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Vestmarkvandhngen går Torhild Megaord ble
søndag for tredje gong klubbmester i Asker
Riding:

Asker Rideklubb har avhoidt
sitt årlige klubbmesterskap. Deltagerne måtte vise sine ferdi*
heter både i dressur, terrengritt
og gymkana. og den sammenlagte
poengsum viste at Torhild M eg a a r d var blitt klubbmester og
vinner av vandrepokalen.
Mye har skjedd siden ridestevnet i fjor. For det første har
klubben skiftet navn
fra Hvile
til Asker Rideklubb. Formannen
Annicken Her stad uttaler til
Budstikka at dette ble nødvendig
da klubben efterhvert fikk en nvende utvikling med tilslutning
av stadig nye medlemmer. De
hadde sin beskjedne start i 1973
på Hvile i forbindelse med Finn
Jarlsruds ridesenter, men nå når
de har fått medlemmer fra hele
bygda ble det et sterkt ønske om
at klubben skulle ha et navn som
var mer dekkende.
Nytt siden forrige klubbmesterskap var det dessuten at det
denne gang ble holdt på Kraft
Gård i Tranby. De fleste rytterne
leide hest av Jarlsrud som har
flyttet dit ut, mens de som har
egen hest deltok med den.
På Tranby hadde arrangørene
helt andre muligheter enn da de
holdt til på Hvile. Terrenget byr
på både sletter og høydedrag og
må sies å være ideelt for et ride-

—

stevne.

Sandag arrangerer Jutul histo-

risk

i Vestmarka for
tredje gang. Det er to løyper, en
kort, på ca. 5 km. beregnet på
familier med småbarn i vogn,
eldre og andre som vi! bruke
bygdeveiene og'en lang, på ca. 15
km på skogsstier.
Løypene er lagt på kjente veier
og stier over steder som har en
viss historisk tilknytning. På
disse stedene er det satt opp tavler med fortellinger fra disse steders historie.
vandring

Vandringens utgangspunkt er

sletta på Skuibakken. Her er det
fine parkeringsmuligheter og
samtidig lett tilkomst med buss.
Ved start vil Vestmarkas
nyeste «historiebok», vandringens program, bli delt ut. Her er
alle de oppslåtte tavlenes tekster
samlet.

Handball, piker.l lår:

Toseiretil
Hosletoppen
Hosletoppens
pikelag
har
igjen vunnet sine seriekamper
Hosletoppen 1 vant 7-0 over
Nit. Hak og Hosletoppen II slo
Stabæk 5-0
Hosletoppen I vant sin andre
seier i serien og har lagt seg i
toppen i sin avd. efter to kamper
med fire poeng og 28-0 i målscore
Kampen mot Nit. Hak. startet
med bra tempo. Det ble scoret tre
ganger før pause. Det ble nok

Bare med den harde åpningen fra

Nit Hak's side, da alt spillet
skulle gå igjennom to spillere som
til slutt var helt kjørt. Efter pause
ble det mest Hosletoppen. 4-0 kom
efter et nydelig innspill på streken. Like efterpå kom det ytterligere to scoringer fra ving og
midten. Og endelig til slutt en ny
kontring og 7-0 Hosletoppen
kunne i dag lett ha vunnet mye
mer efter spill og muligheter,
men litt dårlig konsentrasjon i
avslutningene var nok årsaken til
at det ble med 7-0. Malscorere var
Vibeke Voigt 4, Kristin Willersrud 2 og Hege Tønnerud 1

Dette er ingen konkurranse om
bli først og best, men et tiibud
til Bærums innbyggere om å bli
bedre kjent i bygda, for derved
kanskje å trives bedre! For alle
innflyttere må det så absolutt
være en fin anledning til å bli
bedre kjent, ikke base i terrenget
men også med hverandre og med
de «innfødte».

å

I begge løypene er det kalU sta
sjoner, og spesielt ved kaffebålet
på den lange løypa, ved Ramsås-

skulle kaffen smake
bra. I fint vær kan du sitte og se
ut over hele Bærum fra en av
våre fineste utsikter.
Fra programmet kan vi nevne
stikkord som gardshistorie, kølautsikten,

brenning, torvskjæring, setring
og finneinnvandring Men her
finnes også historier om stor

Hosletoppen II møtte Stabæk i
sin andre seriekamp Også her ble
det nye poeng til Hosletoppen
som seiret hele 5-0. I første om-

gang presset H.T. jentene hele
tiden, men klarte ikke å scor»*
mere enn en gang. I annen omgang ble det mere fart i Hosletoppen, mens Stabæk falt helt av
lasset. Mari Stensby scoret først
på en fin kontring efter like flott
fremspill av Toyni Johansen. Minuttet efter la Hosletoppen på til
3-0, ved straffe, en gavepakning
av dommeren. Like efter la de pa
ytterligere to mål og 5-0 ble sluttresultatet.
Laginnsatsen hos Hosletoppen
bør berømmes. Flere og flere ser
ut til å virkelig komme seg. På
Stabekks lag mangler det nok
mye på skyteferdighet Skuddene
var rene pasningene.

Scoringer for Hosletoppen var
Mari Stensby 4 og Hanne Syversen 1

J.E.T.

fiskere, bruderov og blodige
mord.
kort sagt noe for enhver
smak, både under turen og til

—

oppfriskning senere.
Men det viktigste: En god tur ut
i frisk luft og herlig turterreng.
God skogtur.

Fra Ståvivollen. Det nærmeste
huset er det nå nyoppussede størhuset. De andre var fjøs som nå
er revet, flyttet og står som hytter
andre steder i Vestmarka.

Fem medaljer til Ippon
da judosesongen startet
Judoaaaonajen atartat

i

helgen

Cup søndag. Ippon JK
llliammen 14 dattagara

hadde
mad I

m»*d to arrangement, llarienlyil
CUB) for jr. lørdag og Blindt in
di

i ,tfvnene
I manenlyst Cup fikk Ippon to
gull. en ved Eivind Brau»*r, som
dominerte sin klasse fullsttndig
lian vant alU* sine kamper pa
Ippon. attr om han trakk den
hardest»' puljen Braut*! it BUVaitn i klassen nar det g.|»'ld»*r
bakkekamp, men var uta ;i kio-

re» et par gangei i ■tåande kamp.
noi han boi trene mei pa Brann
W mad dette uttatt pa |i land-tii nordlak maatarakap
lagt
Sverige om tre uker Med medalje
eller 5. plass der, er han klar for
EM i Øst-Berlin i novatnbai 1 »< n
andre gullmedaljen gikk til Pål

>

t

Mathiesen i den tyngste klassen.
Han debuterte på dette stevnet,
og var nok noe heldig, men hell
skal man også ha i en konkurranse. Han vant på Ippon
Et par tif andre lavarta gud
Inttaata, i !ai rien Carlaan var

trakk

nok tii a

ta

toda-taen

pa

Richard Pattaratn. sum har dominert klassen i Norden i to ar na.
men han var ikke rutinert nok til
a vinne Victor KflkjeT DlO tOt din
nest raafcaakt leåti på larrnai, u
s«*kuncl»*r. i sin forete kamp. m«*n
tapte mot nnrgesmesteirn Tom

Denne i sin neste kamp. Hard
Halvorsen ledet h»'le sin forste
kamp, men rotet s»-g bort i siste
sekund og tapte i holdegrep. og
mk dermed ut.

I Blindern Cup stilte Cathrine

Dommeren Inger-Lise R cc s e
som har fulgt klubben i alle år,
var da også tydelig fornøyd med
forandringen. Hun bemerket
dessuten at det var gledelig fremskritt å spore hos de unge rytterne.
Men i dressur er det ikke helt
lett å bedømme dem, sa hun.

—
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De har dessverre for ulike
hester. Noen er så uvant med
dressurriding at de simpelthen
ikke skjønner hva rytteren vil ha
den til å gjøre!
Klubbmesterskapet ble egentlig
planlagt før sommerferien, men
måtte avlyses i ellevte time på
grunn av vedvarende regn sum
gjorde banen helt ufremkommelig. Nå, i september hadde de
værgudene på sin side. men det
var kaldt Publikum kunne imidlertid kjøpe pølser, lapskaus,
kaffe og buljong å varme seg på.
Det var et hektisk og innbringende salg som ble besørget
av små og store medlemmer.
Kakelotteri sørget også for klingende mynt i klubbkassen. Asker
Rideklubb er et navn som for-

Fuglesang aggi igjen, og kjørte

gjennom aln klasse frem til

ggaW

seier

som hun ville, akkurat som hun
pleide a gjore for om ar»'ne Hva
kunne ikke denne jenta drive det
til hvis hun satset ordentlig pa
trenmgen. og ikke bare mosjonerte Norga hadde
i hvert fall ikke
ndt en deltager til EM for

Arets klubbmester

—

plikter, og eftersom klubben er i
stadig vekst og har store fremtidsplaner trenger de inntekter.
Resultat sammenlagt:
1) Gustav Torhild Megaard 95
poeng, 2) Sonja Ellen Hordvik 90,
3) Vesle Jarl Tonje Olesen 87, 4)
s nngg, Kristin Øverland 84, 5)
Syljar/Siri Skahjem 81, 5) Fatima Nina Rødsmoen 81, 7)
78, 8)
Sonja Tone Andersen
Janetta Annicken Herstad 74, 9)
Flicka Kaja Stokstad 72, 10)
Jazzie Trine Tørrisen 69, 11) Lill
Vera Hilde Pedersen 68, 12)
Timmy Gry Østensen 56, 13)
Vesle Jarl May Stene 53, 14)
Fintor Vera Samuelsen 51, 15)
Ben Hur Gerd Beck 50, 16)
Sølvfaks Karine Hesle 48, 17) Lill

Torhild Megaard.

Mimi Holmstedt 46, 18)
Raudur Eli Smith 44, 19) Tora
Sigrid Knudsen 41, 20) Piril
Elisabeth Bang 40, 21) Flamme
Ingebjørg Bang 39, 22) Fatima
Kjersti
23)
37,
Rødsmoen
Raudur Bente Smith 36, 23)

Vera

-

Jagger Liv Merete Wiker 'Så, 23)
Janetta Ulla Linnerud 36, 26) Victor Hanne Marit Andréen 32, 27)
Gubben Anne
Næss 31, 27)

Glofaxa Anne Heidi Fjeldstad 31,
Nanette Lysebraate
Bente Fronth 28, 31)
Ben Hur Anne Kristin Olsen 25,
32) Hegg Hege Larsen 23, 33)
Gulltanni Mona Kristiansen 21,
34) Gullstjarni Ellen Skavhaug
19, 35) Flicka Kari Gund-rsen 18.
27) Stigandi
31. 30) Fintor

'
"
Gå ikke glipp ov ukens K
I

•

damei!

fikk en 5 plass
etter bra kamper Jan Faye-Lund
Heikki Mikkila

tok an bconee eftai ai t.iktisk opp-

bare ban toratétr, da han
tok et tap mot Gjert Clausen
MM Efter var mening burde han
legg muh

ha >ikni seg adv stig Brueeth
kom til finalen i aki klasse, han
blf >kadet iig ga Mg lett»'re enn
han h«ii for vane. men siktet HJjl

vet Kilif Handeland hadde et
snev av feber ila han gikk pa
matten, han vant sin kamp, men
trakk s»'g eftei denne da han var

tydelig ryk Ikk*- desto mindre
sikr»'t han seg en plass pa jr laget
til Nordisk
Alt 1 .ilt \.il det en weekend
man kan v;ere fornøyd med i
Ippon
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