8 Asker

Måndag

og Bærums Budstikke

Norgesmesterskap til Victor Kruger
Victor Kruger ble Ippon IX s 5.
norgesmester gjennom de 7 årene

Ippon stilte med l. aeiiagere
noenlunde jevnt fordelt pa de
klubben har bestått. Arets NM fleste av de 10 klafor gutter gikk i Drammen i helI klassen 25—28 kg. siktet Qeir
gen, et NM som samlet 175 delInge Gjørva en solvmedalje til
tagere.
judodet
største
klubben da han kom frem til
arrangement i Norge til na.
finalen, men tapte den
var
vekt 32—36 kg
Kl 3
15 klubber var representert, fra en klasse vi ventet ..ss medalje i.
Tromsn i nord til Vennesla Mi da vi hadde i sterke folk der.
Better Sol°8 hyggelig nok. medaljene fikk Morten Backmann
spredning o\ei helelandet
vang og Ole Chr Rehmen Morten
ki.issen
helt
Kruget i
65—75 kg, vant Backmann \.ii
utenfor. og
alle sine kamper på ippon, og rak ut i fniste k.imp IVtter Solvang kjempet godt. Of kom helt
dominerte klassen fullstendig

—

,—

frem til bronsefinale, tapti
sikret en 9 plass oie Chi Rehmen vant

sin

It i

fniste kamp. men
tindre og tapte

sin

unødvendig.

inneren,

riktignok

men alliki

mot

MtMl
han bedre, og sikret bronsemedal-

rekvahfikasjonskampen.
jen

I klassen 36—Kl kg fikk Steinar
Lic bronse, efu i tap i fanta
kamp mot klas.sevinneren. vant
han kampene i iek\ dlifikasjonen
uten vanskeligheter. helt til
bronsefinalen hvor han vant med

Øvrevolls bandylag snytt
for Sverige-tur nå igjen
Det er ikke mindre enn fjerde gang det skjer
Det er sannelig ikke lett a være
bandyadministrator. Mens i>
hockeyfolket har gjort unna 7-8
serieomganger i 1. divisjon, må
bandyspillerne vente på at natur
isen skal komme. Og så mildt som
det er nå om dagen, kan det ta
lang tid. I Stabæk er man svært
spent på om naturisen kommer til
27. november slik at klubben kan
spille sin europacup-kamp mot de
finske mesterne pa hjemmebane.
Kunstistrening får klubbene i As-

ker og Bærum ikke. Valle Hovin
har stengt sine oorter. Bare Osloklubbene får trene der. Ishockeybanen i Askerhallen er sprengt.

■

BRIDGE
FALSKE UTSPILL

og ikke engang ishockeyspillerne

våre to bygder får de
itimene
som
ansker.

de

de kan komme igang med lstreningen. Øvrevoll er en av de
klubbene som har forsøkt å få en
week-end på is i Sverige. Tross
mange tidligere skuffelser, så det
ut til å ga i orden denne gang
Juniorlandslaget* trener Vidar

Karlberg, som også er trener i
Øvrevoll, tok personlig kontakt
med noen av de klubblederne han
kjenner i Vanersborg, og til slutt
fikk han positivt svar. Øvrevoll
kunne komme med sitt A-lag
kommende helg og spille to kamper. Da Øvrevoll hadde gjort
unna forberedelsene og sørget for
bestilling av buss og innkvartering i Vanersborg, ringer klub-

bens svenske motstander og sier
at besøket dessverre må fremskytes en uke. øvrevoll takker ja
likevel, og det blir å ordne med
innkvartering og buss på nytt,
samt å sende permisjonssøknader
for tre av spillerne som er i det
militære Laget skulle reist bort-

tradisjonelle utspill er jo

De
fra aekvens, toppen av ingenting
eller fjerde høyeste efter 11-regelen. Disse utspill er alle
enkle å lese, både av medspiller
og motspiller. Det danner også
grunnlaget for kortfordeling,
styrker og planlegging for det
videre spill, både for motspillet
og fra spillerens side hans gjennomføring av spillet. Av og til
skjer det at utspilleren ikke finner grunnlaget til å benytte en
av disse utspillsformer tjenlige,
også velger han et ukonvensjonelt utspill, de såkalte falske utspill. Faren ved slike utspill, er
at de lett kan villede makker, og
ikke spilleren, som jo er hensikten. Tross alt kan det vise seg
å være effektivt, især i de tilfeller hvor det er lite å tape ved
et slikt forsøk.

trenings-

Er det rart at bandyspillerne
venter fortvilet på at Bærum skal
få en kunstfrossen isflate så også

Av K. Fr. Dawaa

over fredag middag, men torsdag

svenskene Då nytt ot» atar
at det~ikke blir noen kamper
ringer

1 poeng

etter dommen i

Bronsemedaljen hang virkelig i
en tynn tråd
I alt fikk vi med oss 4 medaljer,

—

—

1 gull
l sol v
2 bronse, samt
en 5 plass, et resultat vi får si oss
fornayd med. seiv om vi vel
egentlig hadde kalkulert med et
par medaljer til av ..11.-re
valar
&i ting er sikkert, konkurransen
Mir sterkere for hvert ar. judoen
brer seg utover landet, og kvaliteten blir bedre også uten om Mtlandsområdet, og det er gledelig

AL

Bedniftshåndball
Resultoter I division bednftshond
bollserien for damer pr 17 10 77

Man har ikke fatt lagt is på
kunstisbanen ennå!
Akkurat det samme skjedde i
fjor på samme bane. Også da ble
turen avlyst i siste liten, og med
samme begrunnelse Det hører
med til historien at det da likevel

var is på uauen ven søndagen aet
gjaldt. Ingen kommer denne gang
til å reise til Vanersborg for a
sjekke om det likevel er is, men
det er påfallende med disse sene
kanselleringene Øvrevoll har tidligere år hatt kontakter både i
Goteborg (Surte) og Trollhattan,
men bortsett fra i ett tilfelle,
(Trollhattan) har man mattet avlyse. Man kan saktens spørre
hvorfor svenskene opptrer slik.

Både Stabæk og Høvik har imidlertid hatt godeerfaringer og har
et utmerket samarbeide over
grensen, mens altså Øvrevoll har
vært maksimalt uheldig med sine
svenske forbindelsen
Men som Øvrevolls bandyledere Age Hjelm-Hansen og Kåre
Ekstrøm sa efter den siste skufNå får vi arbeide enda
felsen.
hardere for å få en kunstisbane i
Bærum Det er fælt at vi som bor
i Norges rikeste kommune skal
stå slik med luen i hånden og be
svenske klubber om almisse. Og
så får vi attpå til ingen ting!

—
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Blakstad NKI skolen 4 5 Dike
mark Veritas w.o Fina
Asker
larrcrn* 3-4, Veritas Askerleererne
3-4, Bærum kom
Blakstad 1-4,
NKI skolen
Dikemark 4 2, Veritas
NKI Uolen 2-4. Blakstad
Fina
6 7 Dikemark Bærum kom. 5-9.

-

-

-

-

-

TABELLENE I DIVISJON

NKI skolen
Bærum kom
Askerl

3
2
2
2

0 13-86
0 17 9 4
0 8 5 4
1 10 10 2
3)02 482
3 0 0 3 14 20 0
3 0 0 3 713 0

Fina
Veritas

Blokstad
Dikemark

3 0
2 0
2 0
10

Resultoter 2 div

pr 17 10 77
Kodokklubben LM 1-4, Smada
ho
A 4 B Politi 6-2, Norden
Collett 2 4, Asker kom
Kværner
Eng 2-10, DNC ILA 0-4, Collett
Asker kom 2-4, A A B Politi
Norden 4 7 LM
Smodaho 2 7,
Kvaerner Eng. Bergen Bank 22-3,
BA Kodakklubben w o Norden
DNC wo Smodaho Kodakklubben 6-3, Bergen Bank LM 4-4,
Asker kom Ila 2-5, El. Bureau A.
A B. Politi 7-5.

-

-

-

,

- -

,

-
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TABELU 2 DIVISJON
3 3 0 0 19 7 6
Smadoho

ILA
Kvaerner Eng
Norden
LBR
El Boreou
Collett
Asker kom
Bergen Bank
DNC
Kodakklubben
A & B Pol,».

3 3 0 0 9
2 2 0 0 323 2 0 19
3 I I 1 10

6
4
4
3
110 0 7-5 2
2 10 1 6-6 2
3 10 2 817 2
2 0 11 726 I
2 0 0 2 0 4 0
3 0 0 3 410 0
3 0 0 3 11-20 0
2
5
8
12

Er detsverdfisk som
jager over fjorden ?
Det har stått mye i Budstikka
de siste dagene om store fisker
i fjorden. Av beretningene har
det fremgått at de har hatt stor
fart, har veltet seg eller hoppet
på en spesiell måte. Vi gjettet
på at det er brudge som har kom-

fortsatte ufortrødent med ruter
3. Fra nord ble lagt 5-eren, og nå
fikk øst for dame og ga veat
stikk for ruter ess. Riktignok
ble syda ruter 10 stlkkglvende,
men det hjalp aå Ute, for hvordan enn syd spilte, aå måtte han
til alutt avgl ett stikk I hjerter
eller kløver idet øst kunne dirigere alne avkast efter norda kast
av kort. og det ble én bet
dfdfsd

met inn i fjorden.
Men at det kan være så mangt,
bevises av dette bildet

I

Det er Ole Johnny Opsahl fra
Fururabben 6A, på Østerås som
for tre ukers tid siden tok denne
ruggen på makrellgarn utenfor

—
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-
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STABEKK
Eiksmarka S- 1
Stabekk som er med for første gang,
spilte meget godi i sin debutkamp mot
fforårets vinner Eiksmarka og se.ret hele
5— I Roger Bruaseth hor et meget godt
grep på dette spillet, og for en målteft
denne gutten viste i dette oppgiøret skal
man lete lenge efter Roger noterte seg for
fire av Stobekks scoringer Stabekk avgiorde
kompen i løpet av syv minutter, da ledet
Stobekk allerede 3—o Eiksmarka kom mer
med i spillet efter pause og vor nesten |evne
med Stobekk denne omgangen. Jan E
Thuen scoret Stobekks femte mål For Eiks
marka scoret Stian Bratsberg Stobekks og
banens beste spiller var Roger Bruaseth,
Rune K Johnsen og Øivind Tv.lde leverte
også en god kamp

.

Lars Lenth, Per Øyvind Johansen og Stian

Bratsberg var gode spillere på Eiksmarka
Sistnevnte må dempe sitt høye køllebruk

Stabekk ledet 2-0 ved pause Tor A
Ber glid la på til 3—o og Gustav Jonsen
4—o Christian Lunder reduserte for Eikeli
like før full t.d Beste spillete på Eikeli var
Chrislron Lunder, K**t.l Paulsen og Jook.m
Giersøe Stobekks beste spillere var Arnf.nn
Hole, Roger Bruaseth og Gustav Jonsen

.

—

EIKSMARKA 3—o
EIKELI
E.kel. var klart det beste loget oppgiøret
mot Eiksmarka og voni en meget fort|ent
3—o seier Denne kunne gierne vært større
Vi tenker do spesielt på Eikelis to stong
skudd, når v. forteller at slangen på d.sse
bur som brukes t.l .nnebandyen bare er på
to centimeter er det .kke langt fra scc.ng
E.kel. ledet 1 0 ved pause efter scoring
ov Christian Lunder efter 7 minutter
Morten F raas og Harald Sundbye scoret
hvert sitt mål annen omgang Eiksmarka
hadde et straffe som sin største sianse, men
det er ingen enkel sak å score på straffe da
det spilles med en boll som bare veier
15—20 grom og ovslonden er 20 meter
Målet er kun I meter bredt og 90 cm høyt
Målscorerne Morten Fraas, Horold
Sundbye og Christian Lunder var beste
spillere på E.kel. Lors Lenth, Knut H Grøn
back og Stian Bratsberg beste spillere på
Eiksmarka
STABEKK
EIKSMARKA 2-2
Eiksmarka rehabiliterte seg kraftig sitt
returoppgjør mot Stabekk og var faktisk
nærmest se.ren Eiksmarka ledet bode I —0
og 2— 1 Alle scor.ngene kom
første
omgang efter meget stor innsots av begge
lag og tildels godt spill Litt for mye mos,
dette gielder først og fremst Eiksmarka, som
ville sikret seiren med roligere spill
Begge lag misset hvert sitt straffeslag
Det var i første rekke Roger Bruaseth som
reddet poenget for Stobekk, Roger scoret
begge mål på en elegant måte Roger g|ør
det så enkelt og effektivt Kansk|e den unge
Roger blir Stobekks nye goolgetter Lors
Lenth og Per Øyvind Johansen scoret for
Eiksmarka Beste spiller på Stobekk Roger
Bruaseth. best på Eiksmarka var Stion Brats
berg som hor en helt fenomenal innsatsvil,e

.

..
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STABEKK
EIKRI 3—l
Stabekk vant ogsåretur kompen mot Eike
li, men denne gong måtte toget virkelig slite
for seiren Det var E.kel. som tok ledelsen
det 4. minutt ved Morten Fraos Arnfinn
Hole utlignet til 1 1 to minutter senere

—

veggen Den veide 70—80kg.
Bunnefjorden og Vestfjorden
er sammenhengende, så kanskje
det er flere eksemplarer av sverdfisk utenfor Bærums- og Asker-

-1 ander

Ole Johnny Opsahl fra Øaterås
med sverdfisken han tok for tre
uk' -a'.tien.

En Ikke navngitt engelsk dame
som ble funnet uskadd i Agadir
demonstrerte at det berømte

engelske flegma fortsatt setter
sitt preg på brltene. På spørsmål
om hvordan hun følte seg. svarte
hun:
Selvfalgellg er Jeg helt all
right. Hva ønsker dere Jeg skal
gjøre sitere Shakespeare?

——

.

Det ir |ii.i,„ man har hatt
så mildt v,f r i slutten av oktober
som i a, D,i ~r lKke (ja,.- mPteoratapHM >..m har registrert en
Innptratui wrøt <i.-t normal»- tå
frtatendi hai temperaturen vært
■4 "K-i MÉWiMN disse dager
pi a lii.mstre 10 år
gamle Mi ul, Wn.ige
fra Vendla på
I kunn.- i hvert fall t.
trøm in nvplukket blåveis i
f
Kl fant HIM
utenfot haven hjemme i Vendla

i
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EIKSMARKA
EIKELI 3 2
Eiksmarka og E.kel. møttes siste kamp
om hvem som skulle følge Stabekk til sem.f.
nalen For kampen sto E.kel. med to poeng
og Eiksmarka med elt poeng Eikeli v.lle
gi eie seg med uavgiort Det var bare 20
sekunder som mangle! på dette St.an Brots
berg avgiorde til Eiksmarkos fordel med en
raid over hele banen og avsluttet med et
knollskudd Seiren vor forrent efter et ,evnt
oppgiør Men det kunne lett gått den andre
veien det E.kel. med l.tl hell kunne fått 4 3
seier, vi tenker da på lagets to slolpeskudd
Eiksmarka ledet I -0 ved pause og øket t.l
2—0 fire minutter ut i annen omgang Da
K|etil Paulsen utlignet t.l 2 2 snaue lo
minutter før full tid trodde de fleste at E.kel.
var semifinalen Stian Bratsberg ville imid
lertid noe annet
Beste spillere på Eiksmarka var Stian
Bratsberg, Enk Røang og Atle Volle E.kel.
hodde sine beste spillere ved Lors Vangdol,
Morten Froas og Lors Andersen

.

.

RESULTATER HOSLEHALLEN
Stabekk
Eiksmarka S— 1, Stabekk
Eikeli 4—l, Eiksmarka
Eikeli
Eiksmarka 2— 2, Sto
o—3, Stabekk
bokk
Eikeli 3—l, Eiksmarka

—

—

—

— —
Eikeli 3—2.
Tabell
Stabekk
Eiksmarka
Eikeli

—

4 3 1 0 14 5 7
4 112 612 3
4 10 3 710 2

RESULTATER COMBIHAUEN
Evje
Snorøya 2— I, Lysaker
Berger 5—2, Tanum
Evje 4—2,
Snarøya
Lysaker 2—l, Berger
Tanum 2—4, Evje
Lysaker o—l,
Tanum
Snaroya 1— 1, Berger
Evje o—4„ Lysaker
Tanum 2—3,
Snaroya
Berger 1 —1.

—
—
—
—

—
—
—

—

—
—

4 12 1 5 5 4
4 0 13 514 1

Snarøya

Berger

PO, NAF Asker og Bærum:

Stifinner'n årets beste
Favorittene var mange, da både
svenske og norske elitelag var på
plass. Beste lokale lag i klasse A,
ble Birger Tangeland og Per O.
Nyborg fra Bærum.
I B-klassen sørget Gunnar
Bratli og Steinar Nygård for sin
hittil beste PO-prestasjon ved å
vinne klassen, tett fulgt av Egil
Michalsen og Terje Olsen. Her
kom Kjell Bekken og Petter Lund
fra Bærum på femteplass.

Efter flere tap i håndballserlens 3. divisjon for herrer, greide
Haslum Igjen å vinne kampen
mot OSI I Blindernhallen Det ble
en meget spennende kamp hvor
Haslum åpnet og avsluttet godt,
mens det som ble prestert forøvrig var både og. Sluttresultatet
ble 18-14 efter at OSI ved pause
ledet med 9-8.
I løpet av de første fem minuttene scoret Haslum tre mål og
spiltesamtidig så godt i forsvar at
studentene ikke greide å lage
mål. Resten av første omgangen
ble bedrøvelig sett med Haslums
øyne. I angrep avsluttet man på
for dårlige sjanser og spilte veldig tungt og stereotypt. Forsvarsspillet var også forferdelig tungt.

TABELL
I. DIV. HANDBALL KVINNER:

Blåveis i full
blomst på Nesøya

Hvor vor oppdekningen i Eikelis forsvor hei'
Omgongen endte I I
Allerede efter 15 sekunder ov annen
omgang vor Roger Biuoselh Irempå med sin
8 scoring i turneringen og Stobekk ledet
2 1 I det 5 minutt øket Arnfinn Hole m.
3 log kompen vor avgjort Arnfinn Hole
var Stobekks beste spiller i denne kampen
Tor A Berglid og Trond Wenner leverte
også en bra kamp
Brødrene Fredrik og Patrick Sandahl vor
beste spillere på E.kel.

—

i krysset

Av de 67 startende i C-klassen
var det jevnt i toppen hvor Mjøndalen-laget Øivind Erikssøn og

Even Johansen til slutt dro det
lengste strået, foran to lag fra
Bærum, Petter A. Haugen med
Leif A. Nesset som kartleser og
paret Per Andreassen og Ole Andreassen.

I klasse D kom Torill Ødeby og
Ragnar E. Andersen fra Bærum

på fjerdeplass.
Arets Stifinner hadde samlet
lag fra Bodø i nord til Kristiansand i sør, pluss noen elitelag fra
Sverige.
Værforholdene var ideelle under de 12 timene løpet varte. Ruten gikk fra Lillestrøm nordover

til Gardermoen, Trandum og
Hauerseter-området med mål på
Gardermoen for klasse C.

KJelaåa— Freidig

Skogn—Skjeberg
Nordstr.—Sverresborg
Glaaav.—Freidig
Skogn—Lislehv
V.

mm

Stabæk
Hr.indval
N.r.lstrand

RJ-JMÉ

Glassverket
Skjeberg
Skogn
Fjellhammer
Freidig
horg

Llsleby

8-11
8-9
18-12
8-8
12-8

7 6 0 1 81-60
7 5 2 0 KMU
7 4 2 1 70-611
74 0 3 86-71
7 3 2 2 72-65
7 4 0 I 55-66
7 2 3 2 66-57
6 2 3 1 63-62
6 I 2 3 45-55
7 10 6 62-79

12
12
111

8
8
8
7

7
4
2

6 10 5 53-82 2
60 0 6 45-61 0

EDB-utregningen fungerte meget bra og løypeleggerne fikk
mye ros for god og krevende løype, så det ser meget bra ut for
neste års Stifinner som vil være

finalen i det Nordiske mesterska-

pet i PO-løp eller bilorientering
som det heter i de nordiske nabo-

land.
Arets stifinner er det beste som
er kjørt, var deltagernes dom.

Av resuitatene nevner vi:
Klasse A.: 1) Nils Granberg
Kjell O. Aamodt. Askim 528 prikker, 2) Tor A. Bakke Tom A
Granli, Råde Oslo 953, 3) Valter
Jensen, Jan Egil Jensen, Oslo
1184. 11) Birger Tangeland,Per O.
Nyborg, Bærum 3283, 18) Morten
Kristiansen Pål Asbjørnsen, Bærum 5088

-

-

Klasse B. 1) Gunnar II Bratli
Steinar Nygård, Nesodden 1813
prikker, 2) Egil Michalsen/Terje
Olsen, Jessheim 2067, 3) Per O.
Solberg, Jørn
Johansen, Moss
2880, 5) Kjell Bekken/Petter

Lund, Bærum 4155

Haslum slo OSI
-god avslutning

—

godt kjøtt

.

.

Stobekk —Eikeli 4- 1
E.kel. k|empet meget tappert mot fovor.t
ten Stobekk. del tok saledes 7 minutter fer
Stabekk f.kk sitt første mol Målscorer Roger
Bruaseth på straffe I det 9 minutt la Rune
K Johnsen på til 2 0 på el ypperlig skudd

Handball, 3. div., herrer:

Nesoddlandet, i Bunnefjorden.
Og det er faktisk et prakteksemplar av en sverdfisk
ca.
2 meter lang og med et sverd på
ta 70 cm som nå pryder hytte-

Det er ikke for å skremme,
men i vårt leksikon står det at
det er bevist at sverdfisken kan
bruke sverdet som støtvåpen
med slik kraft at det kan gjennombore plankene i en skutebunn
De som var så heldige å få
fisken i garnet kan fortelle at
den hadde et meget delikat og

.
.

Efter de .nnledende komper .nnebondy
for barnevkoler er Eiksmarka. Tanum Lysa
ker og Stobekk klare tor sluttspillet som
finner sted Comb.Kallen onsdag 2 novem
ber
Dessverre so morte ikke Grav Skole opp
hl sin* komper po Hoslehollen. slik al del
bare ble tre lag D.sse spille da dobbel)
ser.e slik at hver skole f.kk lire kamper hver
Stabekk viste seg å være del beste loget.
og m.stet bore ett poeng Det ble en meget
hard komp mellom Eiksmarka og E.kel.
kampen og hv.lket log som skulle la annen
plassen og bl. med semifinalen Del ble til
slutt Eiksmarka som 20 sekunder før full t.d
sikre! seg 3- 2 se.ren Med resultotel 2 2
ville Eikeli gått til semifinalen I Comb.hollen
var det minst l.ke spennende Før siste kamp
mellom Berger
Snarøya sto tre log med
stanse til å la annen plassen for derved a bl.
med semifinalen D.sse var Lysaker, og Ev|e
med fire poeng og Snarøya tre poeng Med
seier til Snarøya over Berger v.lle Snarøya
rykket opp po fem poeng og latt annen
plassen Men den gong et, Berger som
hodde Ire klore tap med målscore på 4 13
overrasket stort mot Snarøya og gre.de
uovgfort I I og Snarøya måtte nøye seg
med fjerdeplass på tabellen I sem.f.nålene
moler Stobekk
Lysaker og Tanum spiller
mol Eiksmarka Å utpeke noen favoritt er
svært vanskelig Kreditkassens pokal er tidl.
gere vunnet av Snarøya
1975 og Eiks
marka 1976 Pokalen må vinnes tre ganger
for å få den til odel og eie Eiksmarka hor
sjansen til å få sitt andre napp .år Egil
Jensen har dømt alle kampene Comb.hal
len mens Knut Slunner har dømt i Hosle

Asklmlaget Nils Granberg og
Kjell O. Aamodt ble vinnere av
stiimnrr n. Norges største POløp. Det var 6. gang NAF Asker og
Bærums Junioravdeling arrangerte dette store løpet. 133 lag
startet og over 400 funksjonærer
var i sving under natten fra lørdag til søndag.

Østerås-familie tok et flott eksemplar i Bunnefjorden nylig

Syd ga og meldte 1 ruter
hadde vært riktigerei,
nord sa 1 hjerter, syd 2 grand
som nora høynet til 3 grand
Ja, hva ville De spilt ut fra
veats hand? Tilsynelatende håpløst å si hva som er riktig og
veat valgte det falske utspill
ruter 6, som måtte oppfatte* aom
toppen av ingenting Ruter 2 ble
lagt fra nord og øst kom inn på
knektpn og returnerte spar, som
spilleren lot gå mot dame, knekt
så vest kom inn på kongen og
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Eiksmarka, Lysaker, Tanum og Stabekk kom til sluttspillet
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31. oktober

Det virket nærmest som om Haslum-spillerne ikke orket å stote
motstanderens gode langskytteré.
Dette førte til den klare OSlledelsen ved pause.
Det var godt gjort av Haslum å
skjerpe seg så bra som laget gjorde i annen omgang. Ledelsen til
OSI ble sakte spist opp, og med
bare fire mann på banen reduserte Haslum til 11-10 Det virket da
som om Haslum hadde snudd
kampen. Imidlertid fikk OSI et
par lettkjøpte mål og økte igjen
ledelsen til tre mål. I kampens
siste kvarter spilte Haslum meget
godt Det ble satset voldsomt i
forsvar og OSI kom ikke gjennom
muren Lagets langskytteré ble
tatt før de kom i skuddposisjon og
dermed forsvant det meste av
tyngden i OSl's angrepsspill De
gangene laget prøvde seg fra kantene var Haslums vinger på plass
Haslums angrepsspill var fornuftig. Stort sett ventet man med
å avslutte til målsjansen var der
De fleste målene kom på langskudd. og det var først da det var
igjen drøye fem minutter Haslum
gikk opp j ledelsen I sluttminuttene ble altså denne ledelsen økt
til 18-14 Haslums prestasjon i anntrfl omgang ble ytterligere forsterket ved at laget i denne omgangen fikk den ene dommeren
voldsomt imot seg Spillerne
skulle ikke stort mer enn være
nær motstanderne før de ble utg det uten at dommeren
■Jortft noe forsøk på å begrunne
sin avgjøre I se
lums målsrorerp var PvttfN
(iulbrandsen 7. Jørgen Bugge 5.

Jan Sørlie og Per Bjørnsen 2,
Svein Basberg og Svend-Enk Pettersen I

PB

-

Klasse C: 1) Øivind Erikssøn
Even Johansen. Mjøndalen 1734
prikker, 2) Petter A. Haugen Leif
A. Nesset, Bærum 1895, 3) Per
Andreassen Ole Andreassen. Bærum 1956, 8) Morten M Næss Petter Sommerfeldt, Bærum 3294, 36)
Odd Samuelsen Frithjof Johnsen, Bærum 9631, 39) Jan Andersen Bjørn
Nitschke, Bærum
11216,40) Per Enk Borgen Freddy
Myrmo, Asker 11253, 44) Niels
Lund Berg Nils Kolbjørn, Bærum 12488, 46) Tom TrulsrudPål
Morstad, Bærum 13225, 48) Birger
O. Tøien Rolf Østby, Bærum

14318

Klaaae D.: 1) Eje Nilsson Marianne Malmqvist, Sverige 3234

-

prikker. 2) Øystein Langerud
Bjørg Langerud, Eidanger 3700, 3)
Kari Lene Gisletun Tore Skav
Oslo 4236, 4) Torill Ødeby Ragnar

E. Andersen, Bærum 8041

KAMPBESULtATER
Spilleomgang 43.
Kampdag 29. oktober:

A Villa—Mane U
Leicester—Leeds
Mane. C Liverpool

2-1 H
0-0 U
3-1 H

QueensP—W Br w

2-1 H
|-3 B
0-0 U

—

Wolvrh—Coventry
Bristol B —South
Burnley—Blatkpool
Crystal P —Charlton

Mansfiels-eNottsCo

Ot tent— Millwall
Shef U—Ful ham
Stoke— Tottenham

0-1 B

1-1 U

1-3 B
(Ml

U

2-1 H
l t n
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