
KAMPPROGRAM 2019 / 2020

VI ER KLARE, ER DERE?

1. DIV ØST MENN:

ASKER IBK
VS

LILLESTRØM IBK
SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 13.00

HEGGEDALSHALLEN

DAGENS DOMMERE:
JERRY JOHANSSON 

KENNETH HALVORSEN



Velkommen til Heggedalshallen og kamp i 1. div 
øst mellom Asker IBK og Lillestrøm IBK. Når er 
det serierunde nummer to og endelig vår første 
hjemmekamp for sesongen.

Sist sesong endte Asker på 1 plass i 2. div og 
tok steget opp til 1. div. I tillegg vant vi gullfinalen 
mot Gjelleråsen 2 som ga seriegull.

Lillestrøm endte sist sesong på 2. plass I 1. div 
øst, bare slått av Vålerenga som rykket opp til 
eliteserien.

Vi ønsker alle en god fornøyelse!!!!!
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VELKOMMEN



Seier i sesongpremieren!
Det var en nydelig lørdag på Ekeberg, med en sol som ga igjen 
sommerfølelsen. Vi skulle inn i Ekeberghallen, med et nydelig 
arrangement Bækkelaget hadde satt i gang. Med flere kamper 
så skulle A-lagskampen være rosinen i pølsa.
Når vi snakker om pølser så var det et meget godt utvalg i 
kiosken i Ekeberghallen. Flere varianter ble testet ut av 
rødkledde Asker spillere før kamp så det ut til.
Vi møter opp og kjenner på spenningen, hvor folk rundt har 
prøvd å skyve presset på oss. At det er vi som er favoritter, det 
er vi som skal vinne dette og at 1. divisjon allerede er avgjort. 
Nå vel… Alle kamper skal spilles, og vi spiller for å vinne hver 
eneste kamp, men det betyr ikke at Bækkelaget, som rykket 
ned fra Eliteserien i fjor, IKKE skal gi oss kamp. Noe annet vil 
være dumt.. Vi er 100 % sikre på at Bækkelaget ønsket å vinne 
denne med den rammen som også var satt.
Vi starter i garderoben. Allerede der var det så lytt mellom 
garderobene så vi kunne høre hvor tente Bækkelaget var. Og 
gjorde oss mer tente også. Takk for det. Mye Asker folk på 
tribunen også, det ga oss energi! Takk for oppmøte!
Det blir litt hawaii, fram og tilbake i 3 minutter, før vi etablerer, 
for å så miste ballen, men Erik Jirving vinner den tilbake i 
offensiv sone, og BANG, på backhand, 0-1 til Asker!
Så går det ikke lange tiden, ca. 39 sekunder, før Chris Jaksland 
velger å bruke skuddet sitt. Og øker til 0-2, assistert av Petter 
Knutsen. Så går det 4 minutter til, før duoen gjør samme 
oppskrift igjen. Vi etablerer offensivt, ballen går opp til Knutsen, 
som igjen gir den til Chris Jaksland, og dermed står det 0-3.
Vi rekker å score to til før pause, Wallin og Jirving noterer seg 
for nr 2 for dagen. Begge assistert av Alexander Jaksland. Vi er 
godt i gang nå. Men rett før vi skal gå til pause, 20.00 blank, så 
scorer Bækkelaget. Frislag i hjørnet, og han får gå fritt inn foran 
Kolderup, og setter ballen. Pissmål! Det scores av 
Bækkelagets nr 7, Magnus Oswold, assistert fra Sander 
Thoresen.
5 minutter ut i 2. periode er Bækkelaget på nytt frampå, Bjørn 
Fredsted setter 2-5, assistert av Vetle Hobbesland. Bækkelaget 
får litt blod på tann nå. Det er det ikke noe vits å gi dem. Axel 
Wallin får omtrent en perfekt pasning fra Bækkelaget, takk for 
den. Wallin lar seg ikke be to ganger, og setter den i nota. 2-6!
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REFERAT



Like etterpå får Bækkelaget straffe, uten at noen, da mener jeg 
ingen(!) skjønner hvorfor dem får straffe. Men ja vel. La gå. 
Bækkelaget setter den ved Johan Solem. 3-6 nå. Dem feirer 
som dem vunnet OL og VM på en gang. Så nå fikk dem troen 
igjen. Men dem som ler sist, ler også best.

I mellomtiden her så har vår Robin Norstrøm fått en 5 minutter 
for hardt spill og vi er i undertall. Et undertall som vi likeså godt 
utnytter med å sette en goal. Bækkelaget er frustrerte nå. Vi 
koser oss!

Alexander Jaksland og Wallin kontrer, og da blir det som regel 
mål. 3-7. Så reduserer Bækkelaget to ganger, ganske raskt ved 
Lukas Garcia og Erik De Santana, assistert av Mathias 
Hammerstad og Victor Ekestubbe. 5-7 og Bækkelaget nærmet 
seg, men var aldri i nærheten, på en og samme tid.

Jirving setter punktum på 2 periode, assistert av Wallin. 5-8 og 
vi har en 3 måls ledelse inn i tredje periode. Det skal gå hele 9 
minutter før det skjer noe i tredje periode. Fin tvers over av 
Norstrøm, der må Jaksland skyte, noe han ikke liker, så blir det 
mål.

Fire minutter etterpå er det Norstrøm sin tur til å sette årets 
første kasse for Asker. Bang, 5-10 og kampen er i realiteten 
avgjort. Assist fra Chris Jaksland.

Så skal Bækkelaget ha for forsøket, selvfølgelig uten noe å 
tape (Bortsett fra kampen da), dem tar ut keeper. Bækkelaget 
får avsluttet, men en meget god Kolderup i mål gjør det 
vanskelig. Han holder den som om han skulle spilt slåball på 
barneskolen, og kaster den ut til Jirving. Jirving velger å fyre av 
fra egen banehalvdel, i tomt bur havner den, og Jirving har 
scoret 4!

Tusen takk for deres støtte!!!!!

4



Alexander Jaksland, trener Asker IBK
Seier i premieren, hva sier du om kampen?
-Bra gjennomført kamp. Typisk første seriekamp. Mye hawaii men 
deilig å starte med seier.
Møter Lillestrøm i dag, hva er dine tanker?
-Kjenner lite til dem. Vi skall fokusere på vårt spill og håper vi tar nye 
steg i riktig retning.
Hvordan ser laget ut?
-Laget ser bra ut men mangler Kolderup og Pekka i dag. Vi blir litt 
svekket men da får andre muligheten isteden.
Hva kan vi forvente av gutta i dag?
-Trøkk, vilje, ha mye ball i laget og vi håper det gir god 
underholdning.
Til sist, hvordan slutter dagens kamp?
-Asker vinner 8-6 

Tobias Härnlund, trener Lillestrøm IBK
Hva er dine tanker innfor deres første seriekamp?
-Litt usikker hvor vi står. Vi har variert mye i de treningskamper vi har 
spilt. Mulig vi trenger noen kamper for å komme inn i riktig tempo.
Hvordan ser laget ut?
-Laget ser bra ut, vi har fått inn 5 nye spillere og bare mistet 2. 
Gjennomført god oppkjøring.
Hva tror du om årets 1. div Øst?
-Tror det blir jevnt og mange som tar poeng av hverandre. 
Hva er deres målsetning?
-Vi sikter som alltid på 1. plass og opprykk til eliteserien.
Til sist, hvordan slutter dagens kamp?
-Tipper Lillestrøm vinner med 8-7.
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COACH'S CORNER



NAVN:
Robin Norstrøm

ALDER:
24 år

DRAKT NR:
94

POSISJON:
Løper

FATNING:
Right

SESONGER 
I ASKER IBK:
0

TIDLIGERE 
KLUBBER:
Gjelleråsen

ROBIN NORSTRØM

Hvorfor innebandy?
Fordi det er en sport hvor det skjer ting 
hele tiden.
Ditt beste innebandyminne? 
At få gjøre mål mot Latvia foran 7000 
latviske supportere under VM i Riga 
2016.
Forventninger for sesongen?
At vi skall være det tøffeste laget å 
møte i serien.
Rareste du har spist?
Taco med maur.
Mest forfengelig på laget?
Per Christian Brath
Forbilde?
John Carew
Om jeg var et dyr, hvilket skulle det 
vært?
En snegle
Hvilke forventninger har du til laget?
At vi har positive holdninger.
Hvilken er din favorittsang?
Ma quale idea – Pino D`Angilo
Hva gjør du om 10 år?
Nyter livet
Hvorfor burde publikum ta turen til 
Heggedalshallen?
Fordi vi lover å spille fin og 
underholdene innebandy
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BLI KJENT MED...



NAVN:
Håkon Hansen

ALDER:
25 år

DRAKT NR:
22

POSISJON:
Center

FATNING:
Left

SESONGER 
I ASKER IBK:
12

TIDLIGERE 
KLUBBER:
Ingen, «one and 
only» Asker IBK

HÅKON HANSEN
Hvorfor innebandy?
Veldig glad i lagsport og fikk aldri 
muligheten til hockey så da ble det 
naturlig med innebandy.
Beste innebandyminne?
1. plass i serien da vi spilte U19 elite.
Hvilke forventninger har du til laget?
Forventer fortsatt god samhold, mye 
latter og god stemning. Samt at vi kriger 
og gir alt for hverandre.
Fortell 3 ting vi antagelig ikke vet om 
deg?
Positiv, spontan og utålmodig.
Hva er det rareste du har spist?
Det må være røkt hvalkjøtt.
Hvem er mest forfengelig på laget?
Daniel Vassbund
Hvem er ditt forbilde?
Eskild Nordby, nydelig mann. Rollefigur 
for Asker innebandy.
Om du var et dyr, hvilket ville du 
vært?
Det må være løve, kongen over 
jungelen med en god manke.
Hva er din favorittsang?
Gutta fra Asker, av vennen Bob Dalton.
Hva gjør du om 10 år?
Spiller forhåpentligvis fortsatt 
innebandy for Asker IBK.
Hvorfor burde publikum ta turen til 
Heggedalshallen?
Vi trenger all støtte vi kan få, så skall vi 
gjøre alt vi kan for å lage show og 
stemning i hallen.
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BLI KJENT MED...



ASKER IBK

1 Jørgen Skogstad (M)
2 Ingar Martinussen
4 Magnus Gulliksen
7 Chris Jaksland (K)
13 Mats Lynum Hartmann
21 Axel Wallin
22 Håkon Hansen
28 Robert Kyllo
39 Robin Gabrielsson
41 Alexander Jaksland
46 Daniel Vassbund
53 Petter Knutsen
58 Ole Årøen
59 Tom-Erik Myhre
79 Erik Jirving
94 Robin Norstrøm
98 Vetle Korslund
99 Philip Coquelin

Støtteapparat:
Truls Lindahl
Jan Emil Gudem
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LAGOPPSTILLING



LILLESTRØM IBK

2 Patrik Haugland
4 Thomas Camillo Guttenberg-Christiansen
7 Alexander Stein Njøs
9 Jørgen Myrvold Iversen
10 Sverre Sjørbotten Gulliksen
11 Kenneth Rønningen
13 Thomas Hildre Hartvig
16 Christer Andre Nydahl
17 Kristian Wiker Holmemo
19 Emil Andre Johannessen
22 Anders Nordhagen (K)
23 Robin Aleksander Gærup
31 Per Nils Pontus Lundberg
33 Filip Pokorny
34 Ole Bastian Kolstad Løchen
35 Peter Ingemar Danielsson (MV)
42 Sondre Stokke
44 John Einar Luther
91 Tomas Heggelund

Støtteapparat:
Tobias Härnlund
Geir Ole Løchen
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LAGOPPSTILLING



VINN SOFAPLASS TIL 
NESTE HJEMMEKAMP
Følg med på vår facebookside
og gjett resultatet på neste 
kamp. Vinneren får gratis entré 
for 2 personer, enkel servering 
og sofaplass med de beste 
plassene på tribunen.

Neste konkurranse starter torsdag 24 september.

LODDSALG!

Kjøp lodd i løpet av kampen og du kan vinne flotte 
premier. Trekning finner sted i pausen mellom 2. 
og 3. periode. Loddene koster 10 kroner pr. stk. 

Dagens premier er sponset av:
• Sem Gjestegård
• Fangene på fortet
• Bakkal
• Kiwi Heggedal
• Risenga svømmehall
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KONKURRANSE





TABELL

RESULTATER SISTE RUNDE

Bækkelaget – Asker 5 - 11 
BMIL – Grei 9 - 2
Lyn – Øreåsen 7 - 5
Ull/Kisa – Ajer 7 - 3

DENNE RUNDEN

26.09.19 Øreåsen – BMIL 7-14
27.09.19 Ajer – Lyn 3-4
29.09.19 Asker – Lillestrøm
16.10.19 Grei – Bækkelaget

12

RESULTATER



ASKERS KAMPER 2019/2020

21.09.19 Bækkelaget – Asker IBK 5 - 11
29.09.19 Asker IBK – Lillestrøm SK
19.10.19 Haugerud 2- Asker IBK (regionscup)
27.10.19 SF Grei – Asker IBK
02.11.19 Asker IBK – Øreåsen
15.11.19 Ajer – Asker IBK
24.11.19 Asker IBK – Ull/Kisa
03.12.19 Lyn – Asker IBK
08.12.19 Asker IBK– BMIL 
19.12.19 Lillestrøm – Asker IBK
12.01.20 Asker IBK – Bækkelaget SK
22.01.20 Asker IBK– SF Grei
07.02.20 Øreåsen – Asker IBK
15.02.20 Asker IBK – Ajer
23.02.20 Ull/Kisa – Asker IBK
01.03.20 Asker IBK – Lyn
08.03.20 BMIL – Asker IBK

13

KAMPER



Asker IBK har fått en egen klubbshop hos vår 

samarbeidspartner Norsk Bandysport. Du finner 

den på deres hjemmeside, under fanen Klubbshop. 

Her ser du hele sortimentet og kan enkelt bestille 

og få det levert hjem. 

Trenger du hjelp tar du turen til butikken som du 

finner på Tvetenveien 30 i Oslo. Da får du hjelp av 

kunnig personal som sørger for at du får riktig 

utstyr. 

www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk
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KLUBBSHOP

http://www.norskbandysport.no/klubbshop/asker-ibk


Ønsker din bedrift å bli vant-, drakt- og/eller 
hovedsponsor i Asker IBK?
Vi er alltid åpne for å drøfte et eventuelt samarbeid. 
Ved interesse – send en uforpliktende e-post til 
sponsor@askeribk.no

15

SPONSORER

mailto:sponsor@askeribk.no

