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Knut Andresen fra Frisk
et sieldent hockeytalent

-
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Landslagsdebuterer mot Sverige U i kveld
I kveld gjer en 18 ar gammel Asker-gutt sin debut
pa landslaget
en debut
ishwkeyeksperter ser frem
til med spenning og lur
ventninger. Knut Andresen er navnet og Frisk er
klubblaget. Men nar det
snakkes om forventninger
foran kveldens landskamp
i Trondheim mot Sverige
U, knytter ikke de seg til
om unge Andresen vil
greie seg eller ikke. men
mer hvor godt han kan
gjøre det. At Norge i Knut
Andresen kommer til å få
en landslagsspiller av virkelig format, hersker det
nemlig ikke tvil om blant

—

Fornayde Risenga-fjes efter premieutdelingen. Torgeir Sletten (t.v.)
og skip Terje Karlsen.

Asker-mannen Rolv Vri Ihlk»t spent med om sten.-n BfaMsS slik den
skal.

Curling:

ren, Rolv Vri gjorda

me -.<»k.-r
m*-get bra Del 8f all grunn til a
se opp for denne tin»- gjengen 1000
i sin tid b»-g\ nta i urllng da da var
elever ved Rlaangß ungdomsskole Skipen, t.i |a Karlasn, har

Risenga vant Kolsås Cup
Utklasset Bærum Curling Club i finalen

Stabekk £K arrangerte sin tradisjonelle Kolsås Cup i Bygdøhallen i helgen. Fjorårets gode
svenske lag fra Karlstad meldte

dessverre forfall. Konkurransen
ble derfor et sterkt lokalpreget
°PPgJ r.

Da stevnet skulle begynne lørdag morgen, minnet banene mer
om et svømmebasseng enn en
curlingarena. Heldigvis maktet
arrangørene a reparere fryseanlegget, men det innledende puljespillet matte gj*-riiiomfores med

fem omganger

i stedet for fcttfl

som opprinnelig oppsatt. De to

beste fra hver pulje spilte seg
frem til semifinak- efter svært

kamper. Knut Bjaanæs' lag
fra arrangørklubben ble sensasjonelt satt utenfor efter to nederlag for henholdsvis Asker CC og
Frogner CC. Stabekks andre lag,

jevne

skippet av Kjell Ruud, maktet
heller ikke a sla seg frem til sluttspillet. Det greide derimot Helmer Strømbos rutinerte lag fra
Bærum CC og Risengas jevne
mannskap Disse lagene såtte
hver sitt Oslo-lag utenfor i semifinalene. Risenga vant med turneringens mest overlegne sifre 16-6 over et veteranlag fra Bygdø
Bærum satt»- Frogner CC utenfor
med si frene 13-6.
Finalen ble dermed et rent
lokaloppgjør mellom Bærum og

—

problemer med

.1 ikjaita Ira
da han arbeider som fen
rik pa Heistadmoen (or tiden. Vi
tror irnidlertid topplassermgen 1
Kolsås Cup vil øke iveren eller .1
komme til Askerh,illen jia lagets
treningssamling»-!- 1 tiden frem-

visse

ningen

Risinga. Alt tidlig i kampen tilrev Risenga seg initiativi-t med
5-1 »-ft»-r tr»- omganger. Bærum
prøvde tappert | ta Igjen ledelsen. De gikk opp til .1-5 før
Risengaguttene
anført av sin
alltid rolige og sikkert vurderende skip, Terje Karlsen
igjen økte ledelsen til 9-; i Ffter ni
omgangar var Btillingan 12-5 i Risengas favør
Dermed BVBtO
Ba-rum fra a spille siste omgang

—
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Seieren i Kolsås Cup betyr en
kraftig stimulans for d«-t ivrig»'
Risenga-laget I)«-res go»!»- Bitar,
Bjørn Qranbakken,
var forhindret fra a d»-ltn denne gange*.
Treeren, Torgeir Sletten og fire-

nver.
EM-ari;u.grmentet nsstS uke 1
Askerhallen kommer nok ogsa til
å gi stimulans til de lokale CUTlerne og til de nye. interesserte
elevene som for tiden gjennomfører CtirlingskOaS under ledelse
av det unge Hisenga-laget

Resiilt.td-r fra Kolsås (up:
1) Rim-ho ( K (Terje Karlsen.
Rolv Vri, Torgeir 11. Sletten og
Tom Birkedal). 2) Bærum CC
(Helmer Strombos lag), i) Frogner CC, 4) Bygd» <(\
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Hærverk på Dikemarks gressbane
Det var intet vakkert syn som
møtte medlemmer av Dikemark
Idrettsforening som søndag formiddag kom forbi klubbens
gressbane pa Dikemark. Om natten hadde nemlig «fremmelige»
mennesker besøkt banen med bil
og harvet opp store deler av
gressmatten.
Dette
setter
naturligvis idrettsungdommen på

Dikemark stor pris på, da man
foran denne sesongen hadde nedlagt litt ekstra arbeid for å få
gressmatten så fin som mulig.
Blant annet hadde man sadd til
foran begge målene og også ellers
på banen der det var dårlig med
gress. Nå er det et langt vanskeligere arbeid klubbens medlemmer har foran seg. Flere steder er nemlig røttene revet helt
opp.

I Dikemark IF mener man det
er kjentfolk som har gjort udåden, da det ikke er så lett for
ukjente a ta seg inn på banen
med bil. Men medlemmer av
Dikemark er det neppe. Derimot
tror vi vedkommende som har
begått hærverket kan prise seg
lykkelig over at ingen av disse
observerte
det.
Men
DlFmedlemmene vil nok sette pris på
a treffe ugjerningsfolkene
i

—

Gresebanen på Dikemark ser
ikke lenger pen ut efter at «berm»
natt til sandag besakte banen
med bil.

—

—

—

—

<

Dommerkurs på
Stabekk i kveld
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Fnsk-oppmann Knut Knutsen
er ikke snauere enn at han betegner Knut Andresen som Norges
største ishockeytalent og da tar
han ogsa FurVaSetfl Bjørn Botta»
Skåare med 1 regningen' Seiv om
man her trekker fra litt for
klubbpatnotisme,
er
likevel
Knutsen ikke sa langt unna sannheten «Botta» kan nok spill»- mer
blendende nar han far det til,
men er en mer ustadig type enn
Knut Andresen Frisk-gutten er
18 ar «amle Knut Andresen tra Frisk
stort ishockeytalent som tar
en jevnere spiller
jevnt meget
sin A-landslagsdebut i Trondheim i kveld.
god, kan man ri (Jjør aldri en
dårlig kamp. Oftere er hans navn
nevnt blant de beste
særlig
treningsøkter, men
fra Frisk <-r med 1 landslagshyppig denne M-songen. og efter knallharde
benytu-r regelmeaaig an dal av
troppen De vil nok vite a backe
Frisks kamp mot Vålerengen 1
fritiden til .1 løfte vaktar h lemme
opp 18 ar gamle Knut Andresen
Askerhallen søndag kunne man
hos sag ->ek
A)g |g<fcriiagen iktnen
vellykket
til
lese i en Osloavis at: «I ar har en
IOTI "(>p uver UH) kilo i benklandslagsdebut!
—|e
ny blomst sprunget ut 1 den gßr
press'
norske lahockejeliten». Men om
blomsten først har sprunget fullt
Styrken gir ngsa Frisk-gutten
ut 1 ar. har «knoppen» likevel Betl
er knallhardt ritudd, noe mang BT
svært lovende ut 1 mange ar Allehovedseriek«-e|H-r har fatt BTfaTB
rada som Maring kom han med Nar han samtidig ei
på
j).i Fusk A-lag og landslaga ITIT
tene, tiar han .grunnen de Resta
fikk ogaa tidlig evene ops
egenskapen» røm ikal til f.n-a hi.
.MW- mm .-r Intere i >-i la i a
h.nn i gutfc ,ug ir> junio&nda».
toppspiller 1 Ishockey Seiv bedømme bandy denne vinteren, er
lag.skamp«-r har han bak BBg før en
itingar irnidlertid .Andresen at
vt-lkomne til Stabæk IFs klubbA-landslagsdebuten skjer 1 kveld.
han ikk»- er sa st»-rk teknisk, men hus på Stabekkbanen i kveld nar
Blant Knut Andresens menge lover a ofre dette tid pa treninAsker og Bærum Bandykrets innutmerkede egenskaper, er styrgene fremover Som spesiell
byr til dommerkurs. Kretsen har i
ken en av de mest fremtredende
ønsk»- for kveldens landskamp
øyeblikket ca. 20 dommere, men
Kiktignok måler han «bare» 1.78. har han en plass pa vingen. Det er
det er ønskelig med enda flere og
og det er
men veier hel 85 kilo
det han er vant med 1 Frisk og de som matte være interesserte i
ikke fett som far badevekten til a
tnv«-s best med Noen dårlig .-.kole
a gjøre en dommergjerning vil bli
gjøre utslag 18-aringen besitter
har han heller ikke gatt 1 klubbinnskrevet i kveld.
nemlig en muskelkraft som gjør
rekken, der han har hatt landsFormannen i NBFs dommerat han ikke er god a skubbe BBg
lagsspillerne Morten Sethereng komité. Jan Østli. vil være til
pt for noen motstander Denne og
Morten
Johansen
som
stede og for gamle dommere vil
styrken har han skaffet seg mye
det bli oppfrisking av reglene.
«parkamerater». Og kjente medved egeninnsats. Knut nøyer
Ellers satser man på hyggelig
spillere far han nok ogsa 1 kveld,
nemlig ikke med Frisks egne
samvær med servering
idet hele syv av lagkamei aten.-

SKAL DU VELGE AVANSERT STEREO,
GJØR DU DET TRYGT
HOS LEFDAL

mer enn en betydning kanskje!
Dikemark IF har valgt å koble
kriminalpolitiet inn i saken og de
første undersøkelser er allerede
gjort.

I forbindelse med NM-lag 77 som Ippon Judoklubb arrangerer
i Nadderudhallen farstkommende lardag. skal vi i noen små
artikler prave å gjare det mulig for publikum å få bedre
forståelse av judo.
Judo er en kampsport som stammer fra Japan, den er Japans
form for bryting, og ble grunnlagt i ISB2 av Jigoro Kano. Han tok
ut de farlige teknikkene fra Jiu-Jitsu. som er et selvforsvarssystem. og la til egne avelser. alik at det var mulig å lage
konkurranser uten at det var fare for skader. Han kalte sporten
Judo. Ju = myk Do vel. eller måte. altså «myk vel».
Judo har spredt seg over hele verden, ligger i dag på attende
plass når det gjelder utbredte idretter. «»g har bare de store
ballidretter for lag. samt «vemming. frMdrett og ski foran seg i
utbredelse. Tilsammen er det over åtte mill. utevere. Den er en
Olympisk idrettsgren, og i VM deltar vanligvis over 50 nasjoner.
det er ikke mange idrettsgrener som makter det. I 01. Moskva
I9SO er også Judo for kvinner med.
I Norge er judo praktisert fra 1952. Det er en mann som regnes
som far til judo hos oss. overrettssakfarer Henrik l.undh. Han
lærte nærstrid i Milorg, under krigen, fortsatte med jiu-jitau
etterpå, og samlet en gruppe rundt seg. De fikk tak i en fransk
bok om judo, og trente efter hilder. < .nippen vokste, og i I*oo hie
Norsk Judo og Jiu-Jitsukluhb startet. It fra denne klubben,
samt av folk som hadde lært judo ute i verden, kom det en del
klubber I I*o7 ble forbundet dannet. og i dag teller det 50
klubber, og ra «smi medlemmer.

ishockeyfolket.
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Stortap for Holmen
a

a

Holmen hadde absolutt ikke
run- a stille opp mot Kor v* ard i

seriekamp pa Jordal Åmli Oslo
laget gjorde omtrent som det vilie
gjennom alle tre periodenr og
vant tilslutt hele 1-1 efter periode

.

resultatene 11. M <»« 2-0.

I motsetning tii n».ii
s«-ri»kamji dfl lag«-t tuk l>
tuiiig i farete periode Koral ym
r .i'i i.
la*» san nå allareda
eft»-l Btt minutts Spill Og d»t vai te
ikk»- lenge lnr il. I
<1 For
wards unge mannskap dominerte
kampen fullpstendig. og det vai
Ittsfi bmdd i Holmens an
grep de BBBBBBJM laget gikk nff»-n
siv. I til vei ks
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steit.Danna fpmnu-i»-n md
Hein OBBBtI og Tor duml.
MM ha. k. i bak \ils Knuts«-n. |>»-t
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du her moter erfarne fagfolk.
vet noe om det de selger

,-t .ilt piler ingenting
om elektronikken enten du onsker
atstyr til å eksperimentere
med eller h|emmekonserter uten

j

-i*" "• hip|pe de9 å ,å me9t
ut av de pengene du har

Og ni
nvestertng
Hos oss får du fullt sa gode tilbud
pé ledende merker som noe annet
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