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Innebandy. – Asker 
Innebandyklubbs 
ungdomslag setter 
klubben på kartet, 
smiler sportslig leder 
Eskild Kristigonus 
Nordby. Lørdag ble  
G15 historiske.

Da spilte de nemlig klubbens før-
ste offisielle NM-finale – noen-

sinne. Det endte med 5-10-tap og 
sølv, men Asker-gjengen var like-
vel stolte etter kampen.

– Dette er veldig stort. Denne 
pokalen skal i Askers «Hall of 
Fame», smiler Askers G15-kap-
tein Robert Andreas Kyllo (15) 
etter finalen.

I tillegg: I mars vant Asker G12 
regionscupen i Oslo og Akershus 
bandyregion, og laget ble nummer 
to i seriespillet. 

Serietoer ble også G13 – med 
klubbens største spillerstall.

– Ungguttene i klubben har vir-
kelig satt oss på kartet i år. Det er 
veldig mye flink ungdom som er 
på vei opp. Vi kan nok ha en fin 
fremtid i Asker, sier Nordby.

– Ingen eldre har klart dette
Året er 1990. Asker Innebandy-
klubb blir stiftet av kameratene 
Endre Naterstad og Tor Gun-
nar Framnes. Til å begynne med 
består klubben av en vennegjeng, 
men rundt år 2000 blir laget styr-
ket, og får noen gode år. Men det 

bærer nedover etter hvert. Siden 
den gang har det både vært gode 
og mer semre tider.  

Men, uavhengig av tidene, og 
selv om damelaget har et uoffisielt 
NM-sølv fra tidligere, hadde ingen 
lag fra Asker Innebandyklubb 
vært i en finale i et NM-sluttspill.

Ikke før lørdag, altså. Da spilte 
G15-gjengen finale mot Greåker i 
Ekeberghallen.

Ikke verst, i og med at dette er 
lagets første sesong i øverste serie 
i vår region. Det er nemlig slik at 

kun de fem beste derfra får spille 
NM. En historisk bragd for klub-
ben, kaller Nordby det.

– Føler dere at dere setter Asker 
Innebandyklubb på kartet?

– Tja. Vi føler at vi er med på 
å bringe klubben litt opp. Ingen 
av Asker-lagene før oss har klart 
å komme til en NM-finale, sier 
Askers bestemann mot Greåker, 
Vetle Lindset Korslund (15).

Han ble også tidenes første 
Asker-målscorer i en NM-finale, 
da han reduserte til 1–2 i kampen.

Første Asker-lag noensinne som har spilt NM-finale i innebandy:

– Pokalen skal i «Hall of Fame»

STRÅLENDE FORNØYDE: Askers G15-lag var strålende fornøyde etter NM-sølv. Bak fra venstre: Magnus Gulliksen, Jonas Holm Slettmyr, Gard Vilsvik, Eve

Peter Meyer Vevatne. Foran fra venstre: Arvid Falck-Ytter, Robert Andreas Kyllo, Philip Coquelin, Mattis Daasvand Solli, Robin Gabrielsson og Nicklas Rustand. 

MED POKALEN: Robert Andreas Kyllo med beviset på at Asker tok sølv i 

G15-NM i årets sesong. Arvid Falck-Ytter til høyre for Kyllo.

JUBLER: Keeper Philip Coquelin gir Vetle Lindset Korslund en klem etter en 

scoring fra sistnevnte. Resten av laget stormer til.

Tyrvingstafetten er blant de sikreste 
vårtegnene og i helgen ble stafet-
ten som vanlig arrangert på 
Kalvøya. 64 lag, med totalt 320 
gutter og jenter deltok i stafetten 
– i årsklassene 10–14 år, 15–19 år 
og senior. Se bildene fra løpefesten 
på budstikka.no og bla om for å 
lese reportasje om det tradisjons-
rike arrangementet.   

Se bildene fra 
Tyrvingstafetten
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– Hva liker du best med innebandy, og hvordan var det å spille NM-finale for Asker?
ROBIN  
GABRIELSSON, 
14 ÅR: 
– At det er en 
lagsport. Det å 
lykkes med laget 
er en utrolig dei-
lig følelse. Å 
spille NM-finale 
var utrolig kult. Ingen hadde forven-
tet at vi skulle komme hit, så det 
var gøy.

JONAS  
SLETTMYR,  
15 ÅR: 
– Jeg liker å 
være med ven-
ner, med alle på 
laget. Og så er 
det morsomt å 
være på banen 
under kamper og treninger. Det var 
utrolig moro i dag. De andre vant, 
men vi hadde best supportere.

MAGNUS  
GULLIKSEN,  
13 ÅR:  
– Tempo. Jeg 
liker at det går 
fort. Å spille NM-
finale var kjem-
pegøy. Jeg har 
sett på det siden 
jeg var liten, så det var utrolig mor-
somt å kunne få være med selv.

EVEN  
SANDBAKK,  
16 ÅR:  
– Gleden av å 
spille på et lag. 
Vi blir så sam-
mensveiset, med 
oppturer og ned-
turer sammen. 
Det var veldig gøy å spille i dag. Det 
var bra oppmøte fra Asker-publi-
kummet, og vi gjør en god kamp.

PHILIP  
COQUELIN,  
15 ÅR: 
– Det jeg liker 
best er å få til 
spill, når alle 
gutta samarbei-
der, og vi spiller 
som lag. Det er 
kult. Det er utrolig at vi har kommet 
til NM-finale. Dette er vårt første år 
i elitedivisjonen. Det er helt absurd.

– Pokalen skal i «Hall of Fame»
– Det er moro det, smiler Vetle. 

Og både han og Robert er helt 

tydelige på at, tross finaletap; sølv 

kjennes bra.

– Denne sesongen ville vi pri-

mært lære. Jeg føler at vi har kom-

met veldig langt, sier Robert.

Det sosiale har hjulpet
Men hvordan har ungdomslagene 

i Asker-innebandyen blitt så gode?

– Det gjøres veldig mye rik-

tig. Dette laget har for eksempel 

dratt på sosiale samlinger, kjenner 

hverandre godt og har god kjemi. 

Laget er bygget veldig mye rundt 

det sosiale, sier Nordby.

– Dette er fantastisk fine gutter, 

som tar hånd om hverandre uten-

for banen, og bygger hverandre 

opp, sier G-15 trener Jerker Carl-

quist – som var en stolt og fornøyd 

mann etter finalen. 

Og spillerne gir skryt tilbake til 

klubben.

– Asker har et veldig bra miljø. 

Det er sosialt, og alle kjenner alle, 

sier Robert.

Og hvor går så innebandyferden 

videre for dette historiske finale-

laget?

– Satsingslaget skal spille i G17-

serien neste år. Det er nemlig ikke 

NM-sluttspill i G16. Det spilles i 

15-, 17- og 19-årsklassen. Vi vil 

prøve å komme til NM igjen. Men 

breddelaget skal spille i G16, sier 

Jerker Carlquist.

Som håper på en ny finale med 

guttene neste år. 

Anders R. Aspelund

sport@budstikka.no

 Askers G15-lag var strålende fornøyde etter NM-sølv. Bak fra venstre: Magnus Gulliksen, Jonas Holm Slettmyr, Gard Vilsvik, Even Sandbakk, Emil Lenassønn Tjelle, Jonathan Carlquist, Vetle Lindset Korslund, Ole Andreas Årøen og 
Gabrielsson og Nicklas Rustand.  ALLE FOTO: KARL BRAANAAS

REDNING: Keeper Philip Coquelin gjorde en god kamp mot Greåker. Her 
redder han en farlig sjanse.

TETT: Ole Andreas Årøen får med seg ballen i en tett duell. Til venstre følger 
Robin Gabrielsson spent med.

TAKKER PUBLIKUM: Jonathan Carlquist (nærmest), Mattis Daasvand Solli, 
Vetle Kyllo og resten av laget takker publikum for støtten.


