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Flytting av Bærum Sandvika-kampene:

NM i judo på lør dag

«kaster ut» basket

.

Internasjonalt skimiljø i Bærum
Hollandske langrennstroppen i treningsleir på Bærumshytto

Damekampen imorgen kveld,herrelcampenfredag
Baskethallserien er kommet frem til sesongens før-

fikk Basketballforbundet en telefon fra Bærum kommuiu
fortalte at man her hadde prioritert lag-NM i judo, slik at b.isket
matte vike Bø avgjnrelse RØJH
ikke ble særlig godt mottatt i Norges Basketballforbund, der mente

ste innbyrdes oppgjør mel-

lom Bærum og Sandvika.

Kamper som alltid star i
sentrum for basketballinteressen her i bygdene,
ikke så rart fordi de involverer
de
mest
tradisjonsrike klubbene i

norsk

—

basket

man nemlig ,tt oppkampene mel
lom Bærum og Sandvika er NM
godt som noe annet Forbundets
valg ble enten a spille kampene
sammen dag i Hoslehallen, eller .1

NM-

flytte dem Basketbal I forbundet
ansa det som viktig a få lagt
kampene til Nadderudhallen og
flyttet dem derfor inn i Sand-

monopolisten Bærum og
«den evige toer» Sandvika.
Utgangspunktet
foran
kampene denne gang er

vikas treningstid torsdag og Bærums treningstid fredag Sa om
judo har mattet vike tidligere,
vant de en sikker «fallseier» denne gang!

det samme som så mange
tidligere,
ganger
med
Sandvika
utfordreri
posisjonen. Likevel er det
grunn til å tro at oppgjørene denne gang ender
1-1, med Sandvika-seier i
dameklassen og Bærumseier blant berrene. lallfall
ifølge forhåndstipsene.

— Leit at de to arrangementene

falt sammen, men kommunen har
funnet å måtte prioritere judoforbundet for en gangs skyld, sier
park- og idretssjef Fgil Frøystad.
Her kommet mange langveisfarende deltagere, og vi har lyst
til å vise dem Nadderudhallen.

—

og de lokale basketburde kunne finne
veien til Nadderudhallen bade
torsdag kveld og fredag kveld
likevel Det er noe spesielt med
kampene mellom Bærum og
Sandvika, prestisjen kommer i
førøSfl rekke og alt snakk om uvesentlige grunnsenekamper til
tross: Alle lagene kommer til a
satse maksimalt pa seier i disse to
Joda,

—

Damekampen spilles imorgen
kveld, herrekampen fredag
begge sent pa kvelden og kanskje
ikke på spesielt innbydende tidspunkter, når vi tenker pa at meningen er a trekke sa mange tilskuere som mulig. Opprinnelig
var det memngen at kampene
skulle spilles forstkommende lørdag, men for tre-fire uker siden

patrioter

forsmak
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pÅ julen
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Engelsk fotball:

«Fan» klubb

skal startes
i Bærum
Manchester

otvs Supporters

klubb ble stiftet i Fredrikstad i
I!*4!> Klubben, som fortsatt har
sitt hovedkv.nter i Fredrikstad.
er vel organisert og har til formal
å samle alle «fans» av engelsk
fotball. Selvfolgelig gjelder dett.
spesielt Manchester City.
I klubben pratar man fotball
ser filmer. diskuterer, leser fotballblader. ok ikke mmst arrangerer rimelige turei tii England
for å se City spille Deltagerne
blir vist rundt pa stadion, far
snakke med ipillerne Og far vatre
med pa banketten efter Rampen
Hittil er det arrangert seks turer,
og samtlige har vært sy.ert
vellykkede. Ellers har klubben
egen
klubbavis

Espen

Nielsen, som bor pa
Donskitoppen 14, har nå tatt initiativet til at det blir dannet en
avdeling av denne klubben her i
Bærum. Vi vet at det er mange
«fans» av engelsk fotball i Bflßrum, så det burde vette god gr<>bunn for en slik avdeling av
denne klubben her.
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til andre steder

for a finne sne.

I dag skal vi ta for oss judo som idrett, ok prøve å forklare
iinmiin'll med idretten. Uessuten vil vi forklare hvorfor deltagerne bærer «pyjamas», som vi kaller en «judogi».
■ludo er en mosjon*- ok konkurranseidrett som omfatter kast
og fastholdingsteknikker. samt stranguleringer og armbend.
De to siste «r upper høres farlig ut. men en skal huske på at
japansk kampidrett. uansett hvilken, har «samuraio-bakgrunn.
og av den grunn har «Budo-idrettene» som de kalles, en noe
brutalere bak«runn enn andre idretter. Det er uhyre sjelden det
blir skader ved slike teknikker. da den de går utover gir seg når
han kjenner teknikken sitter «ved å slå i matten», eller dommeren avKJar at teknikken sitter. Den som holder slipper omvende, og har seint på «Ippon». noe vi kommer tilbake til.
Judo utøves på matter, og krever en spesiell drakt. Draktjakken er overstoppet, og forsterke! med innsydd tauverk rundt
halsen, og er uhyre solid. Den gjarat vi i judo har muligheter for
en langt starre variasjon i grep og kast. fordi vi har noe å holde i.
enn for eksempel i vanligbryting.
Judo gir allsidig trening, og passer alle uansett alder og kjønn,
fordi judo har stor variasjon av teknikker. og alle kan finne
frem til sin teknikk utifrå fysiske forutsetninger.
Mange lurer på beltefargene i judo. og hva de står for. De er
graderingsfarger. og tilsvarer ferdighetsmerker i andre idretter.
grant
Vi har gult orange
blått
brunt belte før vi får
■d.• 11 «raden, mestergraden, som har sort belte. 1. dan. 2. dan. 3.
dan osv. helt opp til 10. dan. Høyeste grad i Norge er 4. dan.
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HvorfOT har (lete Vølgt Norge
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skritt inn i den internasjonale skifamilie med deltagelse
bl.a. i Verdensmesterskapet i Lathi. Vi kommer også til Holmenkollen, der to av våre løpen
prøvde seg i fjor. Ellers håper vi
få starte i norske renn. som f.eks.
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NBI Sl døgør igjøn til jul
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• Gulvbelegg
• Tepper
•• Paneler

STJERNEGRIS

utøn hodø 09 løbbør, mød førsø
og pølsør partert artar øgøt ønskø
Vir pris pr kg
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Vinylavdeling!
50 helruller fra 366
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ders Championship og i VM i
Lahti Det går ingen snarveier til
topps i moderne idrett.

LAVE PRISER
DYKTIGE FAGFOLK
RASJONELL
PRODUKSJON
RETT FRA EOEN
FABRIKK
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Hva venter du av hollenderne?

DIREKTE-SALG ASKER

• Markiser
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Somsvøiøn 61 • Askør (500 m. fra Askar sentrum).

Tøsøfort 7t17 47
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— Vårt første mål er a komme
på høyde med England Lowlan-

Askersprinten.
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Erfaringene

komme til nytte for norsk skole
og norsk idrett, og siden jeg har
vært i 18 år ved samme skole, er
det klart at jeg er interessert i
muhghetene også mer lokalt.

lige
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y.54,- .,, g

forbindelse med at jeg for tiden

Hvilke renn tar deie sikte pa'
Vi planlegger frem til 1980 og
1984. I 1978 tar vi dé første alvor-
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100' nytos
Ord prø

lienske serviie-teamet i den tiden
min stinn Hoar var landslagstrenøc i Italia Da >iste krane har jen
hatt speMell god kontakt med
polske trenere. Jeg er forøvrig
invitert som gjesteforeleser til
Arademy of Physkal Culture i
Krakow, noe som passer godt i
arbeider med undersokelser omkring utdannelse idrett i IKtEuropa og andre land.

november desember treningen til

tø
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Norge

av vårt nye
Vi ønsker Dem velkommen til
interiørsenter. Fantastisk ifttje priser!
KOM OG SE St:LV - BLI OVERBEVIST!
Pris-fksempler:

i

på norsk sne av flere grun-

ner. Vi bruker bare norsk utstyr,
og for å få den treneren vi ville
ha. var det nødvendig å legge

Kjempe-åpningssalg!
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håpet pa mulighet til a bruke
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Det er ikke første gang du
påtår deg internasjonale skijobber?
Nei, foruten trener lederoppdrag for Norges Skiforbund har
jeg vært engelsk coach ved OL og
VM. og jeg var med i det ita-

omgang skal vi være
— I første
frem til jul. Vi hadde
flytte

Høidal

Den norske treneren er Sven
Hoidal, til daglig radgiver ved
Solvang skole i Asker

i Norge

loreløbåg

Sven

(foran i midten) er trener for den
hollandske langrennstroppen som
siden 4. november har ligget i
treningsleir på Bærumshytta.

Lederen for troppen, kaptein
Ruud van den Heuvel, uttaler til

ÆJknn il

JULEFARSE IV; I

2000 kg.

Nadderudhallen:

Asker-mannen

Det nederlandske skiforbund
har tatt ut seks langrennsløpere
til landslagsoppgaver kommende
vinter. Siden 4 november har de
bodd på Bærumshytta og drevet
barmarkstrening i Vestmarka og
på Solvang skole i Asker

1 kg. kur.
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