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Birgitte Giæver og Hans Nordstaa
klubbmestere i Asker Tennisklubb
Oppslutningen
om
årets
mesterskap i Asker Tennisklubb
var uaedvanlig stor. Det var påmeldt vel 300 deltagere. fordelt på
13 klasser. Avviklingrn Kikk stort
sett greit, men man bør vel for
eftertiden vise en noe fastere
hand i avviklingen av junior
klassene. Det samme kan vel til
en viss grad også gjelde dameklassene. Birgitte (iiæver var
uten konkurranse i damenes \
klasse. Ingen ville vel virkelig
kunnet true henne, men noe vanskeligere matte det vel blitt om
ikke de avrige deltagere pa klubbens I. lag av ukjente grunner
bare var påmeldt i mixed og

double.

I damenes B-klassr v.int Tine
Håkonsen over Inger Eimst.id i
finalen i et jevnt oppgjor
Avviklingen av herrenes Aklasse forløp stort sett uten overraskelser frem til finalen der de
to tidligere års klubbmester, Inge
Furre, var klar favoritt Hans
Nordstaa hadde imidlertid forberedt seg meget omhyggelig
foran dette oppgjøret og spilte
kanskje sin beste kamp hittil Vi
fikk se et rivende oppgjør med
spill av god klasse og hvor utfallet syntes uvisst for ■_•_■ ball
var avgjort. Nordstaa kom best i

■Mig, ledet 5-2 i første sett, men
måtte til tross for en settball gi
t; settet med 5-7 Furre tok
nokså lett også de to første garnene i 2 sett, men syntes plutselig å miste noe av interessen for
kampen, mens Nordstaa gjenvant
troen på seg seiv og tok mer og
mer uver fønngen i kampen. Med
I Mtt 6-t og ledelse 4-1 i 3 sett.
virket det som om Nordstaa* hadii« Mieren inne. Men Furre syntes
igjen å samle seg, reduserte til 3-4
og derefter til 4-5 før han til slutt
måtte gi seg på den 5 matchballen Alt i alt var det nok Nordstaas vi.je til å vinne dette oppgjøret som ble utslagsgivende, til
tross for at Furre når det gjelder
teknikk og slagrepertoar ligger
vesentlig foran ham.
I herrenes B-klasse, som var
klubbmesterskapets
desidert
største, gikk Odd Bergseth av
med seieren, kanskje noe overraskende til tross for sin seeding
I finalen slo han Reidar Røssum
7—5, 6—3. Bergseth har vært lite å
se på banene tidligere på sesongen, men syntes å spille seg form
i
i løpet av turneringen. Han var
vel egentlig mest truet i semifinalen mot Odd Førh hvor han lå
under 0-3 i avgjørende sett.
Av ovrige resultater kan nevnea at klassen junior 14-16 år, ble

vunnel av John Giæver. I finalen

Henrik Steenfeldt-Foss lå
han under 1-5 i første sett, men
mot

legge om til sikkerhet.-spill
med løse, høye baller fikk han
motstanderen ut av stilen og
\ril

.i

kunne sikre sag
rene 10-8, 6-2

seieren

med sif-

I Old Boys-klassen gikk også i
Arne Morberg til topps. Men
han måtte slite for finaleseieren
mot en opplagt Reidar Engebretsen Dette var ikke bare en jevn,
år

men også en meget velspilt kamp
Kisl i imkr
Damer klasse A: 1) Birgitt Giæver. 2» Sissel Lic, 3) Mathilde
Rolsdroph, 3) Jorun Wilhelmsen

Damer klasse B:

1) Tine Håkonsen, 2) Inger Eimstad, 3) Karen
3)
Foyn, Anne Marie Knoph.
Herrer klasse A: 1) Hans Nordstaa, 2) Inge Furre. 3) Øivind Nielsen, 3) Rolf Fesche.
Herrer klasse B: 1) Odd Bergseth, 2) Reidar Røssum, 3) Jan
Rognhaug, 3) Odd Førlie

en «tsuri goshi». skiftet til «te
guruma» og dengte den sprellende dansken i matten. Kastet
var ikke godt nok til «IprfJon»,
men ga waza ari, 7 poeng. Den
danske dåmen satset derefter
voldsomt, men Anita fulgte laglederens anvisnmger»' og «red
kampen hjem på hælen» Dermed
sto det 3—3, men danskene vant
med 30—27 i scoringspoeng, som
er den knappeste seier i lag-judo
De fem andre på laget fightet
det de var gode for, og Cathrine

Five å side turneringen på
Eikeli gymnas er høstens store
fotballbegivenhet for Eikeli ele-
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Mixed double: 1) ti Giæver J.
Giæver, 2) E. Lunde A. Morberg,
3) E. Skotner B. Skotner, 3) B.
Raabe H. Steenfeldt-Foss.
Junior double: 1) J Giæver A.
Hyilseth, 2) H. Steenfeldt-Foss B.
Skotner, 3) P Skotner R. Hyilseth, 3) R.B Fesche M. Skotner.
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Basket, yngre jr. damer:

Oppsal—
Eikeli 20-35

Torstad slo
Ammerud 38-37

Eikeli slo Oppsal 35-20 i en
basketkamp for smågutter i
Trasophallen forleden.
Eikeli
skuffet med mange feilpasninger

Det ble meget spennende da
Ammerud og Torstad møttes i
Nordseterhallen. Torstad kunne
tilslutt gå lykkelige av banen
med seier 38-37, efter at Hege
Aasen scoret seiersmålet da bare
ti sekunder gjenstod.

bomskudd.

Pauseresultatet

'

beste Og mrstsouende.
Annen omgang ble nokså kjedelig og sluttresultatet ble 35-20 i
Eikelis favør. Oppsal-laget overrasket en del, men de fikk mange
lettkjøpte sconnger. Men nar
spillete som Nils W. Sørensen,
Knut J Botheim, J. Tollan, Per
Chr. Øren og Tore Skar spiller

I

H
H
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så liten likevel
Scoringer Eikeli: Ole Peter
Vagle 13, Nils W. Sørensen 10,
Arnstein Friling, Knut J. Botheim
4, Tore Skar og Per Chr. Øren 2
hver
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vår spesielle kvalitet, stekeklar
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forsvar og angrep Kate Johannessen var best hos Ammerud
Poengseorere fur Torstad: Sigrid Svalheim 10, Hege Aasen,
Gunn Hagen og Eva Sal vesen 6,
May Urrang og Elisabeth Rustand 4, Lizbeth Olsen 2.
a.s.

Telefonbestilling mottas over
28 84 for
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langt under pari, var ikke seieren

V.

_

Torstad spilte etl meget god
førsteomgang og ved pause var
stillingen 22-10 i lagets favør.
Ammerud, som før pause stilte
uinspirert og slapt, slo til med
mann
press i
mann
til
begynnelsen av 2 omgang og hentet raskt inn Torstads forsprang.
Torstad skjerpet seg imidlertid og
greide å holde følge, slik at resten
av kampen ble jevn og lagene
hele tiden skiftet om å ha ledelsen.
Hos Torstad gjorde Sigrid Svalheim en meget god kamp, både i

kg.
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spiller

lurest vinner Fem min. ut
Carl
Einar Norden helt nydelig i mål,
"K efter dette overtok naturfaget initiativet Paul Oabor og
Bjørn St.inle Jensen organiserte
■fel "K brukte hele banens bredett det fire min før slutt,
igjen efter glimrende heading av
f '«ri
Rinar Norden Spillemessig

1

innatilling, trykk pft knappen sveiv
bildet frem. og du far flotte, skarpe
farvebilder etter få minutter

Kom innom og f» K.K i émmmaVm*.
bo*. (*< 3 Ara garanti

KODAK
™
11 i."jfra

på Eikeli,

tak da 3Nfa tok ledelsen efter
pause, men five å side er annerIMI vanlig fotball De som

Kodak introduaerer nå det 4 kamera i
InaUnt aenen. EX 2 Denne modellen
er enkel å befjene ingen form for

m

nedenfor
skolen samlet elevenes interesse
langt sterkere enn skolebøkene,
og for de fem beste pr. klasse
betyr det noe å komme til finalen
i turneringen. Finalen spilles
nemlig med hele skolen som
entusiastisk publikum, og det er
prestisje og nerve i kampen.
Arets finale fortsatte den fine
tradisjonen, og ble spilt i midttimen, mellom klasse 3Rb og
3Nfa Arets russekull prøvde
stemmene og gjorde sitt for å
hisse opp sine klassekamera ter,
men finalen forløp pent og pyntelig Ellers har det jo vært tilløp til

Kampen spilles over to ganger
et kvarter, med 5 spillere pr lag
<>K uten keeper. Det blir cup, og
(afla fur ste mål vinner Det sto 0-0
ved pause, efter at 3Rb hadde
hitt de Uste tilløpene Det virket
som om ,lRb hadde et visst over-

Kodak's
rimeligste
kamera for
øyeblikksbilder
er her!

INSTANT
KAMERA

ver I en årrekke har disse turneringene på gressfeltet

•

GRIP SJANSEN:

Basket, smågutter:

og

Fuglesang lekte med sin motstander, og vant på en dundrende
«Ippon» efter bare 10 sekunder
ved «uchi mata», Kristin Skåare
hadde ingen respekt for sin motstander, og vant sin kamp. Anne
Fagerhaug
Anne Jacobsen og
Anne C. Dahl tapte sine kamper,
men kommer nok sterkere tilbake, forhåpentligvis allerede i NM
i Bergen om 14 dager.
Respekten var nok noe stor for
danskene som alle hadde «blått
belte», mens våre var «orangebelter» utenom Cathrine som er
for veteran å regne.
Kåta, vår vennskapsklubb i
København, hadde 10-års jubileum, og hadde i den anledning
laget en turnering mellom Kåta,
Star også København, og to lag
fra Ippon. De danske klubbene
liKger henholdsvis pa 3. og 4. plass
i dansk 1. divisjon. Vårt 1. lag slo
Kåta 4—3, men tapte 5—2 til Star,
noe som muligens har å gjøre
med at både Eivind Brauer og
Stig Bruseth er småskadet. Vårt
1. lag slo 2. laget 7—o, og vårt
annet lag ble «mat» i denne turnering. Bare Jan Faye-Lund vant
sine kamper, og kjempet av vanlig standard.

stemning

Hans Nordstaa. til venstre og Inge Furre. som hadde et drabelig oppgjør i finalen i herrer. klasse A, far
Nordstaa trakk det lengste strået.

var 16-6. Eneste lyspunkt var Eikelis Ole Feter Vagle: banens

med flaskekasting foran føttene
pa dommeren, utvisninger og
hissigpropper som har forlatt
>.int n i protest.

<nn«ri omgang headet

jevnt. o% ;jnb var na?re scoring de
PngerM» ti,,kerste naturfagmann.

e____
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Varpriskr.22sr

Oluf Lorentzen

Foss.
Old Boys: 1) Arne Morberg, 2)
Reidar Engebretsen, 3) John
Wettre-Johnsen. 3) Odd Førli.
Damer double: 1) E. Skotner E
Lunde, 2) B Giæver B Raabe. 3)
T. Torgersen A Skjønsberg. 3)B
Rande A.S. Sæbøe
Herrer double: 1) A Morberg J
Wettre-Johnsen. 2) O Dalsøren
T. Martinsen, 3) P. Baumann J.
Aaserud, 3) R Fesche 0. Nielsen.
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MYCELLA

Junior 14—16 år: 1) John Giæver, 2) Henrik Steenfeldt-Foss, 3)
Mads Skotner. 3) Chr Steenfeldt-

3 Nfa vant på Eikeli

400 GRAM. BOKS

TARTAR
HVITLØKOST

Baumann.

Skolefotbalh

TIGER
OSTE FONDUE

SMELTEOST
SIK DE SAVOIE

Raabe, 3) Erik Holten.
Junior 12—14 år: 1) Chr
Steenfeldt-Foss, 2) Rolf Hyilseth.
3) Daniel Andersson. 3) Henrik

Ippons Anita Frogg

Kamepn begynte følende, og
den danske dåmen førte matchen
som hun ville, trodde hun, helt til
hun angrep med en «harai goshi».
Anita vred seg til siden, gikk inn i

"

Henrik
T A

Gjennombrudd for
En kamp nesten over evne
Anita Frogg mot
sin motstander i <i©o siste kampen i lagmatchen i judo som
Ippon hadde mot Kåta. København. Danskene ledet 3—2 da
Anita matte danskenes ess,
Conny Kristiansen, som er dansk
mester fire år på rad.
Til da var hun aldri blitt kastet i
kamp i sin 8-årige karriere. Hun
hadde deltatt i t Yt for bare 14
dager siden. Vi har lenge visst at
Anita kunne hvis hun ville, og det
fikk vi bevis for denne helgen.

—
Denne uken tilbyr vi en rekke
gode oster til rimelige priser.
Til fondue anbefaler vi

1)

2) A Berggren, 3)

JudO:

gjennomførte

Tilbudene gjelder i tiden

Junior under 12 år:

Baumann,

m

st,ia le Jensen, trakk for
lrf"K' frrrn pa banen
tapende lag spilte Per
1
w"k '•lt|Hrn Jahr, Helge HelgeH irald Rosendahl, Eivind
Thuve <>g Tor Andersen var innArets skolemestere fra
I ml Oabor. Carl Einar
lørn Staale .Jensen.
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