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Asker og Bærums Budstikke

SPORT
Bærumsbudsjettet:
Idrettsbudsjettet i Bærum for 1979 blir på
noe over 7 2
millioner kroner hvis kommunestyret godkjenner

finansrådmannens forslag, som bl. a. regner med innpå
1.5 millioner til idrettsanleggene i bygda. I dette
tallet er
ikke tatt med noen bevilgning til
idrettshaller, kunstfrossen bane, ishall og kommunens andel
i utbyggingen
av Skuibakken. På langtidsbudsjettet ligger
forslagene
til bevilgningene innenfor de vedtatte rammene,
bortsett

fra posten nybygg- og nyanlegg som øker med en million
kroner fordi det skal legges
kunststoffdekke på Nadderud stadion. Etter planen skal arbeidet påbegynnes
J
i
1979.
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meningen at fordelingen av midlene skal foretas etter avtale med
eierne av de forskjellige anleggene. Når kommunen gir et slikt
tilskudd betyr det at eierne etterhvert som renter og avdrag blir
mindre får en større del av sine
inntekter til disposisjon for andre
ting. Etter finansrådmannens mening må det også være forutsetningen at idrettsutvalget bestemmer hvordan de frigjorte

midler skal brukes Det kan f
eks. være grunn til å overveie om
det ikke bør innføres et felles
sesongkort for alpinanleggene
Hevilgningene til mvesteringer
på 1979-budsjettet skal bl. a. også
brukes til fullføring av klubbhus
for Bærum Verks Idretsforening
med kr 400000, kr 300.000 til
klubbhus for Haslum Idrettslag,
kr. 200.000 til tennisbanen på
Hagabråten og kr. 100.000 som idrettens andel til Ivshivjie i Vestmarka.
Til driften av idrettslagene
foreslås 1.4 millioner og summen
skal dekke alle kommunale bidrag til administrasjon, drift og
instruksjon for bygdas idrettslag
med 24.510 medlemmer organisert
i omlag 70 forskjellige lag.
Til utbedring av kommunal
idrettsanlegg er det ført opp kr.
700.000 på budsjettet mot 300.000
på inneværende års budsjett,
vesentlig på grunn av modemiseringen av Nadderud stadion.

Judo:

Ippon tilbake i toppen

Ragnar
Under
Evensens
IVlinneløp på Øvrevoll søndag ble
det en forrykende fight i oppløpet
mellom Jubilee Runabout som
eies av Sonja Blichfeldt på Østerås, og Skogan Stutteri* st. Remi.

Etter en nærmest mislykket start
gikk Jubilee Runabout opp og var
i mål med «sneven av et nesebor»
foran St. Remi. Gjennom .in trener nedla imidlertid rytteren på
St. Remi protest, idet han hevdet
at Jubilee Runabout hadde sjenert ham og hans hest i oppløpet.

Den lavere voldgiftsrett, som er
den domstol som avgjør slike
saker på Øvrevoll, behandlet
saken ved å avhøre de impliserte
parter og å kjøre filmen som var
opptatt av finishen. Som rimelig
er vil de som saken berører stå på
sitt, men i motsetning til dem er
jo kameraet en svært nøytral
iakttager.

Fotball, yngre:
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Heggedal

KNØTTER 1 LAG:
10 8 1 1 29- 7
Asker
10 6 3 1 18- 4
Dikemark
Nesøya
10 5 2 3 23-13
Holmen
10 1 5 4 7-16
Vollen
10 2 2 6 6-21
Heggedal
10 1 1 8 7-29
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Kesultater for spilte 2 lag
kamper for Knetter:

Holmen mot: Nesøya 3-0, 2-0,
Dl F 2-1, 7-0, Heggedal 6-0, 8-0,
Asker 0-1, 0-2.
Asker mot: Nesøya 0-2, 5-0,
Heggedal 5-0,0-0, Holmen 1-0, 2-0.
Nesøya mot: Holmen 0-3, 0-2,
Asker 2-0, 0-5, Heggedal 4-0, 0-0,
DI F 1-0,4-1
Heggedal mot: Holmen 0-6, 0-8,
Asker 0-5, 0-0, Nesøya (M, 0-0, DI F
0-0, 0-2.
Dikemark mot: Holmen 1-2, 0-7.
Nesøya 0-1, 1-4 Heggedal 0-0, 2-0.
Tennis, herrer 1. div.:

Blommenholm 3
I helgens lag-NM i Trondheim
tok Ippons lag bronsemedaljen
sammen med Marienlyst JK lllag, men etter NJ.IKs I-lag som
ble mestere og Marienlyst I-lag
som tok sølv.
Ippon hadde lår et ungt godt
lag på nesten alle plasser, og
hadde forhåpninger om medaljeplassering igjen etter to år som
uplassert. Ippon har jo bronsepasseringer to ganger før Laget
besto av
60 kg Eilef Handeland
65 kg Eivind Brauer
71 kg Per Johnsen
78 kg Erik Otto Jacobsen
86 kg Stig Bruseth

—
—
—
—
—95 Franz Hellern
— + 95 kg Bernt Faye Lund.
—første kamp puljen, det var
kg

I
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fire puljer, møtte man OSI I I-lag
slo
og
dem 6—l uten vanskeligheter. Neste lag i puljen var
NTHI I-lag Dette var jo på
NTHIs hjemmebane, og Ippon
hadde publikum imot seg Det
hjalp ikke NTHI stort, og Ippon
feide dem av matten med 5—2-seier, var dermed vinnere av puljen ogklare for sluttkampene
Det ble mer nerve over stevnet,
og det var stor spt-nmng under
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trekningen. Ippon kom sammen
med NJJK I-lag, Fredrikstad JK
og OSls 1 lag. NJJK I regnet vi
med ble for sterke, Fredrikstad
JK har alltid vært et problem for
oss, da det er de som de 2 siste
årene har slått oss ut i forpuljene.
OSls I-lag var forhåndsplassert
som sterkeste outsider i avisene
Ippon møtte Fredrikstad først,
og gikk opp til 4—o. Da hadde
man i realiteten vunnet, og trakk
Bruseth og Hellern av taktiske
småskader, og
grunner pga
vant 4-3. Neste motstander var
NJJK Handeland vant sin kamp
programmessig Han vant alle
sine kamper på 10 poeng før full

tid. Brauer møtte Ulf Berget.
flere ganger vinner av NM
Brauer vant overraskende ifjor.
men gikk pa en sWaza aris nesten
med en gang, og Berget ledet.
Men resten av kampen var det
Brauer som plukket poeng, men
dessverre ikke nok til a vinne
Deretter vant NJJK tre kamper,
og ledet med fire seire, igjen
trakk Ippon sine skadede folk for
a spare dem til bronsekampen
som man var klare for, tap I—6
mot NJJK:

Fotball
Asker og Bærumscupen: Sluttspill
Kadettangen ikveld tirsdag 24 oktober

Kl. 18.00kampen om 3. plassen

ØVREVOLL Kl. 19.50

STABÆK

-

ASKER

Eivind

I kampen om bronsen mot OSI I
vant Handeland igjen 10 poeng,
Brauer vant 10 poeng per Johnsen, en av veteranene, møtte Erling Lia som ble altfor sterk, og
tapte 10 poeng Krik Otto Jacobsen, Ippons andre veteran, skulle
nå helst vinne eller ihvertfall
holde uavgjort, men tapte pi tre
poeng. Na var stillingen 2—2, og
spenningen pa topp.

Stig Bruseth matte na vinne sin
kamp. da Ippon var usikre pa de
to siste vektklassene OSls mann
var sterk fysisk, men Bruseth var

enda sterkere Han havnet i et
par nervepirrende situasjoner,
men fikk til slutt skikkelig kontroll i et holdegrep, og seier 10
poeng. Franz Hellern. som at ju
nior, møtte Trygve Aas, OSls
mann er en sterk gammel matterev, men i denne kampen virket
han bare sterk og gammel Hellern kjørte ham bare rundt og
rundt som han hadde fatt beskjed
om. og Aas hadde nok med a
holde seg pa bena Seier til Hel
lem fem poeng Seieren var Ippons. og siste kamp en formalitet
Man håpet Kaye-I.und skulle
fikse Møller, OSI, lett, men han
lot seg lure tidlig i kampen, og la
pa ryggen etter en ttai otoshi»
etter en kort tid 10 j._-ng til OSI.
men seier til Ippon JK 4 i m;
hronsemedaljene var sikret.

Ippon har na et meget sterkt
ungt lag a bygge pa, veteranene
gar ut, og i deres vektklasser har
man Vedeler ok Kruger a sette

slo Sinsen 5-0
I sin første kamp i innendørsserien i år vant Blommenholm 111
en lett 5-O-seier over Sinsen. De
fleste kampene ble avgjort med
klare si fre, men så er da heller
ikke Sinsen det sterkeste laget i
avdelingen, som også omfatter
Ski I, Tåsen II og Golia 11.
Blommenholm har i år et meget
ungt 3. lag, der spillerne har en
gjennomsnittsalder på 16 år. Laget burde ha gode sjanser til å ga
helt til topps i avdelingen.
Resultater:
Morten Unneberg K. O. Dahl
6-1, 6-1, Erik Unneberg
B. Lilland 6-1,6-2, Bjørn Tisthammer
6-0,
3-6,
6-2,
J Tvedt
Jon Paldan
P. Rødsten 6-0, 6-0, M. Unnet>erg J. Paldan
P.K. Torgersen P. Rødsten 6-2, 6-4.
E.U.
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Filmen viste at Jubilee Runabout hadde skiftet spor og skjent
ut mot St. Remi, men at det aldri
ble noen fysisk kontakt mellom
de to hestene Jubilee Runabout
var med andre ord aldri direkte
borti St. Remi. Videre viste filmen at rytteren på St. Remi
hadde stoppet å ri ett galoppslag.
Av filmen fremgikk det også at
rytteren på Jubilee Runabout
hadde gjort sitt ytterste for å
unngå kollisjon mellom de to hestene, og at dette hadde lykkes
ham

Budstikka har snakket med direktør Terje Finnbråten i Norsk
Jockeyklubb som forteller at
løpsreglementet bestemmer at
hest skal diskvalifiseres helt eller
til fordel for den eller de hester
som er blitt sjenert hvis den krysser annen hests bane på en slik
måte at denne hest forstyrres i
aksjonen.
Videre skal
den
diskvalifiseres hvis den trenger
eller på annen måte sjenerer
annen hest. Finnbråten presiserer at diskvalifikasjon bare
skal finne sted dersom det inntrufne har hatt innflytelse på
Voldgiftsretten fant etter dette
rekkefølgen i mål. Som nevnt var
at det ikke med hundre prosent
det ikke mere enn sneven av et
sikkerhet kunne fastslås at Jubinesebor som skilte de to hestene,
lee Runabout ikke hadde sjenert
og man kan derfor ikke se bort
St. Remi. Når man ikke med
fra at sjenenngen har hatt betydsikkerhet kunne fastslå at Jubining for rekkegølgen i mål.
lee Runabout var uten skyld bePoenget i denne saken er altså
sluttet Voldgiftsretten at de to at det ikke kan utelukkes at sjehestene skulle bytte plass på
neringen har hatt betydning for
resultatlisten, og resultatet ble. rekkefølgen i mål. Stor vekt har
voldgiftsretten også lagt på
derfor at St. Remi vant løpet.
at St.

BÆRUM SPORTSKLUBB

Voksne kr. 10,00
Barn
Kom og se bygdas egen cupfinale

gratis

Det har tatt klubben to ar a
komme pa aadaljaplaai igjen.
kanskje er man etter to n\e .11 1
finalen, og to ar deretter'' la vi
får se, det skal hv ertfall johliex
■HM dette NM er tre mann fra

1

.

Ippon JK tatt ut til landskamp
mot Danmark neste weekend 1

LEYLAND HAR UTVALGET!
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I kveld er vi sa kommet frem til
finalen i Asker- og Bærumscupen i fotball pa Kadettangen.
Arrangøren har vært sa heldig å
få en ønskedrøm, idet Bærum og
Stabæk hittil har vunnet sine
kamper. De møtes derfor i kveld
til dyst for uoffisielt a avgjøre
hvilket lag som kan smykke seg
med a være Asker og Bærums
beste. Disse to rivalene møtes na
ikke ofte, idet Bærum som kjent

Bærum 2 slo Røa
4-1 i kvartfinalen
Bærum Sjnirtklubbs liiieputtlag 2, møtte Køa 2 i kvartfinalen i
Buster Cup, og gikk videre med
4-1-seier. Bærum kom best igang
og tok ledelsen etter ti minutter
ved Håvard Mossige. To minutter
senere utlignet Køa til 1-1. Fem
minutter før pause kom lmidler-

A~p\

vind Brauer og Kran/ Hellern 1 jr
og Kilef Handeland 1 serien

A.I.

hadde for handen.
Nå står det bare igjen å se om
Sonja Blichfeldt vil appellere
saken til Den høyere voldgiftsrett. I tilfelle denne skal behandle
saken må den finne at der er
fremkommet nye momenter som
ikke var tilstede da Den lavere
voldgiftrett hadde saken eller at
den formelt ikke er behandlet
riktig.

I motsatt fall vil saken bli avvist.

-

Det ble litt av en målfest på Ila
sikringsanstalt da bedriftslaget
fra Fossum bruk møtte opp til en
vennskapskamp med fangene. 3-3
var stillingen ved pause etter en
omgang med vekslende spill og
stor spenning. Ila åpnet hardest
og fikk initiativet. Presset på Fossums mal ble for hardt og etter
kort tid lå ballen i nettet.
Etter scoringen kom imidlertid
Fossum mer på offensiven og
etter at Arne Karlsen ble felt foran Has mal såtte han ballen mellom stengene og stillingen var

I—l.
Midtveis i omgangen fikk
tre scoringer i løpet av
minutter, to til Ila og et til
sum. Rett før pause fikk så

man

fem
Fos-

Fossum et nytt mål og stillingen var
uavgjort.
Fire minutter ut i annen omgang scoret Fossum på nytt, men
kort tid etter fulgte Ila på med ny
scoring.
En lang periode i annen omgang bar preg av at lagene var
jevnbyrdige. Kampen sto for det
meste på midtbanen, begge lagenes forsvar demmet opp for angrepene som kom.
Etterhvert kjempet Ila seg til et

tid Bærum foran igjen ettei M*
"ing av Fal Nilsen
2. omgang var fem minutter
gammel da Håvard Mossige scoret sitt andre mal og ga Bærum
2-1-ledelse Men sa sto alt stille
for Ba-rum og Køa hadde det ene
farlige oppløpet etter det andre,
men Martin llovlid spilte rnester
lig i Bærums mal. I det siste
spilleminuttet fastsatte Pal Nilsen sluttresultatet til 4-1
Arne

ISHOCKEY
25.

KL. 19.00.
Barn kr. 5,00.

Oslo Idrettskrets og Asker Ungdoms og Idrettskontor
arrangerer

SEKRETÆRKURS
2.11
—

og 7.11 1978 på Risenga U skole om
i dagene 31.10
kvelden fra kl. 18.15-21.00. Kurst er gratis og åpent for alle
medlemmer av idrettslag og barne ungdomsforeninger.
Påmelding mnen 27.10
Oslo Idrettskrets, St. Olavsgt. 23,
Oslo 1 Tlf. 20 73 07.

-

blir det hele avgjort ved straffesparkkonkurranse.
Før denne kampen er det imidlertid også litt av en godbit, idet
Asker og Øvrevoll da møtes for a
kjempe om tredjeplassen. Også
her er det helt uvisst hvem som
vinner, men det er ikke tvil om at
publikum kan se frem til to virkelige godbiter pa Kadettangen i

kveld.

Fotballen viktig for Ila

FRISK-SPARTA
V#£7
ASKERHALLEN ONSDAG
OKT.
Voksne kr. 15,00.

spiller i 3. og Stabæk : 4 divisjon.
Ingen av lagene har vel egentlig hatt noen stor høstsesong, men
når det gjelder dette møtet sa vil
nok alt bli satt inn fra begge
sider. Her står det virkelig prestisje på spill. Vi tipper at det blir et
meget spennende oppgjør, men
holder en knapp pa at Bærum går
seierrik ut av kampen. Blir det
ikke noen avgjørelse etter ordinær tid og ekstraomganger, så

Bedriftsidrett:

Fotball, lilleputter. Buster Cup:

TOPP

Remi måtte hoppe over ett
galoppslag. Så likt som disse hestene lå, kan dette i høy grad
vært av betydning.
Selvsagt er det alltid kjedelig
når episoder som denne oppstår,
men Voldgiftsretten har avgjort
saken etter beste skjønn. Den består imidlertid også bare av
alminnelige mennesker, seiv om
disse er utplukket blant de beste
spesialistene og ekspertene på
området. De har tolket reglementet ut fra alle de hjelpemidler de

Tar Bærum eller Stabæk
mester-tittelen ikveld?

inn

- Finale

J

Fotball, Kadettangen:

Fotballklubbene i Asker har
denne sesongen samarbeidet om
en serie for lilleputt- og knottespillere som ikke deltar i serien
Kampene har vært omfattet med
stor interesse av spillere og foreldre i de deltagende klubber Vi
bringer her slutt-tabeller og resultater:
LILLEPUTT 2 LAG:

Ippon Judoklubbs lag som tok bronse i lag-NM. Fra venstre: Eilif Handeland.
Brauer. Franz Hellern. Per Johnsen. Stig Bruseth og Erik-Otto Jacobsen.

1

Voldgiftsretten utelukker ikke
at Jubilee Runabout sjenerte

Slutt-tabeller
for Asker-serien

Bernt Faye-Lund.

I

Tvist på Øvrevoll:

7.2 millioner til idretten

I investeringsbudsjettet er tatt
med et bidrag på kr. 350.000 i seks
år til alpinanleggene i bygda
Kirkerudbakken, Krydsbyløypa
og Kolsåsløypa. Det er forutsetningen at tilsvarende beløp
skaffes tilveie av alpinanleggene.
Dette vil føre til at anleggene er
gjeldfri om seks år.
I finansrådmannes kommentarer til dette forslaget heter det
bl. a. at såvidt han forstår er det

* I
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Tirsdag 24. oktober 1978

overtak og mot slutten av kampen dominerte de spillet. De fikk
også laget en siste scoring, men
det kunne like gjerne vært to
eller tre til. Fossumforsvaret ble
glissent en gang måtte keeper
rykke ut, men han ble utspilt og i
siste øyeblikk fikk en Fossumforsvarer stoppet ballen. En
annen gang gikk ballen rett over
tverrliggeren og også en gang via
stangen og ut. Alt i alt en fortjent
seier til Ila.

Fotballen gjør det lettere
for oss, sier oppmannen for

fangene
Ila sikring spilte seg i år opp i 1.
divisjon i bedriftserien i fotball
og laget satser nå på å få mest
mulig ut av vinteren til trening.
Banen på Ila skal holdes apen og
flere lag er invitert til å spille

—

treningskamper.
Men vi savner en trener, sier
oppmannen for laget. Fritidslederen vår, Gullie, er forbundstre-

ner, men han får vi ikke benyttet
da han bare er her i arbeidstida
og vi må trene på kvelden. Hadde
han for eksempel kunnet være
her fra 12 på formiddagen og utover kvelden, så ville det vært
bedre. Slik som det er nå så får vi
ikke trenet skikkelig. Vi får heller ikke spille kamper ute, til
tross for at alle på laget er fra den
åpne avdelingen og har permisjoner ellers.

Viktig for fangene

—

Stort sett har imidlertid ledelsen pa Ila lagt det så bra til
rette for oss som de vel har kapasitet til. Vi er omkring 20 mann
som driver med fotball. Det er en
veldig fin måte a avreagere på.
Det oppstår jo mye problemer
som man kan fa avreagert på
banen. Uten fotballen hadde det
nok sett mye mørkere ut, sier
oppmannen for fangenes fotballag.
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MADSHUS
Spesialtilbud

I

glassfiberski
Tur/langrenn og langrenn, arets modeller,
voksne storrelser. Før opptil kr. 420,--
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Spesialister fra Madshus veileder i skivalg den 24. 25.
og 26. oktober fra kl. 15.00
19.30.
hverdager 1100-19.30
lordager
900 -14 00
120 parkenngsplasser
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