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Asker reiser til Funnefoss/Vormsund 
Idrettslag, Stabæk reiser til Korsvoll, 
Bærum møter Vestfossen og 
Holmen tar imot Mjøndalen i 
cupens første runde. Askers og 
Bærums 2. divisjonslag i fotball spil-
ler generalprøve på bortebane i 
dag. Asker (bildet) tar turen til 
Ullern. Bærum reiser til Porsgrunn 
for å møte Pors Grenland.

Slik spilles før-
ste runde i NM

Slo verdens beste Super-G-kjører
Alpint. Adrian Smiseth 
Sejersted var raskere enn 
Aleksander Aamodt Kilde ned 
Super-G-løypa under NM.

Dermed kan Sejersted godte 
seg over at han har slått ver-
denscupvinneren i Super-G i et 
mesterskap.

Den Jar-bosatte lommedø-
lingen Kilde var storfavoritt før 
start, men tok den tapte gullme-
daljen med fatning.

– Det er greit at Adrian vin-
ner NM-gull etter at jeg vant 
verdenscupen sammenlagt. 
Disse europacupguttene har 
virkelig kjørt bra i vinter, og 

det ikke bare å spasere seg inn 
til NM-gull. Adrian viser i dag 
hvor god fartskjører han er, sier 
Kilde til NTB. 

Sejersted var naturligvis 
svært glad for gullet.

– Jeg hadde absolutt ikke for-
ventet dette. Aleksander har vir-
kelig kjørt bra i vinter, men det 

er herlig å få til et så bra renn, 
sa vinneren, som tok bronse i 
utforrennet torsdag.

Lørdag er det storslalåm på 
programmet, men NM avslut-
tes med slalåm søndag. 

Simen Solum Waagsether og NTB

simen.waagsether@budstikka.no

Snowboard. BSK Snowboard 
har fostret frem to av verdens 
fremste kjørere i Ståle 
Sandbech og Mons Røisland. 
Under NM viste de at det gror 
godt bak de store stjernene. 

Da brettkjørerne avsluttet sesongen med 
NM i påskeuken, tok klubben fem NM-gull, 
og totalt 12 medaljer – og uten at landslags-
kjørerne Ståle Sandbech og Mons Røisland 
stilte til start.

16-åringen Hanne Eilertsen ble den store 
gullgrossisten, med gull i snowboardcross 
for junior, Big Air for junior og slopestyle 
for seniorutøvere. 14 år gamle Sebastian 
Vik tok gull i Halfpipe og Slopestyle for 
yngre junior.

I tillegg sikret seniorutøverne Petter 
Grøn og Aleksander Østreng ytterligere 
medaljer blant de eldste utøverne – sam-
tidig som at Isak Ulstein tok senior- og 
juniorbronse i Big Air og Mathias Vågsdal 
sikret bronsemedalje i Halfpipe for junior.

Unikt miljø
Styremedlem i BSK Snowboard, Henning 
Sørensen, mener mye av suksessen henger 
sammen med den kulturen som har vokst 
frem i Kirkerudbakken.  

– Disse utøverne er i bakken hver eneste 
dag, fordi de alltid vet at det er noen ven-
ner der de kan stå med. Det skaper et miljø 
hvor medlemmene er aktive hele tiden, sier 
Sørensen, som selv alltid var å finne i bak-
ken i sin tid.

– På den måten opplevde Ståle Sand-
bech at hans forbilder alltid var til stede, 
og kunne han ta heisen med en utøver som 
Mikkel Bang var dagen komplett. Viktighe-
ten av det forstår Ståle den dag i dag, og 
sørger nå for å være utøveren de yngre ser 
opp til, så ofte han kan, sier Sørensen, som 
ofte prater med OL-sølvmedaljevinneren 
fra Rykkinn. 

Flere klare til å ta over tronen
Sandbech slo for alvor igjennom da han 
vant OL-sølv i Sotsji 2014, og i 2016 har 
Høvik-mannen Mons Røisland vært en av 
de aller største stjernene – med medalje i 
X-Games. 

Sørensen tror Kirkerudbakken og BSK 
Snowboard vil fortsette å produsere gode 
kjørere i lang tid fremover.

– Vi viser i alle konkurranser at vi stadig 
får opp gode kjørere, og vi ser for eksempel 
at en utøver som Sebastian (Vik) er frykte-
lig god allerede 14 år gammel, så det ser bra 
ut også i fremtiden, sier Sørensen. 

Simen Solum Waagsether

simen.waagsether@budstikka.no

Gulldryss over lokal snowboardklubb – uten hjelp av de store stjernene: 

– Et unikt treningsmiljø

FRA KIRKERUDBAKKEN: Ståle Sandbech (øverst til venstre) og Mons Røisland (øverst til høyre) er de store stjernene. Under følger flere dyktige 
kjørere i for eksempel Hanne Eilertsen (nederst), Sebastian Vik (midten til venstre) og Isak Ulstein.  FOTOMONTASJE: SIMEN SOLUM WAAGSETHER


