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Asker 09 Bærums Budstikke

Fredag 1 4. oktober 1977

Budstikkas skiskole:

Asker-gutt med oulboard-sensasion

Lovord fra ekspertene

Jann Hillestad vant ON-klassen overlegent i Paris Grand Prix

matte bryte efter ca. tre
timers kjøring, men hadde
da gjort seg meget fordelaktig bemerket.

Jann Hillestad og Are Jonasen. Grimstad sto for den helt store
sensasjonen under arets
Paris (irand Prix ved a
vinne en overlegen seier i
klasse ON. Birger lialsaa
leverte også fin kjøring og
kom pa annen plass i
klasse OZ. mens Kim Urby. Nesøya og Erik Kraa
ten. Sandvika, dessverre

Askcrgutten

1 Paris Grand Prix, som er et
non-stop race over seks timer,
stiller hver båt med to førere som
veklser om a kjøre Arets konkurranse hadde samlet ca. 100
startende bater. mens det kun var
35 som kom i mal efter endt dyst.
Are kom noe sent ut fra start

men kjørte

s« g opp

noen plasser

og kunne efter 50 minutter overlate roret til ,larm som avanserte
ytterligere og efter ca. tre timer
var den norsk» baten i ledelsen,
en ledelse de aldri ga fra seg
Are og Jann, som kjorte en
norskprodusert Noddcat, var de
eneste som benyttet liggestilling
under racet.
De leverte

begge fremragende

i.tnii Hillestad fra Hvalstad sto
for en fremragende prestasjon da
han sammen med Are Jonasen
gikk til topps i ON-klassen i det
seks timer lange Paris («rand
Prix.

kjøring og beviste her at norske
amatører til sin tider kan hamle
opp med utenlandske proffer

Vannpolo, junior:

Nøktern optimisme i Bærum før NM
tJærumsvømmernes vann-

mo og Stavanger. Vinneren her går til finalen mot
vinneren av den andre innledningspuljen
der bl.a.

polo-juniorer
har bena
godt plantet pa bakken tor
an kommende helgs NM i

Nadderudhallen. la det være sagt med en gang. Men
at laget er innstilt på a
forbedre
bronse-plassen
fra i fjor hersker det liten
tvil om.
Bærum er kommet i innledningspulje med Skeds-

Vannpoloklubb

Landøya

er med.
Hvor store

sjanser

rum-juniorene til

har sa Bæfinale-plass'.'

Nokternt stdt bat laget sla Skedsmo kuul <>g spiUi- jevnt mot stavanger og med et forhapentligvis
hjemmepublikum
entusiastisk
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bygder være representert med to
lag. Og da kamparenaen heter
Nadderudhallen, syntes vi det er
naturlig å presentere våre to
representanter nærmere. Landøya Vannpoloklubb er først ute
en klubb som kommer til å bli
fulgt med argusøyne under NM.
Landøya Vannpoloklubb ble
stiftet for bare et snaut halvår
Initiativtageren,
Tor
siden.

toppinnsats under NM?
(Foto: (ari)

Breen, begrunner stiftelsen med

at det i gymtimene på Landøya

Ba-rums NM-tropp:
Motten
Skuggedal. Carl Tvbririg Gjedde,
Espen Ødegård. Per Hel ing An-

Odd Strand, Henrik Harboe, Tore
Abrahamsen, Finn Thon
Jan

dres»'ti. Petter Walter.loi

Saren ten

Enk Andersen <>g Frik Lakka*

Gull og bronse
til Ippon
.Judoklubb

deitoK
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seks utøver.- i Trønder Cup i
Trondheim og gjorde en brukbar
Sti». Bl us.th er i slag for tiden,
og vant sin klasse suverent, han
fikk samtidig revansje mot gullog seiv m.d.iljevinnerne fra siste
NM, or vjirit begge sine kamper
på «IPI'()N. stig bør efter dette
være sikk.

nest.
I'.

r pakg landslagsplass
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Asker Svømmeklubb hadde nedsin vannpologruppe var alt
duket for Askers og landets første

lagt

vannpoloklubb Spillerne rekrutteres hovedsakelig fra ungdomsskolen slik at Landøya Vannpoloklubb har et meget ungt lag. Laget kommer nok også til å ha den

Judo:

ippon

Ungdomsskole ble vist stor interesse for vannpolosporten.Og da

begge Mne

kamper, men er jo junior enda
Jentene våre, Liv Bjørn-Hansen,
Anne Cecilie Dahl, Nina Elde og
Anita Frogg var nesten slått ut av
nerver på forhand, men det hører
som regel med for debutanter
Resultatet ble at alle tapte sin
første kamp Bare Anita Frogg
fikk rekvalifisering, og reddet
med det bronsemedaljen.
Nå har jentene fått prøve seg,
og vi regner med at de av dem
som blir med på laget, et lag som
vi bygger opp omkring Cathrine
Fuglesang, «reier seg bedre mot
Kåta i København om 14 dager

AL

gjennomsnittsalderen
laveste
under Norgesmesterskapet, men
lagets spillere er sporty slik at
noen redsel for å kanskje spille
«prugelknabens- rolle i Nm eksisterer overhodet ikke.
Hvordan har så Landøya Vannpoloklubb forberedt seg til NM''
Laget har deltatt i såvel OM for
seniors som for juniors, og det er
disse kampene man håper å
kunne dra nytte av under NM

Foran jr-NM

i vannpolo
En spiller som begår en grov
forseelse skal tildeles en personlig feil, og når han tildeles den
tredje personlige feilen under
spillet skal han utvises for resten
av kampen og en erstatter kan tre
inn efter at det er sonet 45 sekunders utvisningstid.

Treningen er skjøttet gjennom
gymtimene på Landøya Ungdomsskole og efter at man gikk til
anskaffelse av mål har det blitt
ekstra «gildt» å spille vannpolo.
Særdeles gunstig er det jo at lagets oppmann, Tor Breen, er
bademester på Landøya.

Om det blir begått en feil
innenfor motstanderens 4-yards
merke, skal straffekast idømmes
mot det feilende lag. Den spiller
som forårsaket straffekastet vil
få en personlig feil som blir registrert i sekretariatet. Straffekastet kan utføres av hvilken som
helst spiller på det laget som er
tildelt straffekast- unntatt målvokteren.

Da vi snakket med Breen la
han ingen skjul på at det laget
som kommer til å stille opp i
Nadderudhallen og NM for junior
først og fremst er med for å lære.
Laget har jo da også «god» tid da
spillerne holder junioralderen
4—6 år til! La oss håpe publikummet i Nadderudhallen er oppmerksom på laget og hjelper det
under NM
det vil bety så uendelig mye for de unge og urutinerte spillerne fra Landøya!

—

Dersom ballen blir kastet utenfor bassenget (spillebanen), skal
det ikke-feilende lag bli tildelt
frikast der ballen gikk ut.

Landøyas
NM-tropp:
Bjørge
Bang, Pål Børresen, Geir Hansen,
Karstein Gjessing, Terje Brodahl,
Odd Rune Nilsen, Ketil Samuelsen, Lasse Hodnungseth, Terje
Wiedsvang, Tor Hodnungseth.
Olav Eggesbø, Jens Morten Frøhoel og Steinar Kjellemo.

ASKER OG BÆ RU «VIS BUDST IKKES

0

Ofpeew *>***&.

Hvis en kamp ender uavgjort,
der en avgjørelse er nødvendig
skal det spilles ekstraomganger
efter fem minutters opphold. Det
blir da spilt to omganger på tre
minutter hver, med ett minutts
opphold for å bytte side.

*»s/enkueu>.&,•.»,*,/&*, Myer.

SKISKOLE MED ODDVAR BRA DG IVAR FORMO
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Vil Kii-riiiii trener. Tor Tønnesen,
klare a motivere sine spillere til

earl

Tron.

startskuddet

geamesterskapet i vannpolo for
juniorer går i dag, vil våre to

~

For lørdag 15. oktober:
1. lap: Tanita (6), Flying Rag (5).
Marci (2).
2. I«p: Mr Gordon (4), La Belle
Vent (1), Morningside (2)
3. lap: Mexico Bay (8), Leaping
Lad (4), Jumping Jack (3).
4. løp: Mirage (13), Santa Mana
(7), Rose and Garter (5)
5. I*p: Leverander (12). Welsh
Streak (10), Rexdale (3)
6. I«p: Porzana (2). Ambassadeur Mark (8), Greeana (6).
7. I«p: Floridor (13), Right Symphony (1), Temoros (H)

populær.
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Når

kan bli avgioivnde'
Men den viktigst» ■tatten Ba-rum kan fa. er et publikum som
kan backe laget opp Det fortje-

—

Ekstra populært vil det sikkert
bli at vi deler ut flotte samlemapper gratis. Alle interesserte
bør derfor sette i gang og klippe
og samle allerede fra måndag. Vi
er sikker på at når samlemappen
er a jour vil den være mektig

Stiller med mesterskapets yngste lag

—

ner Bærum virkelig Og nar Barum Skal (leie ilt en del gratis
biletter rundt om pa skolene, stiger nok sjat ne for mye publikum i Naddei idhallen til helgen
Bærums .ipnmgskamp blir i
dag mot Skedsmo
en kamp
Bærum bor kunne vinne klart og
derved skaffe seg en god malscore.

beide med Bulls Pressetjeneste
introduserer skiskole i langrenn
med Oddvar Brå og Ivar Formo.
Han sier videre at det for forbundet er et spenn»-de skritt på
nye veier i instruksjonssammenheng. Man håper mcxl dette å
vekke øket interesse for skitur-

Lyn-gutten Ivar Formo foran sin
store premiesamling. Han er virkelig ekspert og blir en av lesernes instrukterer i langrenn fra

gåing og langrennssport blant
stadig nye grupper mennesker
Det skulle være unødvendig å
presentere Oddvar Brå og Ivar
som
langrennsløpere
Formo
Begge tilhører verdenseliten og
har bak seg norske mesterskap og
internasjonale
toppresultater,
hvor av Ivars gull på 50 km i OL
1976i Seefeld rager fremst.
Begge løperes teknikk, stil og
eleganse i løypene gjør dem til
selvfølgelige forbildet for alle
som seiv vil forbedre seg som
skiløper, sier Landmark.

Landøva med for å lære

har heller ikke brukt sine
i matchnettopp det

hemmelige
triks
sammenheng ennå

Skiskolen som vi begynner på
sportssiden måndag, har fått en
mengde lovord fra eksperthold.
Således
generaluttaler
sekretæren i Norges Skiforbund,
Per Landmark, at det er med stor
glede at Skiforbundet i samar-

Vannpolo, junior-NM:

uoverkommelig
Ba-rum har spilt en rekke kamper i host og dersom vi ser bort
fra det «dumme» tapet mot Lambertseter i OM-finalen har laget
spilt opp imot forventningene
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