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Tre Ippon-NM
Bergen Judoklubb arrangerte
NM for kvinner i helgen, både for
piker. juniorer og damer.
Stevnet gikk over to dager ok
det var hele Kb deltagere. Alle de
innledende kampene gikk på lnr
dag. og sandag var det finale or
bronsefinaler. Ippon Judoklubb
stilte ni deltagere og tok hele åtte
medaljer.

I vektklassen 38-43 kg i pikiklassene stilte Anne Helene
Jacobsen og Turid Gunnes. Da de
var de eneste i denne klassen ble
den slått sammen med kIMMM
over 43-48 kg. Derfor ble dit nok
en litt for stor oppgave for Ippons
jenter Men de fightet meget
bra
begge to, men tapte begge sine
første kamper. Turid fikk allikevel en bronsemedalje, mens Anne
Helene måtte gå bronsefinale på
søndag, som hun dessverre også
tapte, enda bedre innsats enn
dagen før.
I klassen 48-52 kg vant Anne
Jacobsen sine to første kamper
lett. men måtte gi tapt i sin
tredjekamp, puljefinalene, men
hun gikk direkte til bronsefinale
på søndag. Også denne kampen
greide hun fint, og fikk ltså

bronse.
I klassen 52—56 kg gikk Elin
Bjørn-Hansen efter bra fighting
til finale på søndag. Her viste at
hun virkelig har temperament
når det gjelder Hun tok overlegentgullmedaljen og ble Ippons
første norgesmester den dagen.
I samme vektklasse i Junior-
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R gikk Kims søster. Liv
Bjørn-H.insiii Hun var uheldig
og møtte i først»' kamp. ruin Håe
siden vant denrir klassen På
grunn av dårlig deltagelse fikk
hun ikke gå noen bronsekamper.

KT GREIT STEI) A HANUI.K!

da hun fikk denne direkte
Nina Elde stilte i klassen 56-61
kg Hun innledet sin føste kamp
med et nydelig kast som ble belønnet med <waza-an>, nest høyeste oppnåelige poengsum, og
seiere var reddet Hun jobbet likabra i neste kamp og var klar for
finale søndag Her måtte hun
imidlertid gi tapt og tok en fin-fin

LANGE SKJØRT i jersey
mønstret
ensfarvet

—
108,- 138,-
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Vi har også topper
IttatCher!

sølvmedalje.
I klasse over 61 hadde I ppon et
av sine sterkeste kort, Anita
Erogg Hun vant overlegent alle
sine kamper. Og fikk gull og norgesmestertittel Ippons to deltagere

dameklassen Kristin
Skåre og Cathrine Euglesang, var
i samme vektklasse 56-61 kg.
Kristin avgjorde likeså godt sin
første kamp på Ippon-kast efter
syv sekunder. Dagens raskeste
Ippon. Hun vant sine innledende
kamper og i finalen på søndag
møtte hun sin klubbvenninne og
regjerende norgesmester, Cathrine Euglesang.
Her ble det Cathrine som vant
klassen. Hun hadde tidligere slått
ut klassens andre favoritt. Lene

Hordaland
satt opp.

Idrettskrets

hadde

Øverst fra venstre: Nina Elde. Elin Bjarn-Hansen. Anita Krugg. Kristin Skire. Liv Bjarn-Hansen.
På midten fra venstre: Anne Jacobsen. Turid Ciunnev Anne Helene Fagerhaug, liggende foran:
Cathrine Fuglesang.

Stor aktivitet i Asker Svømmekl.
Ki-suitiiti-t av valajane på ÉVa>
motet i Asker svommeklubb ble
at Halvor Moa-n fortsetter som
formann med Wilma Haugen som
sekretær Kivin Torp rykket inn
som varaformann efter Kink Roger. Ny kasserer ble Gerd Kise
Askevold og styremedlem Leif
(Jrefsrud.

Arsberetningen kunne fortelle
om stor aktivitet pa alle plan i

Terje Persson klar
forOM-finalen
Fin seier over Erik Ulleberg —
finaler i Stabekkhallen i kveld
kom fra Stabekkveteranen Finn Søhol da han og
Gunnar Sjøwall sent i går kveld
hadde hatt to matchballer på 5/4 i
avgjørende sett mot Erik Tisthammer. Blommenholm og Sandvika, og Truls Rosenvinge, OTK.
Stabekkparet tapte til slutt settet
med 10/8.
hjertesukket

Dagen i forveien holdt Søhol på
å lage en stor sensasjon ved å slå
ut Blommenholms Olav Foss
Abrahamsen. Han spilte unggutten ut efter alle kunstens regler i første sett, tapte annet sett
glatt for så å komme sterkt igjen 1
det tredje. Men det var ikke nok
med én matchball til å slå Foss
Abrahamsen, som forøvrig har
spilt nokså ujevnt 1 dette innendørs Oslomesterskapet. Han var
uten sjanser i gårsdagens semifinale mot Erik Melander og tapte
i to sett med sifrene 6 3,6 4.
Men Olavs klubbkamerat Terje
Persson hadde en ny stor dag
Sønag kveld slo han ut den toppseedete Fridtjof Prytz jr. 1 tre
lange og spennende sett I går
kveld måtte Holmenkollens Krik
Ulleberg bite i gresset, også 1 en
spennende tresettkamp Terje

tapte det første settet med 6 7,
men lot seg ikke knekke av den
skuffelsen. Han tok det andre set
tet 6 3, og avsluttet 1 fin stil med
6 4. Terje servet meget godt 1
begge disse kampene, og har dessuten forbedret volleyspillet sitt
betraktelig. Finalen mellom ham
og Erik Melander spilles 1 kveld,
og det kan bli etseverdig oppgjør
Men tilbake til gårsdagens
doublekamper. Søhol og Sjøwall
måtte altså se seg slått til slutt.
men til gjengjeld fikk arrangøren
Stabekk to andre av sine medlemmer i finalen. Per Holm og den
nyinnmeldte
juniornorgesmesteren Tom Lindberg slo veteranene Fridtjof Prytz og Jon Erik
Hoss tj 4, 6 4, og vi holder dem
som snaue favoritter mot Tisthammer og Rosenvinge 1 finalen
I går kveld var det ennå uklart
om også denne kampen skal gå 1
dag eller om den rna utsettes til
onsdag.
I hvert fall er det sikkert at
«I. imedoutilefm.il. 'ii mellom de to
unge Blommenholmjentene Jorunn Eid og Marit Lien går 1
kveld mot Nordstrandsparet Eva
Torkildsen og Else Forberg
Tennishallen på Stabekk er trolig landets beste, og det er tydelig
at toppspillerne liker seg godt
der Banedekket er ki.nskie 1 hur-

klubben. Sportslig hat frcniga*>
gen vært stor. med en rekke gode

trenersituasjonen vært bra

plassennger i nasjon,ile og internasjonale stevner Haakon S.hram Stokke har nådd lenga! med

maksimalt Klubben har .117 betalende medlemmer
Koreldregruppen har statt for
flere arrangementer og har hjulpa>( godt til bade pa det praktiske
og økonomiske plan Oppgåvene
blir imidlertid stadig fler slik at
det ble ytret håp om at stadig
flere foreldre vil slutte opp om

klubbens første norske m
skap for senior pé IM meter
butterfly, dessuten flere landskampoppgaver med sol v i nordisk
mesterskap som beste prestasjon
Nevnes bør også Dag Ingebret

sens to sølvmedaljer i junior-NM
Det har i løpet av aret vært
arrangert flere klubbkamper
bade i utlandet og i Asker Debuten har det vært treningsleire
med leiren i Skive i Danmark
med over 50 deltagere som den
største.
Treningen har som tidligere
foregått i svømmehallene BofMtl
og Landøya, begge steder har alle
partiene nærmest vart sprengt,
slik at det kanskje har blitt litt
knapt med treningstid pa de forskjellige partiene Heldigvis har

—

slik at
treningstiden har blitt benyttet

foreldreforeningen. Spesielt slik
at man kunne fa i stand enda

flere tilbud,
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Den nye sesongen er allerinle
med stevnedeltagelse for
svommere pa alle plan i klubben.
Klubben har også vært representert med svømmere pa både junior- og seniorkretslag Dessuten
ser det ut til at antall kvalifiserte
igang

til det tradisjonelle
Nordsjostevnet i Stavanger blir

svommere

doblet i forhold til tidligere år

'

nemlig å dømme neste kamp.
Blant annet var det to Blommenholmspillere i kvinneklassen som
sa blankt nei Vi mener at spillernes egne klubber må sta ansvarlige 1 slike saker og at de eventuelt må kunne ilegges mulkt
Dette er en sak som bør opp på
neste tennisting. Stabekk fikk
flere av sine yngre medlemmer til
a sette seg på dommerkrakken.
men dette gjorde i flere tilfeller
bare vondt verre. De manglet rutine til å lede en tenniskamp, og
når det samtidig var smått med
linjedommere, var det ikke rart
at det rett som det var gikk galt
Men som sagt: Vi laster ikke Axel
Sollieogco for dette
S.WJ.
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Vognen er helt i orden, den. bortsett fra litt tæring i bunnen!

Et parti
SUPERUNDERTØY
m/skjønnhetsfeil

Bærum Sport
Helgerudgården
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VIKING
STOPP
til gunstige priser
Vi har kjempeutvalg av kvalitetsdekk, og vi utfører avbalansering og montering
mens du venter.
Stikk innom til en dekkprat
vi kan dekk!
f)ekkservice utføres til kl.
20.00 på hverdager og til
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SHELL
på Lijordet
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Eikeli Bensinstasjon
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komplette vinterhjul, skistativ. traumatter (samt dekorative pyntelister).
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Spesialforretning i garn

Helgerudgården, Sandvika,
Tlf. 54 18 68

UKENS TILBUD:
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for kvi idene!

kampprogrammet unna.
Men en ting må bli bedre: Man
må ikke godta at spillere som har
tapt, nekter å gjøre sin plikt,
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Populært tykt garn til lette
og luftige plagg. Raskt å
strikke med bare 15 masker
pr. 10 centimeter på pinne nr. 5.
Mod. nr. 4119.

Vårt medlemsskap
ensikkerhet

ket lys 1 motsetning til de fleste
andre innendørshallene i Osloområdet. Turneringsleder Axel Sollie og hans folk har hatt noen
meget lange dager med å få det
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til de aller

tigste laget, men det er behagelig
å spille der, og hallen har utmer-
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Velvang, på et pent Ippon-kast.
Da denne klassen var den
dameklassen med flest deltagere.
ble hun også tildelt pokalen som
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Tennis:

Det er kjedelig å tape to kamper så nøyt oppe i rundene efter å
ha hatt matchball i begge. Dette
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Vi fortsetter vårt billigsalg på
julemat med +25% på ribbe!
25% kr ZSf,«IU
Midtribbe m/spekk pr kg
+18% kr OeJ, JU
Tynnribbe m/spekk pr. kg
+23% kr mo3g t3\3
Skinkettek u/knoke pr. kg
+21% kr. ZtS, /U
Buklitt hel pr. kg
Filletstykke m/spekk pr. kg
+20% kr. a&4,/U

-

OO,ZD
+20% kr. ali. I ,9U
- 26% kr 1 # # OU
+ 20% kr. dtf\t SfU

Svinekoteletter pr kg
Svinemørbrad pr. kg

Medisterfarse pr kg
Wienerpølser pr kg

Madiatarkakar
pr. kg. +29%

Fiskøavd

kr
kr
kr

■

Reitt kol|a

pr kg

kunkr

Østarsansioa

boks

kun kr.

.

Kolonialavd.:

Delikatesseavd.
Lav.rpo.tl
pr hg +29%
Kokt hamburgar
rygg pr. hg. a-20%

15%kr

_
__
--_ _

WW.tang *30% kr

. •.

Z,«35

Undbred

«.
~9,211

Kakabunn
madium ..

24,90

11,20
4PJ
8,«25

Terkarull

**• ■„■--.
CraamCrakar
Jacobs
6 bartariar
Philipa
Maryland

+30% kr

-

2,95

30% kr

4,0U

�

31% kr.

�»»•».

.

5.90
ft
Z,«WD

„

3*% kr 11,DU

Cookias

-27% kr

. ._
*1,4D

Sannap kfun

� 23% kr

A *90
AK.
a
t

Ketchup

Idun

23% kr

e

_

A

0,99

2,30

-22% kr
Orunlapskaua
«ao Ca*
24% kr IZ,«tf9
Stabbura*

Par kjaks

Fniktavd.:
Rosankél
pr kg

__
__

3,95

kun kr

lOkq potetar
'0 kg potatar kun kr

9,80
12,50

Omo 70 dl
29% kr
Colgatamrfkior*
140 gr
a-20% kr

_

27,50
-^
0,95

mmw mt

Sandvika sentrum 54.96 44
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54 85 45

Parker på taket og ta heisen
ned til 11 spesialforretninqer
Apningttidtr hl 9-17,tOfsd hl, 9-19. lord kl 9-14
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