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, og er veldig fornøyd med å ha nådd finalen i NM. BEGGE Foto: ANEttE ANDrEsEN

Ishockey. (Stavanger–Frisk
Asker 3–2 e.f.) Frisk Asker håper
på hjelp fra publikum når
Stavanger kommer på besøk i
Askerhallen kl. 18.30 i kveld.

Frisk var svært nær å ta skal-
pen til storfavoritt og serietoer
Stavanger på bortebane lørdag
kveld. Det sto 2–2 etter ordinær
tid, men 32 sekunder ut i sud-
den death scoret Stavanger og
tok dermed første stikk i kvart-
finaleserien.

Skal gi 100 prosent
Frisk-trener Sune Bergman
håper på fullt hus og god stem-
ning når lagene møtes i kveld.
– Stavanger fikk mye hjelp av

hjemmepublikummet lørdag,
og jeg håper folk kommer til
Askerhallen og gir oss den støt-
ten vi behøver for å klare å slå
et av Norges beste hockeylag.
Ja, Stavanger er så klart storfa-
voritter, men vi viste lørdag at
vi kan spille jevnt mot de beste,
sier Bergman og lover full ten-
ning fra iskrigerne sine.
– Jeg kan love at vi skal gi 100

prosent i denne kampen som vi
alltid gjør. Vi har muligheten til
å vinne mot fjorårets NM-mester
og det tror jeg vi kan klare også.
Dette blir en bra sluttspillkamp!

Fullt lag
Bergman har fullt mannskap å
velge mellom til kveldens kamp.
– Alle er med. Gårsdagen

brukte vi på å restituere slitne
kropper, vi reiste også hjem til
Asker fra Stavanger. Vi har en
lett formiddagsøkt i formiddag
så vi skal være best mulig rustet

til kveldens kamp. Matchstraf-
fen vi fikk lørdag gjorde at det
ble mer slitasje på andre spillere,
men Mikael vil i hvert fall være
pigg til kampen, sier Bergman.

Best av syv kamper
I lørdagens kamp ble Mikael
Dokken sendt i dusjen allerede
etter tre minutter etter å ha fått
matchstraff for boarding.
Kvartfinaleserien spilles best

av syv kamper og kveldens kamp
er den andre i rekken. Tredje
kamp spilles onsdag i Stavanger,
mens den fjerde kampen spilles
i Askerhallen fredag.
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Håper på fullt hus
mot Stavanger

TILBAKE: Mikael Dokken er med mot Stavanger. Foto: JoAkim s. ENGEr

FRIR TIL PUBLIKUM: Trener Sune
Bergman tror på jevn kamp mot
Stavanger. Foto: ULF HANsEN

Tom Hilde (bildet) og de tre andre
hopperne, som opplevde å bli
utropt som sølvvinnere til å ende på
fjerdeplass i lagkonkurransen på
lørdag, fikk i går en fairplay-pris fra
det internasjonale panathlonfor-
bundet. Panathlonforbundet består
av 26 nasjoner, og de er opptatt av
flere ting. Blant annet antidoping-
arbeid.

Fairplay-pris
som trøst

Lotte Smiseth Sejersted ble num-
mer 33 på gårsdagens super-G, og
var tydelig preget av en skulder-
skade hun pådro seg under freda-
gens renn i Garmisch. Siden hun
ikke fikk med seg verdenscuppoeng,
når hun neppe målsettingen om å
få kjøre verdenscupfinalen om et
par uker. Smiseth ligger på 44.
plass med seks konkurranser igjen.

Ingen drømme-
helg for Lotte

Askers fotballherrer tapte en tre-
ningskamp mot KFUM denne hel-
gen. Sluttresultatet ble 3–2 til laget
fra Oslo, og Askers mål ble scoret av
midtstopperne Ulrik Arneberg og
Marcus Ingebrigtsen. Mest gledelig
for Asker var at Kristoffer Tollås (bil-
det) spilte sin første kamp for året
etter at han har vært ute med
skade stort sett hele vinteren.

Asker tapte
mot KFUM


