wenche Schikora
klarte seg fint igejnnom den kaotiske førsteetappen med 35 lag i
feltet og kunne levere pinnen som
attende jente.
Hanne Jakobsen sprintet godt,
avanserte et par plasser og sørget
for at Liv Reinhardt hadde kontakt med den ledende klynge da
hun la ut på den lange etappen
ned mot Slottsparken Liv kjørte
meget hardt ut og ledet lenge.
Den harde åpningen skulle vise
seg å koste sitt. I den harde
kneika like før veksling smatt
både st.il kam.-i..t.-ir.' og Eiker/Kvikk forbi. Heidi Røren
matter se Bul forbi seg idet stafetten snudde, og Helle Hexeberg

la i vei forbi Uranienborg kirke
tilbake til Bislett Bul og Melle
arbeidet seg jevnt og trutt inn på
de ledende lag, og mot slutten av
etappen falt Stålkam. av i det
harde kjøret Brit Thorvaldsen
fulgte gtxit opp med fin sprint.
Helen Røstad hadde en vanskelig etappe opp til St. Hanshaugen
og inn på Bislett
holdt
plassen her, men Stålkam jaget
bak og inne pa Bislett kjempet de
seg forbi Anne Julie Semb l.i
gene la så ut på en ny sløyfe i den
samme runden Det var på de
neste langetappene avgjørelsen

skulle falle Liv Reinhardt kjørte
jevnt og hardt hele venn og arbeidet seg stadig nærmere teten
Det skulle vise seg at hun hadde
mye inne, og da hun såtte inn et
drepende rykk foran Slottet
hadde ingen av konkurrentene

noe å stille opp. Dermed var Tyrving i l»-delsen for første gang i
lepet Mona Hansen økte ytterligere noen meter lå [_SM Hestd.il
kunne legge av ated med en betryggende ledelse pa fil) meter
Det skulle allikevel bli ny spenning IX- harde kneiken»- sa ut til
å ta hardt pa LBM, Eik.-r-Kvikk
tok innpå og var midtv«-is helt
opp i ryggen på liene. Dette var
imidlertid takktikk sa god HBS
noe; inn mot veksling ble det rykket hardt, og ved veksling utenfor
nordre sving var Tyrvings ledelse
på 40 meter. Denne ble tatt fint
vare på av Sigrun Filseth Efter
et meget fint løp av Anne Jahren.
dukket laget opp gjennom Marathonporten i ensom masjetet
Inge Blikra og Ingebjørg Hals
hadde den takknemlige og ærefulle oppgave a bringe pinnen de

Jaktsti:

nødvendige meterne
inne på Bislett

Blant gutta kom man i den noe
underlige situasjon at Fana fra
tredje pulje overraskende sir.
A ksi
fjorarsvinnerne Sturi..
gjorde her en meget fin innsats og
hentet seg en attende plass i den
meget harde konkurransen
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Veteranen John Lilleset

fra Asker fylkesmester
Bærum Jeger- og Fiskerforening arrangerte søndag åpent
fylkesmestersakp i jaktsti fra
Lommedalen skole Med det arbeid arragøren må legge i
gjennomføringen av et slikt
atevne var det synd at det ikke
var mer enn vel 30 deltagere totalt.
Det var lagt stor vekt på sikkerheten, noe som er nødvendig ved
alle konkurranser hvor det er
innlagt skyteøvelser Teorien var
for endel av deltagerne i vanskeligste laget, men det viste seg,
kanskje spesielt for de langveisfarende at umulig var det ikke.
Stien var lagt opp med tolv poster
likt fordelt med skyting og teori,
men med overvekt i teoripoeng,
noe som må anses riktig i og med
at jaktsti først og fremst skal
være opplærende for deltagerne.
På teoripostene var det rene
spørsmål som skulle besvares og
en fragmentpost hvor disse skulle
arts bestemmes. På skytepost.-n.var det forutsetninger som måtte
tolkes før man skulle skyte og her
var det tydelig at mange ikke var
helt ajour.
Veteranen John Lilleset fra
Asker,
flere ganger Norges-

mester, viste at han fortsatt er a
regne med i toppe. H' n ble suverent fylkesmester i Vestre Akershus med elve poengs margin til
sølvmedaljevinneren Hans Petter
Fredriksen fra Sollihøgda som
bare var poenget foran junioren
Charlie Haug fra Bærum som
fikk bronsemedaljen og seier i
juniorklassen generelt.
I og med at dette var et åpent
stevne hvor fylkesmesterskapet
var innlagt var det mulig for
langveisfarende å delta, og det
gjorde de så absolutt. I A klassen
forsynte de seg av de gjeveste

utdelmgen.

Klasse A:
1) Thorleif Jensen, Skien H3. 2)
Stein Fines, Ringerike 77, 3) Bjørn
Berntsen, Mangenskogen 76, 4)
Per Askildsrud, Ringerike 75, 5)

Hugo Haneborg, Mangenskogen
73, 6) Hans Petter Fredriksen. 501-

1ih.65
Klasse B: 1) Kjell Andresen,
Buskerud 73, 2) Sverre Frosting,
Bærum 52, 3) Arne Fjeldheim,
Bærum 47, 4) Fredrik Falch. Oslo

46, 5) Egil Bjerkely, Lørenskog 45,

med Thorleif Jensen
fra Skien som suveren førstemann foran Stein Fines fra
Ringerike. Her var konkurransen
meget hard i toppen, noe også
resultatlisten viser. I B klassen
ble det også utenbygdsseier idet
Kjell Andresen fra Buskerud var
i særklasse med sine 73 poeng, og
han rykket dermed også opp i
klasse A. Videre i klassen ble det
mer hjemlig med Sverre Frostmg
og

arrangørklubbens
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Stortinget har året 1977 bevilget et engangsbeløp til
særlige tiltak innen familievernet, forsøksopplegg, opplysningsarbeid og andre forebyggende, koordinerende
og stimulerende tiltak, samt tiltak for å forebygge uønskede svangerskap
Tiltak som tar direkte sikte på ågi de helt unge og
ugifte innsikt samlivsproblemer og prevensjon, vil bli
prioritert
Søknader kan fremmes av frivillige organisasjoner eller
institusjoner som sosialkontorer, helsestasjoner, fåmipost 72
lievernkontorer, og skal merkes Kap 777
Helsearbeid for mor og barn, og stiles til Helsedirektoratet, Kontoret for sosialmedisin.
Søknaden må beskrive de tiltak man ønsker å sette
igang (eksempelvis kurs. foredragsserier, utgivelse av
brosjyremateriell, bekjentgiønng dagspressen), samt
inneholde et kostnadsoverslag og et program for hvert

H

Søknaden skal også inneholde opplysning om hvilken bank- eller postgirokonto et eventuelt tilskott skal
innbetales på. samt navn og adresse på vedkommende
som disponerer kontoen
Frist for innsendelse av søknad 1. juni 1977
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I Helsedirektoratet
I

Fossum

IF 30 41 90.

Ippon hadde med åtte deltagere
to gull og en
bronse. I klassen 28—32 kg gjorde
Petter Solvang en fin innsats og
fikk en bronsemedalje.
I klassen 32—36 kg hadde Ippon
store forhåptunger til Ole Chr
Remen og Steinar Lic. Steinar
var uheldig og rotet seg bort tidlig i stevnet og bare Ole Christian
var tilbake Han gjorde til gjengjeld storeslem, vant alle kampene og tok gull. Ole Christian har
deltatt i fire stevner: har tre seire
og en annenplass. Med denne fine
innsatsen gikk han inn på Norges
lag i landskampen.
over 65 kilo
I tyngste klasse
var Viktor Kruger fra Ippon
suveren. Han gjorde en glimrende innsats og var uslåelig. Det ble
gull og landskampplass også for

arrangerte
Moss
Forleden
Judoklubb stort stevne for gutter
under 16 år Stevnet telte også
som uttagning til landskampen
mot Sverige i pinsen. Dette blir
forøvrig den første landskamp«n
for gutter under 16 år, Norge er
BJM <l i
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Godtfred Laurit/en, Bærum 44,
John Johnsrud, Hærum 42
Klasse Veteran (over 60 år) 1)
John Lilleset, Asker 76, 2) Alf
Kleven, Bærum 44, 3) Helge Arnesen, Bærum 42.
Klasse Junior: 1) Charlie Haug.
Bærum 64, 2) Sigurd Borgerjordet, Asker 35, 3)Kjetil Oftebro,
Bærum 34.
6)
7)

ham.

lag i Slottsstafetten. Første rekke fra venTyrvings se irende

stre:

Wenche Schikora,

Hanne

Jacobsen. Liv Reinhardt, Heidi
Røren. Helle Hexeberg. Brit
Thorvaldsen, Helen Røstad. og

lagleder

Synnøve

Turn:

Hanne Kraft-Johanssen
beste nordiske iEM
Det sportslige under Europamesterskapet i turn har nesten
druknet i protester, dommerkrangel og oppstyret rundt den rumenske troppens hjemreise Det
er derfor sparsomt med opplysninger som har kommet ut om
blant annet de norske jentenes
innsats M.-n den var bra og særlig Hanne Kraft-Johanssen fra
Ramstad Turn gjorde en meget
sterk innsats ved å bli best av de
nordiske deltagerne!
Hanne, som nettop har fylt 14
år, deltok for første gang i et
skikkelig storinternasjonalt stevne, men greide seg likevel fint i
heksegryta i Praha, og trenerparet Anne-Lise og Sven-Erik Lilja

var meget godt fornøyd med hennes innsats. Hanne oppnådde følgende karakterer: 8,7 i hopp, 8,95 i
skjranke. 8,75 i bom og 8,65 i frittstående. Tilsammen ble poengsummen 35,10 som var over det
EM-kravet som var satt opp på

forhand.
Den eneste store oppgaven som
venter
nå
Hanne
KraftJohanssen er nå først landskamp
mot Sveits i Flekkefjord 4. juni
Utpå høsten kommer så sesongens høydepunkt; senior-Nordisk.
Der er ikke russere og rumenere
med, slik at om Ramstad-jenta
klarer å holde avstanden, ligger
det faktisk an til et nordisk
mesterskap!
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Kontorat for sosialmedisin
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Lønnskontoordmngen har medført
idag bruker for mange småsjekker Dette har
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Vi i DnC vil gjerne løse dette problemet på en
måte
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Jacobsen.

Annen rekke fra venstre: Anne
Julie Semb. Gro Reinhardt, Mona
Hansen. Lene Hestdal. Sigrun
Frilseth, Anne Jahren. Inger
Blikra og Ingebjørg Hals.

formann

I
I familievernet I
■

(iutter: 1) Fana IL 284234 Ny
rek. 2) IF Sturla 28.4942, 3) Njård
2855.57, 8) Asker Skiklubb 1 lag
29.11.95. 24) Asker Skiklubb 2. lag
30.14.64, 29) IL Trvvw.g 30.28.27. 36)

Arne Fjeldheim
En bra funksjonærstab, flittig
damegruppe og hyggelige deltagen- var alle med på at arran-
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Jenter: 1) IL Tyrving 1. lag
.12 1)4 25 Ny rek 2) Fana [L 32.33.84,
3) IF Eiker-Kvikk 32.39.30. 12) Asker Skiklubb 333743, 29) IL Tyrving 2. lag 35 57 42.

i Moss, og fasiten ble

To guff
tif Ippon

gementet gikk greit unna uten
problemer, noe også stevnelederen takket alle for ved premie-

Resultater Slottsstafetten:

premiene

STØTTE til
I tiltak innen
I

til mal

inn

Wr

hver
Bonus og vanlig rente
av samme mnskuddsbeløp
De blir også godskrevet dm konto samtidig
(ved årsskiftet) DnC lønnskonto med bonus
er en fordelaktig ordning for deg som bruker
kontanter fremfor mange småsjekker

