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Fra treningsleir i Paris til NM-gutl po Hosle*7

Judo-NM

Bra innsats av Ippon i Hoslehallen
fppons filef Handeland
— ((banken) som gikk inn
Ni fra Ippon og < ■» 1-0 judoutovere fra andre klubber
var samlet i Hoslchallen
lørdag og senda»? da seniorNM ble arrangert av
ludo-klubb.
Marienlyst
Rent sportslig hie det et

Med en kami shioh gaet holdegrep
avgjorde ippons Eilef Hande
land årets NM-finale i let

ume

—

teste

klasse (under

—

noe vekslende mesterskap

med en del kjedelige kamda særlig i de tyngste klassene, mens det av
sportens lettert* utovere ble
vist langt friskere saker.
Ippon Judo-kluhh hevdet
seg stort sett som ventet.
Favoritten Eilef Handeland innfridde torventningene i den letteste klassen
og sikret Ippon klubbens
eneste gullmedalje.
per

60 kilo).

Det grepet fikk Handeland
inn ca. to minutter før slutt
i den syv minutter lange
i malen efter at hans motstander. Richard Pettersen, tidligere i matchen
hadde pådratt seg syv
straffepoeng tor å ha trakket utenfor matten.
Dermed tok LM ar gamle Handeland som ventet sitt andre strake
NM-gull i seniorklassen. Fra før
har han også to tøitø i juniorklas-

Letteste klasse hadde forøvrig

et meget sterkt

sen.

Eilef Handeland stilte godt forberedt til dette mestersk.ijx :
efter a ha trent en del utenlands
Blant annet la han for kort tid
tilbake i en ukes treningsleir i
Paris Men Handeland mente at
antall treningstimer var noe for

—

lavt.

Na for tiden

—

trener jeg

bare

tre ganger i uken
to med judo
og en kondisjon
men det kan
bli for lite til a hevde seg i nordisk Da burde man helst ha trent
to timer daglig hele uken igjennom, sur Handeland. Men den
nybakte norgesmesteren legger
til at det er begrenset hvor langt
en kan nå her hjemme seiv om en
trener mye.
Skal vi få en heving av judonivået her i landet,
rna vi få flere erfarne mstrukturer fra utlandet

—

—

Handeland karakteriserer seg
seiv som bakkekampspesialist, og
forteller at ippon-trener Atle
Lundsrud er meget dyktig pa
mradet. Ellers har Handeland moi ote sedi nage
skulderkast med lo armer og tai otoshi

—

—

—

—

stor innvending feing (falsom sine pasta]
Kiopp)
k,i>!
i norgesmesterskapet utkjernpet han fire kamper og vant
alle pa ippon efter a ha brukt
omtrent halvparten av tiden pa

motstandere
De neste store oppgåvene som
venter Eilef Handeland er nordisk mesterskap i Helsingfors rett
sine

Basket, eldre jr. herrer:

Sadvika utklasset
Ullern 79-36
Sandvikas eldste juniorherrer
langt skritt mot kretsmesterskap da de slo Ullern i
Combihallen Sandvika vant hele
79-36, efter .'l2-19 ved pause, uten å
spille noen spesielt god kamp
Ullerns holdt følge mid Sandtok et

—

Kile! Handeland er norgrsmesU-r' fr inalemolstandrr Richard P«-tlrrs«-n
ligger mø*** på matten.

tå lenge han k.m t;.i I *• -1
alderdommen
gjennom

over pa.ske (regnet med a bli uttatt sammen med Eivind Brauer) og EM samme sted i mai Og
forøvrig kunne NM-vinneren be(og
rolige
ippon-entusiaster
skremme rnotstanderne) med at

t.ijiei i styrke og kondisjon vinner man igjen på den teknikken

han har tenkt å fortsette med

Handeland

judo

man

man efterhvert tilegner seg, fortalte Ippons gullvinner Eilef

vika til fem minutter gjenstod av
1 omgang Arifnrt av Jan Kirke
rud begynU- imidlertid Sandvika
a dra ifrå, og senere ble Ullern
stat ister. I 2 omgang ble laget
stående og se pi Jan Kirkerud
skyte en rad med langskudd rett i
kurven
Hos Sandvika var laginnsatsen
fremtredende seiv om JanKirke
rud mul sine l.mgskuddd og Lars
Sandvig under kurvene fikk med
seg godt med scoringer. Ullern

liadde

sin

klart beste spiller

i

Trygve Sogn, som scoret Xi poeng
Poeng Sandvika: Jan Kirkerud
24, Lars Sandvig 21, Morten
Myklestu 111 Håkon Itrandt/.ii-g
og Bjørn Omholt.lensen 8. Arild
Sandven 4. Knut A Kamstad 2.
a.s.

Ippon-innslag.

Hele fire utøvere hadde Bærumskl übben i denne klassen, og
Ippon-gutta hevdet seg meget
bra Klubbkamera tene Jan FayeLund og Eivind Brauer utkjempet bronsefinale seg imellom efter at de begge hadde tapt for
Handelands
finalemotstander,
Richard Pettersen, i de mnledende kampene. Faye-Lund tapte på
en kvelning, mens Brauer led et
ett-poengs nederlag Her mente
enkelte at Brauer ble bortdømt. I
bronsefinalen mellom Faye-Lund
og Brauer vant sistnevnte på
Ippon efter bare 15—20 sekunder
Dermed bronse på Brauer og 5.
plass til Faye-Lund. Karsten
Karlsen, som også deltok i denne
klassen, gjorde en bra match mot
Kjell Rune Sylte, men tapte knepent og kom ikke videre.
I klasse 60—65 kilo hadde Ippon
med Per Johnsen, men han tapte
for Gunnar Hansen i de innledende kampene og måtte si takk for
seg. Tap i innledende kamper ble
det også for Sandy Vedeler og
Harald Kvistdal i klasse 65—71
kilo Det var henholdsvis Tom
Ptdtl -en Tromsø, og Geir Almås,

.

menn og kvinner

fridde de for ventninger Ipponledelsen hadde satt til ham og ble
nr 5 i klasse 78—86 kilo. Hellern
hadde mattet ga ned tre kilo rett
før mesterskapet og ble følgelig
noe slapp Men han greide seg
likevel fint mot fjorårets NM-toer
Geir Astorji i bronsefinalen.
Men jeg skulle ikke vært så redd
for'n, sa Hellern som ellers mente
han hadde brukt «hue» litt for lite
nede
Foruten da forannevnte aktører, ble det også litt «lokal» heder
gjennom to andre deltagere Tidligere Ipi» h-medlem John Lysholt Petersen tok sitt andre NNgull ved a vinne klasse 86-95 kilo
lørdag, og ..in fulgte opp med
brons»- i Éptfl klasse søndag
Brons.- ble det også på Marienlysts Bærums-mann Bjørn Solheim iklasse 71-78 kilo.

—

Mester.sk.. t*t

hadde

samlet

drøyt 50 til -Kuere begge dager, og
disse fikk OppløVØ ca. 120 deltagere 13 timer iudokasting, ide to
'lagen.
kapet pågikk i

Hoslehallen

Eksamen fra enkelte av skolene

gjr rett tj | S jv j|e sertifikater,
fagbrev, eller blir godkjent som sivile eksamener
GRUNNLEGGENDE BEFALSUTDANNING
. ,>n for Infanteriet> Sør Norge
iTløndeiag nfantenet i Nord-Norge Kavaleriet FeltarHærens
•..'ipnet -Hærens samband*
i.

Hæren

..
•

.Hærens

intendantur*

Hærens våpen

<ærens sanilet*

Sjøkngsskolens operative lm,e Kystart.ller.avdel.ng
Sjøki
-erat.ve l.n,e Marineavdeling B>
er.et Sjøforsvarets gymnastikkskole
Luftforsvarets befalsskole* Luftvern operasjon rn-

'

«jm.nistrasronsl.njen

•2mndr ogg.ropplær.ng.bia lederskap:
ndi.ng og undervisnmgsme'
Luftforsvarets flygeskole »arer .ca 20 måneder og
utdanne.

,port- hel.kopterflyger

tørn

W

-.#

på mgeniørhogsk'

Hærens te-

"
-bors»

mekan.kerimje

-

Eksamen tilsvarSjømilitære I
fagskole ek
Ovnge Imier Sambana
Luftforsvar*-'

■■*

Ufdann.ngener3-år,gn

,

•

•

ntekn.sk befal* B.imekan.ker
.åpensmed- og .nstrun

»

i,nje
,sk.n

som g.r fl
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VlUtnCbAfcNUt BtrALSUIUANNINI

I' •

og 3 mår<
oyere
Sjøkrigsskolen
sjøforsvaret
og ØM utdanning for fas'
Skolen har operativ l.nje maskinlinje og ntendanturl.nje*
og tar opp elever d.. ekte fra den s.v.lev.Jeregående skole
Forsvarets ovr.ge videregaende skoler som g.r fast tilset
,in 9 Krever alle at en ,orst har 9l«nnom 9a en Q^nnleg'agl.g be'alsutdann,ng
9<

-

.. .

«

ALLMENNFAGLIG UTDANNING
Forsvarets gy
.-ea!-eller engelsk i
*
Forsvarets språkkurs russ.sk* mellomfagsnivå 2Ar

Soknadsfr.stene er tidllgst slutten av rna.
Opptaksi.dene t.dligst slutten av juni 1978

-■*

.•■

,a9s*o*ø

•

utdanning
skolene gir samt for dem med eksamen
artium/reallinje Luftforsvaret gis forkortet plikttjer

UTDANNING FOR KVINNER

TEKNISK/FAGLIG BEFALSUTDANNING
Hærens D

BMS2SS^SW«Si:
som

A.g re»

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Forsvarets rekrutterings og opplysningsteneste
Oslo mil/Akershus Oslo 1

|""aJC\
§T rø

'' '* W
■*•!••*«■■

imimstrøtrv- og sanitetsimie

*
3 år

Karl Braanaas (foto)

KCSUI tøler:
Klasse 60 kilo: 1) Eilef Handeland, Ippon, 2) Richard Pettersen,
NJJK, 3) Eivind Brauer, Ippon, 5)

Jan Faye-Lund, Ippon
Klasse 60—65 kilo: 1) Ulf Ber-

get, NJJK, 2) Petter Lind, Marien-

lyst.

Klasse 65—71 kilo:

1)

Aksel

Hopstoc-k, Marienlyst, 2) Oddvar
Helland, NJJK

Klasse 71—78 kilo: 1) Øyvind
Jacobsen. NTHI, 2) Bård Strømme, NJJK, 3) Kent Westerby, Marienlyst. 3) Bjørn Solheim, Marienlyst
Klasse 78—86 kilo:

1)

Willem

Grimsgaard. Marienlyst, 2) Tom
Inge Ørner, Marienlyst, 3) Geir
Astorp, Fredrikstad, 3) Tor W.

Fredrikstad, 5) Frans
Hellern. Ippon
Klasse 86—95 kilo: 1) John Lysholt Petersen, NJJK, 2) Gunnar
Sørensen, Fredrikstad, 3) Alf
Lillebø, Marienlyst, 4) John T
Torvaldsen, Budesør.
Apen klasse: 1) Karsten Hansen, Romerike, 2) Kent Westerby,
Marienlyst. 3) John Lysholt Petersen, NJJK
Adamsen,

Ippons Krans Hellern har initiativet i bronsefinalen, men matte senere
seg seg slitt. Likevel en fin 5. plass.

Om «diskingen» av vårt jr.-lag
og irettesettelsen av Kåre Ekstrøm
in redeg/øre/se ha

,

.
..,

Asker
har <:
niorl.it-

rj|

1'..1 rum
,l

(~,

klubbet ikke
">er

Øvrevolls bandyformann Svein Vfiel Jørgensen

Bandyknts

iKrevolls ju
kretsserien. fordi
greide å mønstr»1,1 lUt«- til d«-n av

mot Stabak M
1pen
inioroppmann Ka

.

Ek trøm rikk dessuten «streng
fordi han har sk.ij.l
"ro 11
~.,,, dh Ekstrøm
Uordi
f,,rs øke .1 f.i utsatt
kømpen fordi fem av spillerne
ndc Dette var 1
kuMepørtødni di
influt
j,.j M m verst Det
1 idd.igen samme
■!
-ri skull»' SP»lfc
rorfellene fra sine
Derfor ringt»- høn
roppmann for a
kampen uLsatt La
..iKt .it Øvrevoll
,iiiorspill«'re I itøl
fl gutt»'spillere h.ir
l.a laget h«'le si-siin

"

,, ,
,

1,

Mtier bøndyfor

II skrev omgåen»!»'
k og U-klag.t d.t

nener peraonllg ••'

rut.»»,

På Judo-NM:
Arne Hole (tekst)

Fredrikstad, som tile for sterke.
Krik Otto Jacousen var alene
om å forsvare Ippons farver i
klasse 71—78 kilo, men efter å ha
vunnet den første kampen, ble
det to tap for Jacobsen som dermed gikk ut av konkurransen
18 år gamle Frans Hellern inn-

r

Forsvaret utdanner

Den ene bronsefinalen i klasse under HO kilo ble et rent ippon-oppgjor mellom Kivind Brauer og Petter
Faye-Lund. Her er det Brauer som kaster og vinner på ippon.

pmann burde ha
li 1 hvert f.ili en
.hk at kampen
» !k k v. heller

,

rlag og bh ferdig

,mpen burde vart

av viklet trass i vare mange syk
domsforfall Heller H !* spillere
enn .1 trekke seg fra kampen Det
er min personlige oppfatning
Jeg synes Staba-k burde nøyd
seg med mitt beklagende hr cv

Møn

juniorformannen

brev

til bandvkretsen. der h.in

Hove

Christian
harrndirrende

sender et

forlanger vart

lag

diskvalifisert

fr.i bade kretsserien 1 Asker og
Ha-rum og Biiskerudserien (sist
nevrite serie hadde vi forlengst
vunnet). og bCøkvlder Kare Ek
strøm for usportslig opptreden on
arroganse Han bruker videre ut
trykk som «Øvrevolls lagledi |
dårlig lys», «manøvre for å få
k.irr. |n 11 uls.itl. ok «ii.s|Mirtslig

r

opptreden*
Hove far

sitt krav

innfridd
Øvrevolls juniorlag blir diskvali
og Ekstrøm far en streng
irettesetteise Dermed Mir del
ikk»- karet nøHI kul mi
juruorklasM-n 1 vinur At bend)

kretsen diakvallfiøeref v.ut lag
finn«-r jeg ikke urimelig 1 <>n med
at vi ikke gr»-id<- a stille lag Men
j«-g skjønner ikke riktig logikken
nar Høvik II f.u Att kroner 1 Ix.t
for a ga .iv hanen 1 en kr. I kamp
mot Haslum im. ØSK r
us|Mirtslig »'fter

min

moi <l'omn. i< n
skal diskvalifis.
li.in

.,

mening og en

n

r

,(,)„,

greier å mønstre m»-r enn syv
spillen-

Vi har bedt lia nd vforbundet
om en uttalelse i dt-nne saken
Det som opptar meg mest ei
imidlertid det sterk»- personlige
angrepet pa Kan- Ekstrøm i SU»
ba-ks brev til kretsen Det virk»-r
som om Staha-k (uvisst vil
ramme personen K.ir»- Kkstrøm.
og nar klubben krever a fa oss
diskvalifisert fra Huskerudserien
også, en sen»- som vi forlengst h.ir
vunnet, kørøktetiøorvr j«g dalla
som »'t slag under l»»-lt»-st»-»!»'t
Kar»- Ekstrøms navn blir nevnt

i Budstikka

dei noetaredokajo

nen h.ir referert litt fra Sta!va-ks

bre* og bandykretas na dom møn
har ikke innhentet opplvsnin
ger fra »>vr«-vnll Ballklubb Det
er derfor j«-g m.i l«e om spalte
•.I denne redegjørelsen Ka
r»' l-:kstrøm h.ir gjennom «>n ar
r»kke arbeidet med bondyaporten
vår klubb og har netllagl et
iimponerende
arbeid l nn m«tl at
spillemateriellet i juniorklassen
er nokså lite har hans oppgave i
ar va-rt spesult vanskelig
Det

er menneskelig forståelig

il han forsøker å
kamp uIshII n.ir høn
laget
lykesengi n

fa en viktig
finner halv»-

men ieg »-r
i
kjennei selvaagl ai dei kunna f»*
re tii uhotdbør* tilatander hvis

man skal kunne ringe og f;l en
kamp utsatt ■ I m m e dag den
skal spilles pga sykdom eller
andre forhold La meg dog nevne
at vi reiste til en smagutt kamp pi
Høvik i vinter, der hjemmelaget
ikke møtte Vi gikk med j.,i .1
spille kampen senere 1 sesongen,

.

hvilket også ble gjort
Nar Staha-k ikke K

utsette

mød pa a
må

ir
junior k.imjxn mot 0

podia

det Men d«- personlige
angrepene pa Kare Ekstrøm bur
de klubben ,j).Ért ,eg Råde Ek
strøm og alle vi endre om arbei
der med bandysp-irten nedlegger
liundri-vis av timer |>.i dette hver
vinter uteri Rtidtßjnrel.se av noe
slag Oleden vi hør igjen er .il vi
aktiviserer ungdom var idrett og
ser sportslig fremg.mg
Bøndyfømilten er liten, og vi
burde heller trekke sammen enn
.1 kaste skitt p.i
hverandre Jeg er
skuffel over Staba-ks personlige
angrep pa Kare Ekstrøm
pro
testbrevet til bandy kri
uten over kretsens dom ulen .il
v.w klubb hai f.iit anledning til
uttale seg
Nar denne t\6tpJøtmWMll kommer furst n,i ,1 det fordi ien h.ir
vi

1

1

vart p.i

.

ferie 1 utlandet
Svein Wiel Jorgensen
Formann i
R.llkluhb, handvavdr

