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17:00 
EKEBERGSHALLEN 
 

ASKER IBK  
2019/2020 

VI ER KLARE, ER DERE? 
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SERIESTART 
Hei og velkomne til en ny sesong med 
Asker IBK. Denne sesong spiller vi i 1 
div øst og vi gleder oss. 
Nå leser du vårt nye digitala 
kampprogram som vi lagt ned mye tid 
for at få klart. 
Vi håper dere syns dette er like flott som 
vi gjør. 
Under sesongen vil du bli bedre kjent 
med spillere, trenere og dem som jobber 
i det tyste rundt laget.  
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Vi fikk en prat med mannen som har gjort en utrolig stor og vellykket jobb i sommer, 
Eskild K Nordby. 

Hvordan går det med deg? 

- 

Hvordan føles det nå når sesongen endelig setter i gang? 

- 

Du har hatt en hektisk sommer, men må være førnøyd med resultatet? 

- 

Hva gjør du når du ikke er i Heggedalshallen? 

- 

Til sist, hvordan slutter kampen mot Bækkelaget? 

- 
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Bli kjent med 
Navn: Daniel Vassbund 
Alder: 40 
Drakt nr: 46 
Posisjon: Back 
Fatning: Right 
Sesonger i AIBK: 4 
Tidligere klubber: Krona IBK 
 
Hvorfor innebandy? 
-Utvilsomt den kuleste ballsporten 
 
Beste innebandyminne? 
-Det var å gruse Frisk Asker foran en fullsatt Heggedalshall 
 
Hva er ditt personlige mål innfor denne sesong? 
-Unngå å ta en Hartmann, dvs ryke på 3 luker i samme bytt. 
 
Fortell 3 ting vi antagelig ikke vet om deg? 
-Glad i alt som har med gambling å gjøre, Startet aktivt med innebandy da jeg la opp med fotball i en alder av 
36 og kan i likhet med Drillo alle hovedstedene i verden. 
 
Hva er det rareste du har spist? 
-Krokodille 
 
Hvem er mest forfengelig på laget? 
-Per Christian Brath 
 
Hvem er ditt forbilde? 
-Den nå avdøde pokerlegenden Thor Hansen 
 
Om du var et dyr, hvilket dyr ville du vært? 
-Jeg ville vært en ål, en sleip en. 
 
Hvilke forventninger har du til laget ditt? 
Topp 7 i vår debutsesong i 1 div øst, alt annet er bonus. 
 
Hva er din favorittsang? 
-Drinken opp av Bob Dalton 
 
Hva gjør du om 10 år?  
-Spiller Old boys innebandy med Ingar Martinussen og er forhåpentlig snart stinn nok til å kunne pensjonere 
meg.  
  
Hvorfor burde publikum ta turen til Heggedalshallen til høsten?  
-Fordi vi har en deilig miks av unge lokale talenter, gamle stjerner som fortsatt leverer innebandy av høyeste 
klasse og fordi jeg ofte er for sein i dueller og da blir det som regel litt action. 
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Bli kjent med 
Navn: Axel Wallin 
Drakt nr: 21 
Alder: 32 
Posisjon: Forward 
Fatning: Left 
Sesonger i AIBK: 0  
Tidligere klubber: Frölunda, Mölndal, IBF Göteborg, IK Akerselva, Tunet og Nor 92.  
 
Hvorfor innebandy?  
-Var for dårlig i fotball. 
 
Beste innebandyminne?  
-Signeringen til Asker. 
 
Hva er dine forventninger innfor denne sesong?  
-Vinne alt som går å vinne. 
 
Fortell 3 ting vi antagelig ikke vet om deg? 
-Jeg har Innebandy Norges beste backhand, liker defensiv jobbing på plan og jeg er best på ishockey i laget. 
  
Hva er det rareste du har spist? 
-Norsk kebab. 
 
Hvem er mest forfengelig på laget? 
-Chris Jaksland. 
 
Hvem er ditt forbilde? 
-Alexander Jaksland. 
 
Om du var et dyr, hvilket dyr ville du vært? 
-Katt. 
 
Hvilke forventninger har du til laget ditt? 
-At dem gjør mål på alle mine pasninger. 
 
Hva er din favorittsang? 
-Hører ikke på musikk. 
 
Hva gjør du om 10 år? 
-Spiller innebandy.  
    
Hvorfor burde publikum ta turen til Heggedalshallen til høsten?  
-Fordi Pekka har lovet og score 3-4 mål pr kamp. Om det kommer 100+ personer og ser på. 
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VINN SOFAPLASS TIL NESTE HJEMMEKAMP 

Følg med på facebook siden vår og gjett resultatet på neste kamp og vinn sofaplass som gir deg og 
en venn gratis entre, enkel servering og beste plasser på tribunen. 

 
Link til hjemmeside: https://www.facebook.com/askeribk2/?epa=SEARCH_BOX 

 

 
 

 
 
ØVRIGE KAMPER DENNE RUNDE: 
 
Bygdø Monolitten IL-SF Grei  Skøyenhallen 21/9 Kl 16:00 
Lyn Innebandy-Øreåsen IL  Bjølsenhallen 22/9 Kl 12:00 
Ull/Kisa IL-Ajer IBK   Jessheim flerbrukshall 22/9 Kl 18:00 
  

https://www.facebook.com/askeribk2/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/askeribk2/?epa=SEARCH_BOX
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VÅRE SPONSORER 
NORSK BANDYSPORT  

INSTELL AS 
INTERIØRMONTERING AS 
MARIANNE TRAFIKKSKOLE 

 
 
 
 
 

Hvordan blir din bedrift hovedsponsor, draktsponsor og/eller 
vantsponsor i Asker IBK: 
Vi er alltid åpne for å drøfte et eventuelt samarbeid.  

Send oss en uforpliktende e-post til sponsor@askeribk.no ved interesse! 

 

mailto:sponsor@askeribk.no
mailto:sponsor@askeribk.no
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