
KAMPPROGRAM 2019 / 2020

VI ER KLARE, ER DERE?

1. DIV ØST MENN:

ASKER IBK
VS

ULL/KISA 
SØNDAG 24. NOVEMBER KL. 13.00

HEGGEDALSHALLEN

DAGENS DOMMERE:
ESPEN SJETNE

TORBJØRN TVEIT ALVESTRAND



Vi ønsker Ull/Kisa, dommere og publikum velkommen til 
Heggedalshallen og dagens kamp i 1. div øst mellom Asker 
IBK og Ull/Kisa innebandy. 

Begge lagene har spilt fem kamper og står notert med fire 
seiere og ett tap hver og har 12 poeng.

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.

Ull/Kisa endte sist sesong på 5. plass i 1. div øst, og har 
startet denne sesong med fire  seire og ett tap.

Vi ønsker å si ekstra velkommen til dagens sofavinner, 
Elisabeth Westersund. Hun vant denne plassen etter ha gjort 
en uvurderlig innsats med salg av toalettpapir og 
tørkerullpapir for Asker IBK! Hun er også lagleder på Asker 
sitt G16 lag.

Stort takk til Bye & Bekk som vil servere henne et nydelig 
måltid.

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



Turen var kommet til sesongens lengste bortekamp, fredag 

kveld i Hamar. Laget bestemte seg for at leie buss til denne 

tur for at komme best mulig forberedt til kamp. Vi fikk i 

tillegg selskap av 3 fantastiske supportere som gjorde 

denne tur enda hyggeligere. Vel framme i hallen gjør vi 

dem siste forberedelsene og vi var klare for kamp.

Vi stiller med 3 rekker som alle får spille og det som er 

veldig gledelig er at alle produserer og gjør en veldig bra 

kamp. Våre tilreiste gjør en veldig flott innsats og dem 

synger, klapper og heier hele kampen igjennom, dem finner 

i tillegg på sanger om spillene våre.

Kampen blir aldri spennende, vi er veldig effektive fremover 

og der bak gjorde vår egen Kolderup livet surt for dem som 

prøvde seg. Vi vinner kampen med 17-0... og etter en kjapp 

dusj starter hjemreisen. Der blir det god stemming og 

diverse kåringer fra våre supportere.

Vi tar med oss 3 poeng og null innslupne mål og etter en ny 

treningsuke er vi nå klare for å bryne oss mot tøffere 

mostand når Ull/Kisa kommer på besøk.

Vi takker for støtten og på gjensyn!!!!
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REFERAT



NAVN:

Christian Kolderup

ALDER:

40 år

SIVIL STATUS:

Gift og har 2 barn

POSISJON:

Målvakt

SESONGER I AIBK:
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TIDLIGERE 

KLUBBER:

Nor92, Drammen, 

NTNUI Gløshaugen 

og Horten.

Christian Kolderup

Gratulerer med 17-0 seier og du stengte 
buret, hvordan var kampen?
-Var en rar kamp med litt stakkato spilling i 
en hall med litt uvant underlag. Allikevel er vi 
et bedre lag og har noen fantastiske 
goalgettere. Gøy også andre rekka leverer 
trygt og solid spill.
Du er notert med 24 redninger, må være 
en herlig følelse å holde nullen?
-Jeg teller skudd og mål jeg slipper inn. 
Derfor er det sjukt digg å holde nullen, 
samme om det ikke er for ofte. Glad jeg har 
flinke spillere foran meg som gjør jobben 
enklere!
Kamp fredag kl. 19.45 i Hamar, hva tenker 
du om opplegget med buss og en gjeng 
fantastiske Asker supportere?
-Det ble en flott ramme rundt kampen når vi 
først skal bruke 6 timer i buss. Utrolig bra 
innsats av supporterne som hang seg med. 
De ga energi og positiv stemning til laget.
Hvordan er det at være målvakt i et så 
offensivt sterkt lag?
-Det er både morsomt og frustrerende. Det 
blir endel kontringer og litt kaosball. Ikke alle 
som er like sugne på å ta de defensive 
løpene. I tillegg har vi spilt i snitt 6,6 min i 
hver kamp i undertall. Det er nest mest i 
serien.
Ny kamp denne gang mot topplaget 
Ull/Kisa, hvordan stiller man om fra en 
17-0 seier til denne kampen?
-Det blir spennende å møte litt tøffere 
motstand enn vi har hatt på noen kamper. 
Tiden frem til jul blir tøff så jeg håper vi kan 
ha god punch på treninger og at vi er 
pålogga når kampene starter.
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INTERVJU MED...



Hvorfor ble det innebandy? 

-Jeg ville bli ishockeykeeper når jeg var yngre, men det var for 

langt å reise. Var i 1996 med å starte Horten IBK og satte meg 

selv i mål fra dag én. 😊

Ditt beste innebandyminne? 

-Tror det må være opprykket med Nor92 til eliteserien i 2009. 

Hva tenker du starten på sesongen? 

-At vi er et fantastisk bra 1. div lag med noen individer med 

eliteseriekvalitet, sammen med mange lovende juniorer og Chris. 

Derfor er det litt bittert at vi har tapt en kamp, og ellers variert fra 

det helt magiske til begredelig til tider. 

Fortell 3 ting vi antagelig ikke vet om deg? 

-NM gull i studentinnebandy, kjører Harley Davidson fra 1988 og 

at jeg har vært i Wall Street Journal i forbindelse med VM i 

sopplukking. 

Hvem er mest forfengelig på laget? 

-1. rekka. 

Hvem er ditt forbilde?

-Det er veldig mange jeg ser opp til, men jeg har ingen forbilder 

som utpeker seg. 

Hva gjør du når du ikke henger med laget? 

-Blir mye familietid da jeg har kone, to små jenter og hund. Ellers 

er det gjerne golf og alt annet som er gøy. 

Hva gjør du om 10 år?

-Da er jeg 50, så først og fremst glad om jeg lever. I live er jeg 

vel trener eller lagleder for barna mine i en eller annen idrett er 

jeg redd. 

Hvorfor burde publikum ta turen til Heggedalshallen til 

høsten? 

-Det legges mye energi og tid inn fra de rundt laget for å lage en 

førsteklasses opplevelse for de som kommer på kamp. Når folk 

da først har kommet i hallen vil de få muligheten til å se utrolig 

underholdende innebandy, krydret med uventede dommer-

avgjørelser og motstandere som vil gjøre alt de kan for å slå oss. 

Det må bli bra.
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INTERVJU MED...



AJ og PCB, trenere Asker IBK

17-0 seier mot Ajer, hva har dere å si om kampen?
-Ajer, klokken 19.45 på en fredagskveld og en godt innviet partybuss 
som transportmiddel fra Heggedal til Hamar bø på alt fra fartsfylt 
innebandy til sanger om både den ene og den andre stjernen på 
laget. Vi er utrolig effektive i offensiv sone og står til tider godt i 
forsvar.

Toppkamp mot Ull/Kisa, hva blir avgjørende mot en så tøff 
motstander?
-Endelig en riktig toppkamp! Vi gleder oss veldig til å møte en 
motstander som gjør at vi må opp i fokus, balltempo og en mer 
defensivt viktig jobb enn de kampene vi har spilt til nå. 
Så det som blir nøkkelen til å føre kampen for vår del er å sette den 
defensive biten, for å så straffe de hardt på overganger med vår
spisskompetanse!

Hvordan ser troppen ut foran kampen?
-Troppen ser bra ut. Vi mangler er par spillere, men vi har gode 
erstattere på disse plassene. Vært noe sykdom i gruppa også denne 
uken, men vi er klare for kamp med de som er tilgjengelige.

Hva tenker du etter de fem første kampene, noe som er 
positivt/negativt så langt?
-Det er de neste fem kampene som er interessant å snakke om, da 
ser vi hvor vi står hende. Laget begynner å sette seg nå og det syns 
på resultatene. Vi er fortsatt langt unna å få maks ut av gruppa, men 
det gjør det bare ekstra motiverende i kampene som kommer.

Til sist, hvordan slutter dagens kamp?
-Tipper vi vinner 10/12-8
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COACH'S CORNER



GRASROTANDELEN

BLI GRASROTGIVER OG STØTT ASKER IBK

Som spiller hos Norsk Tipping kan du gi 7 % av 

det du spiller for til et lag eller en forening du liker! 

Til deg som allerede støtter Asker IBK som 

grasrotgiver – tusen takk for din støtte!

Vi setter stor pris på alle bidrag!

Tilknytt ditt spillkort direkte på nett, trykk her!

SMS: 

Send GRASROTANDELEN 994 862 006 til 2020 

(tjenesten er gratis)
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https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/#search=994862006


Fredrik Andresen, trener  Ull/Kisa

Dere har startet årets sesong veldig sterkt, hva tenker du om det?
-Det har vært noe varierende men vi har startet omtrent som forventet. 
Vi er fortsatt ikke helt der vi skal være, men vi blir bedre og bedre for 
hver kamp. Vi har et veldig høyt toppnivå og har en god miks av yngre 
og mer rutinerte spillere. Dette gjør til at vi kan spille med smarthet i 
tillegg til ungdommelig iver, som gjør oss uforutsigbare.

Hva er dine tanker innfor dagens kamp?
-Vi ønsker å spille vårt eget spill. Dette er en av grunntanken til Ull/Kisa. 
Tenker at dette skal bli en jevn kamp med to gode lag, hvor den som har 
dagen vinner kampen.

Hvordan ser laget ut?
- Laget ser bra ut. Stort sett alle klare til kamp. Vi har som sagt en god 
miks av yngre og eldre spillere. I tillegg har vi spillere med ulike 
kvaliteter som jeg ser på med stort pluss. Har i tillegg utviklet en 
vinnermentalitet som er viktig. 

Hva tror du om årets 1. div Øst?
-Tror at årets 1.div kommer til å bli jevn i toppen. Her er det 3-4 lag som 
vil være med å kjempe til siste slutt. Asker må tåle et favorittstempel, 
men det betyr ikke at vi ikke tror at vi kan vinne serien av den grunn.

Hva er deres målsetning?
-Målsetning for årets sesong er opprykk. Men dette er ikke krise om vi 
må vente et år til. Vi har så mange unge som kommer etter så vi vil klare 
å rykke opp innen et par år. 

Til sist, hvordan slutter dagens kamp?
-Tror det blir en jevn kamp. Hvor Ull/Kisa vinner 6-5.
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ASKER IBK

1 Philip Coquelin (M)
2 Ingar Martinussen
3 Sigurd Lenasønn Tjelle
4 Magnus Gulliksen
7 Chris Jaksland (K)
13 Mats Lynum Hartmann
15 Henrik Hegsvold
16 Per Christian Brath
21 Axel Wallin
22 Håkon Hansen
28 Robert Kyllo
36 Christian Kolderup (M)
39 Robin Gabrielsson
41 Alexander Jaksland
46 Daniel Vassbund
53 Petter Knutsen
58 Ole Årøen
59 Tom-Erik Myhre
68 Fredrik Værslev
79 Erik Jirving
94 Robin Norstrøm
98 Vetle Korslund

Støtteapparat:
Truls Lindahl
Jan Emil Gudem
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LAGOPPSTILLING



ULL/KISA IBK

1 Jørn Gilberg (M)
3 Dag Staffan Lindskog
4 Birger Mothes Stemnes
5 Pierre Per Michel Nilsson-Ruda
6 Erik Jonas Niklasson
8 Magnus Johnsen
9 Jonatan Melander
10 Bendik Bjørgaas Austad
13 Jostein Lund Finberg
14 Fredrik Alexander Holmvik
15 Isak Kroon
16 Jan Erik Siggerud Hagen
17 Vincent Mattsson
19 Toumas Petteri Pelo
20 Aleksi Pelo
21 Ronnie Mikael Alfred Adolfsson (K)
23 Dan Jakob Söderström
27 Sander Johansen Skrolsvik (M)
75 Albin Per Valentin Bruus Green
76 Marcus Andresen
85 Langundo Augustin Didler Skei-Hart
90 Mathias Gram Larsen

Støtteapparat:
Fredrik Andresen
Jørn Gilberg
Bjørn Egil Johnsen
Jon Magne Stemnes
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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 30/11-19

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:

• Thon Hotell Vettre

• Egon Asker

• Salming

• Strömstad spa

• Festival uten navn
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KONKURRANSE

https://www.facebook.com/askeribk1


TABELL

RESULTATER SISTE RUNDE

Øreåsen – Grei 10 - 4

Ajer – Asker 0 - 17

Ull/Kisa – BMIL 8 - 1

Lyn – Bækkelaget 4 - 0 

DENNE RUNDEN

21.11.19 19:45 Lillestrøm – Lyn 5 - 8

23.11.19 14:00 Bækkelaget – BMIL

24.11.19 13:00 Asker – Ull/Kisa

24.11.19 16.00 Grei – Ajer
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RESULTATER

LAG KAMPER SEIRE UAV. S UAV. T TAP MÅL +/- POENG

Lyn  6 6 0 0 0 38-18 20 18

Ull/Kisa 5 4 0 0 1 34-19 15 12

Lillestrøm 6 4 0 0 2 46-33 13 12

Asker 5 4 0 0 1 72-21 51 12

BMIL 5 3 0 0 2 30-27 3 9

Bækkelaget 6 2 1 0 3 27-29 -2 8

Øreåsen 6 1 0 0 5 34-62 -28 3

Ajer 6 0 0 1 5 16-51 -35 1

Grei  5 0 0 0 5 12-49 -37 0





1. DIV ØST

ASKER

14

POENGLIGA

1 Per Axel Wallin Asker 5 4 17 19 36

2 Erik Magnus Jirving Asker 5 2 17 4 21

3 Robin Perzan Norstrøm Asker 5 13 12 5 17

3 Albin Per Valentin Bruus Green Ull/Kisa 5 14 10 7 17

3 Anders Nordhagen Lillestrøm  6 2 9 8 17

6 Alexander Jaksland Asker 4 0 6 9 15

7 Per Christian Brath Asker 3 0 6 7 13

8 Stian Jensen Øreåsen 6 0 10 3 13

9 Oskar Antero Ojala Lyn 5 2 9 3 12

9 Thomas Gutterberg Lillestrøm  6 0 6 6 12

1 Per Axel Wallin Asker 5 4 17 19 36

2 Erik Jirving Asker 5 2 17 4 21

3 Robin Perzan Norstrøm Asker 5 13 12 5 17

4 Alexander Jaksland Asker 4 0 6 9 15

5 Per Christian Brath Asker 3 0 6 7 13

6 Christopher André Jaksland Asker 5 4 3 6 9

7 Petter Knutsen Asker 5 0 1 5 6

8 Håkon Hansen Asker 5 4 3 1 4

9 Magnus Gulliksen Asker 4 0 0 3 3

9 Mats Lynum Hartmann Asker 4 0 2 1 3

10 Henrik Hegsvold Asker 1 0 2 0 2

10 Daniel Vassbund Asker 3 6 0 2 2

10 Vetle Lindseth Korslund Asker 3 0 0 2 2

10 Robert Kyllo Asker 4 0 1 1 2

10 Robin Gabrielsson Asker 5 0 1 1 2



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. Der får du hjelp av 

kunnig personal som sørger for at du får kjøpt riktig 

utstyr. 

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

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


ASKERS KAMPER 2019/2020

21.09.19 Bækkelaget – Asker IBK 5 - 11

29.09.19 Asker IBK – Lillestrøm SK 6 - 8

19.10.19 Haugerud 2- Asker IBK 1 - 9

27.10.19 SF Grei – Asker IBK 3 - 16

02.11.19 Asker IBK – Øreåsen 22 - 5

15.11.19 Ajer – Asker IBK 0 - 17

24.11.19 Asker IBK – Ull/Kisa

28.11.19 Asker IBK – Sagene IF (Regionscup)

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
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KAMPER



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
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SPONSORER

mailto:sponsor@askeribk.no

