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Asker og Bærums Budstikke

SPORT
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Klammer & co på plass:

Asker greide nemlig a «reise kjerring,,, efter en rad med svake
kamper, men matte se seg slatt
77-76 av Sandvika i en

og

spennende

til tider

sjerende kamp
Sandvikas lag,
Berge,

for

igjen

Asmund

virket direkte umotivert

oppgjøret, som ganske natur-

lig ble et antiklimaks efter
semifinalekampene mot Ullern
Laget måtte finne seg i at A.-.ker
efter en sterk apning ledet med
innpå ti poeng midtveis i 1 omgang, men for pause hadde Askers ledelse skrumpet inn til 39-38
Annen omgang gikk i rykk og
napp hva poeng angikk, men det
var Sandvika som fikk det avgjørende rykket da de gikk fra 58-61

til 70-61 De siste minuttene benyttet Asker et pressforsvar som
viste seg å være svært effektivt,
og som nær hadde gitt hjemmelaget seieren Men Sandvika vant
altså med ett poeng. Det snur seg
altså fort i basketball
for tre
uker siden vant som kjent Sandvika med 43 poeng over Asker i
Bondihallen. Denne gangen ble
det uventet spenning ut av det
hele, og det var altså bare såvidt
det holdt for Sandvika. Lagene

—

Fire «blåveis-gutter» på Fornebu i går. Fra venstre: Franz Klammer, rennleder Sverre Aamodt. Hansi Hinterseer og arrangørklubbens
(Foto: Karl Braanaas)
eget bestekort, Hans Marius Bakke.

Franz Klammer og Hansi og ventelig ser også publiHinterseer sto i fokus for kum frem til å få se de to i
fotografenes interesse da Kolsåsløypa lørdag og sønalpin
de
utenlandske
dag.
stjernene, som skal delta i
Blåveisrennet lørdag og
Sammen med disse to «gromsøndag, ankom Fornebu i gutta» ankom også de vest-tyske
går. Så er det da heller (og østerrikske damene som forøvvelkommen med
ikke så ofte slike ess tar rig ble ønsket
blomster av Kjell Kirkeng fra
turen til våre breddegraBlåveis-komitéen. Blant disse var
der. Begge uttalte at de så Evi Mittermeier, Christina Zechfrem til Norges-oppholdet, maister, Sigrid Totscnig og Mo-

nica Berwein. VM-vinner Marie
Epple hadde dessverre mattet

melde avbud, likeledes bulgareren Peter Popangolov som
har blitt syk. Likevel, en sterkere
ansamling av alpinstjerner har

aldri tidligere deltatt i Blåveisrennet.
Totalt vil tallet på utenlandske
deltagere komme opp i 20. I tillegg til de mer kjente mellonieuropeerne kommer også seks islendinger og fire dansker. I for-

middag vil arrangøren også ta
kontakt med Piero Gros og Gustavo Thøni.

Men midt i oppstyret omkring
de utenlandske storløperne, skal
en heller ikke glemme at hele den
norske eliten stiller til start, med
Odd Sørli og Erik Haker i spissen
for herrene og var egen Torill
Fjeldstad for låmene Kolsasbakken skulle absolutt være verd
et besøk lørdag og sundag
-le

Fotball:

Bærum er i rute

fin forsterking for laget. Willy
Hayden hørte ogsa til »le positive i

Men det ble 0-2-tap for Frigg

gjennomkjøring skulle det bli.
Frigg vant fortjent 2—o efter I—o

ved pause.
Bærum ble presset over pa
defensiven i åpningsminuttene
Det ble Johan Vetlesen som ga
Frigg ledelsen efter en fulltr»-ff
på et corner-innlegg. Bærum pa
sin side begynte imidlertid å fa
tak på pasningsspillet og spilte
seg frem til vel så farlige sjans»-r
Både Ole Aker og Tom Petter
Hyving hadde sine muligheter,
som dog ikk»- ble skikkelig utnyttet. Likeledes hadde Peggy
Joof mange fine detaljer, som
man ikke ser altfor ofte på norske
baner

Annen omgang apnet bra for
Bærum og lag»-t «utltgtu-t» t-ftt-r
c»>rner. men dnmmcr Arild Sig
valdsen OPIL, annuW-rti- stillingen for angrep pa ke»'p«-r Pal
Laland. som kom inn for Ole
Aker ut 1 annen omgang, fikk

ikk»- strukket ut den lang»- taa
som kunne ha ekspedert ballen 1
Krigg-målet 20 minutter ut i omgangen. Det ble Frigg som fastsatte sluttresultatet til 2—o mot
slutten av omgangen, efter at
Bærum-forsvaret hadde vært for
sene til å rykke ut for dermed a
sette Friggspi Herne offside.
Friggs seier var fortjent. Det
bør ikke være n»ren skam å tape
for Frigg, som utmerket godt kan
klatre opp en divisjon..
Det var gledelig å registrere at
Vidar Davidsen og Johans Vetlesen hører med til Friggs desidert»
støttespillere.
For Bærum var kampen er. nyttig gjennomkjøring mot en jterk
motstander Laget hang godt med
i pei nxl» 1 og hadde så avgjort
sjanser til å score både ett og to
mål. Bærums desidert beste spil
ler i denne kampen var Steinar
Næss, ex.Varegg. Han fikk markert seg som ent utmerket diri-

uakUomhet fra hans side. Han
må altså ha ii.rst.mi de plikter
som påligger ham i egenskap av
huseier. Hvilke plikter dette rr.
vil fremgå av de lokale politivedtekter, fremhoider advokat Henning St rom i VM- juridiske
avdeling.

Disse vanerei fra hy til hy
og før man eventu«-lt (rt-mmt-r
in»
.i l.ilningskrav mot hus
eieren. Ix.tr skadelidt»- forhøre seg
11.«i mi-ri- pa, del lokal»- pol it Ikammer
Politivedtektene

Torsdag til kl 19.00
Lørdag til kl 1300
_r

*

■■

lij»-ml«-r

<ifte

en plikt for huseieren til a sette
opp BWtBBfB »ll<'t vars»'l nar tl»'t
ei f.w» for riir.t. fr.t taket Mus«i»r«n kan imidl«'rtul ikke gar
tl«-r»' seg v«-<l a l.i avviseren hli
-t.it title ut»' h«'l«' vint»'r»'n Diss»'
skal kun brukas når faren for
ineras ei overhengende Politi

,

PAAL STRØMME
Drammensvn.
Pona -, filcrm

tlf 53 76 2f>.
og kveldspraksis

<H).

Falch Andersen, Bjørn
M.N.T.F.

2.

Straffer: 13 av 19.

(Tidl

(v/Amerikanske ambassade)

Telefon 44 25 34

tannl. Bmnmarks kontor)

.

Drammensvn 306, Lysaker
9.00-16.00, tirsd. og onsd 9 00 19 00
Tlf. 53 63 32 Timeavtale.

A,/ sentr

Har form.

Rvkkinn. Tlf. 13 29 92

etterm.-, kveldspraksis

-—

Isker.
hormiddav ettermiddags kontortid.
Timeavtale. Telefon få 06 Y6

søndagens kamp mot Tjølling

Det skulle vært artig a se Bjørn
Finstad mot det relativt trege
midtforsvaret til Frigg, men han
pa dro seg en lårskade under søndagens kamp og sto naturlig nok
over Ole Bjørn Fdner måtte likeledes stå over på grunn av
mavebesvær.

Man bør vel efter denne kampen kunne si at Bærum er 1 rute
Noen stabil form vil det ikke
va-re riktig å vente seg i begynnel_?n av mars, og dette tapet
var nyttig forsavidt som laget
trengte a komme ned på jorden
igjen efter søndagens
fine
forestilling

P-TS

•fl

vedtektene hjeml«-r ogsa ofte en
plikt for hus«-i»-ren til I rydd»tåkene I slikt' tilf»-ll«-r plikter
hiis«'i»'ren .1 holt)»' l.ikrt rvd»l«'t
for sne slik at sn*-ras fra tåkene
hmdr«-s l.rstatnmgen kan t.tlu
s»-r«-s eller fall»- helt Imrt »l«rsom
skadelidt»' s»-lv har opptrådt
11.1ktst.mt. f eks ved a p.nkerr
utenfor en g.irtl enda lian h.tr BjM
eller matt»- se at «let er stor fare
for slur 1
Kr man sa uheldig a fa bilen
o»l«'l.igl v»'«l t.iki.iv k.in dit ja
være en trust ,tt slike skader »-r
iiikki'l andar kaakofaratkrinøßfi
Ofte vil man ogsa kunn»' fa »-n
v iss assistanse fra kasknselskapet
for a fiantaatta aratatntngakra^

»>v«-rf»>r hus«'i«ren

Asker Bonde-

kvinnelag
Ivar Torp skal holile foii-dra,*
på Asker Bondekvinnelags med
lemsmøti- j
i'
.pul om organisk biologisk
jordbruk

«____|

Tannlege Kjell Olne
Hakjarudgårdan, Sandvika. Telafon

12 20 35.

TANNLEGER
Album, hun og Bjarn, Haugen, (leir. Rådmann Halmrastsv

4 (Kinogt), Sandvika. Timeav
tale Tlf 54 86 19.
Aivsaker. Trygve. Semsvn. 9.
Asker Tlf 78 97 47
Amstel. Kital. Undelstadveien
Asker (Kjøpmann Mark.
stads gard) ettermiddags- og
72,

kveldspraksis,

samt lørdager
tlf 78 10 58.
Arntsen. Sverre. Gamle Dram48
mensvei
(Andena-sgården,
Stabekk) Formiddags- og »-tt«-r
Timebestilling,

mitidagspi iksis

Tlf. 12 01 70.

Augestad. Olav og Stein Findal.
Gustav I.und-gården, Sandvika

Form.- og ettermiddagspraksis
Tlf 54 82 52 Privat tlf 54 Kl !*
Benterud. Ulf. spesialist i oralkirurgi Ovi-ardvn. 80 A NaddeFormiddagsrud.
og
»-tt«-r
middagspr.iksis Tlf best 24 30 43
Berild. t Irik. Kl-sentret, Rykkinn Form etterm., kveldspr.ik
sis Timebestilling. Tlf. 13 29 92
Broch. Just. spesialist i kjeve
ortopedi, (i.imle Rmgenksvei :J6.
Bekk. stu,i Ilf 53 56 98
Bryne. Beret, Østenåsvn. 21 A
Hekkestua Kontortid kl 8—11.30,
mand ogsa 16.30—19 2hver lørdag B—l 4Tlf 12 OB 94.
Btsrresen.
Morten. Østerås

Kjøpesenter
Formiddag
og
kveldstid Hf 24 72 87
Basrdvik Kahrs. Finn. XI
sentret, Rykkinn. Timebestilling
Tlf 13 29 92
I-risl id. 01... Høvik, tlf 12 1587
(iagnum.

Birger,

og
Kate
Thorsen. It» rgensenteret, Ask*-r
Tlf 7H N
Oraajaaai, Thomas. Nmbvbbm
garden. Slalamvn 35, Uimmetlal.-n TII I
Grasland. Ingv.. tannl. Ksj»
Kartlen Askt r Tlf 78 12 56
Haris v. II» Iga M.. S»-msvn K.
Ask»-r I imebestilling
Tlf
78 I I ■
Hawkins. Alan. Sentrumsgar
den, Ask»-r l-ormiddags- og «tt» r
middagskontortid Timeavtale
Tlf 78 (W 86
Heffrrli Knut, og Jonsbraten.
Magnar A
andvlksveten 12, Høvik Ttmeb» 'illing Tlf 53 73 IB
Hovi Alf Virtninn, Tanumvn
>» MM ikk»- lard
2, Sandvika
Kjelland (*>»*.terud.
Kari.
Bland tirs»! onsd Kn-*h. Jan.
fr»-d
lard
i,,i ..i
Granåsen 6.
Hosi»- .11.' esentret. I uss «
nr yr
24 na.
Kl»
Finn. Ht.lm.
V.,
N.sltiu
ter IMI
Tlf 78 59 64
KontortMl ><«»■ Ism» | rdnpjif
itengl
IjndhUd. Knut. Ruudgartlen
Bekkestua Hf 53 26 63
Asbjarn.
l4ind«rrn
Dram
manavn "»> Lyaaker (tidl Brun
marks k»»nl
>90 i.,,,, ir .i.,^
og onsdag BtaV-lM «

* *'

~

-

og lise.
alle dager
kl H3O-14, mand., tirsd., onsd,
fred også kl 17-19. Tlf. 53 67 02

Frik

løkketangen,

Kontortid

Lysaker

Markholm.

Kjell. Østerås Kjø-

Tlf 2472 87.
Nes. John s. Askerveien 34
78
20
84
Timeavtale.
Tlf

pesenter

Helgerudgården.
Sandvika Tlf 12 20 35.
olnr.

Kjell,

Reichborn-Kjennerud.
Kari,
Fjellmusvn. 3, Ringstabekk. Tlf

53 98 45 Tlf bestilling kun kl 16.30
til 19
Ravnsborg Gjertsen, Randi.
Timebestilling.
Høvik
Tlf

53 66 06

Kr.. Rudstikkegar
Tlf 54 87 13.

Rognersd.

den, Sandvika

Rognhaug. Jsn. Storgt. 23 D
( Fol k«-t«'a terp.iss,i sjen) Telefon
33 01 34
Rydning. Pål. (tidl tannl. Hurlens kontor) Kirkevn 85, 1344
Haslum
Kontortid 8.30—16.00,

fra
Tlf 53 67 53.
tirsdag

Rasstad,

13.30—1800

kl

(iovert.

Hubertgar

dan, Sandviksw-ieri 10, Hovik Ti
mebestillmg Tlf 53 55 42. kl 9-18
Sand. Ben, Thommessens vei

12, Sandvika, (sidevei til Kvjehakken nedenfor Ba-rum sykehus og
Kvj.skol.-j Tlf 54 07 60
Sandboe. Randi og Tore og

Ankr Ambjømsen. TandbergH.inlen Askar st («iver Asker
K.r v.-handel) Tlf 78 1020

Srhreiner. Tor. Vakås Superrnark»*»! v»*»l V.ik.is stasjon Kon
tortitl kl 8-15 M) lørdager ing»-n
kontortid Timeavt Tlf 78 48 22
Sitje. Pål. Ringenksveien 4,
Sandvika Tlf 54 iri 25
Skilte. Ase. Annerudskogen 40.
A.sk. i lim. I»,! tlf 78.'17 23
Solhsug. Kjell og Fva Strand
haug. Ouata% I .un»! garden. Rin
genksvn il Sandvika Form
oK ettermitl praksis Tlf 54 46 90
Strsmme. O. og Paal. Dr vn <ln
Lyaakar rir ...i v»; 26 kl 8-ib
Sørensen. S.. Ragnar. Nord
engven ri ft, Hi 11 ingstad Time
iv lale tit TØMM
Taksdsl. Kare. Kiksmark.. bil
Ukkaantai rime..v t nf 2411971
Thune. Kai. har ipnet praksis bos
tannl Wi*- Kadm Halmra-tsv ln
Sandvika
sentr
Timebest
Tlf 54 12 02
(.1
RmgenksTronstad. I>eif.
vei 25 Bekkestua Kontortid for
ettermiddag
Time"g
middag
besti Iling hl ..l «7 76
HrUrr Johnsen. Jonn. Vsk»r
vi'it'll fili, Aski-r Timehe-stilling
tlf 10 l» ■
Wie. Henrik. Kmg.riksv 10.
Sandvika kontortid **I 4 Tei»fon 54 lir.
Aarnseth. Sveinung. \

middar

r

Fol mi.l.l

u;

-

1

Nordisk
utkjempes

i

en kamp som

vil mai kt
avslutning for begge lag
hvis
ikke Asker skulle overraske
sannsynligvis

—

igjen

Mesterskap

i Kinland i

«••*•

Fotball:

24 gutter og smågutter
fro Høvik til England
«Rosinen i pelsen, blir det at guttene lørdag vil få anledning til I
overvære ligakampen mellom
Leeds og West Ham på Elland
Road. Måndag vender man så nesen hjemover, og denne gang gar

24 gutter og smågutter fra Høvik IF. reiste i går til England for
å dyrke sin store interesse og
lidenskap
fotball De tok toget
til Kristiansand S. og baten derfrå til Newcastle. Derfrå går så
reisen videre med tog til Leeds.
I Leeds skal guttene være innkvartert i studenterbyen like ved
universitetets idrettsanlegg. Mulighetene for trening skulle således være de aller beste
Lørdag skal det spilles to kamper mot lag fra Carnegie College.

—

tf

turen over Bergen.
Som leder er Saren Laland med
og han får bistand av ytterhgere
to voksne fra klubben. Vi er ikke
i tvil om at dette kommer til å bli
en opplevelse av de store for de
unge fotballspillerne fra Høvik
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Arvina Knut Midttun. Ha*
rumsvri 210 IW'kk»'sl u.t [Vie fOfl
møiM

i judo.
helgen I

klassen under 611 kn d«'ltar Kil. f
Handeland <>g Kivind Brauaa bra
Bærums-klubben Ippon
Som l»*d«-r for landslaget »*r Jan
Faye-Lund med. BHM Atle
Lundsrud skal va-r»- domm»-r dei
bort*- Baggß »1«- si.stnevnte rein.
■entcrer ogsa Ippan

igjen i Nadderudhallen lør-

dag formiddag

niUU

Tannlege Alan Hawkins
Sentrjmsgården,

rnatas

I

Asbj. Lundgren

Tannl. Kahrs Baardvik

Hansteensgt 3,

venstresiden, men at han har tormen inne viste han til fulle 1

Tak ras pa bilen
dekkes av kasko
—

SEILERSTØVLER
0
Et parti
QQ^*
OnJ
str 35 45

de bakre rekker. Dette kan ogsa
sies om Gunnar Skarbr«-vik. ex
Sunndal som var »-n utmerket
sisteskanse Pa midtbanen siet
Yngvar Ommund.sen. «-x Start,
godt og teknik»-r«-n Henrik P»-<l«-r
s»-n <-x Bryne, avslørt*- ogsa et fint
blikk for spillet I angr»-pet var
tlet lVggy Joof og Ole Aker, spesielt i første omgang som gjorde
mest av seg T»>m Petter Hyving
fikk for fa haller a jobbe mt*d pa

o fl

■

-_■

opplever
I
vinterhalvåret
mange bileiere å få sine biler
skadet ved takra*. Hva så med
erstatning, i slike tilfelle? Hertil
svarer NAF'» jurist falgende:
Huseieren plikter ikke å
svare erstatning med mindre det
er utvist erstatningsbetingende

JOGGESKO
Alfa, str 35 46
7Q°°
før 139,
NA #9

for

Poeng Asker: Are Larsen 21,
Mel Alhck 19, Dag Stien 12, Robert Stenvik og Jan Stien 9, Rolf
Jacobsen 6
Straffer: 10 av 14.
Poeng Sandvika: Morten Kirkerud 24, Ketil Sand 18, Tor Chr
Bakken 13, Jan Kirkerud 10, Jørgen Hvistendahl 6, Bjørn Fritzen,
Mark Miller og Morten Myklestu

Tannlege

TANNLEG!
den
bakte firer
Taklingssterk »>g hurtig som han
er, ser han ut til a kunne bli en
gent

Bæringer
til Nordisk

Asker nær sensasjon
Sandvika vant 77-76
Den første bronsefinalen mellom A_sker og Sandvika ble spilt i
BondihalW-n måndag kve,
hadde nær gitt en sensasjon

Vidar Davidsen og Johan Vetlesen i spissen. Det var vel ikke alle
spillerne på Bærums lag som
fslte det store suget efter helgens
harde matching, men en nyttig

II IM»

Basket, 1. bronsefinale herrer:

Klart for alle tiders Blåveisrenn

Det var et spillesugent Frigglag Bærum Sportsklubbs gutter
møtte på Jordals kunstgress.
Frigg munstret sitt sterkeste lag
med de tidligere Bærum-spillerne
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