SubbuteoNummer

England - Norge

I-l

516, 1993

, EM i Hamburg 1992.

Norgesm.ester Knut Sagafos represetfierte den norske nivåhevingen
Subbnteo ved å spille I - I mot sterke Brian Lomas fra England
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SUBBUTEO BORDFOTBALL
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Anslagsvis

5-8 millioner

utøvere i 32 land.

Hvert land har sitt eget nasjonale forbund, og disse er
igjen tilsluttet det internasjonale forbundet FlsA.
Det arrangeres henholdsvis EM og vM annethvert år.
Mesterskapet foregår på samme tid og hvis mulig
i samme land som fotball-EM og fotbrtt-vu
arrangeres det året.
Det første subbuteo-VM ble arrangert i London i 1 g7a.
Regjerende norgesmester i bordfotball er
Regjerende verdensrnester i subbuteo bordfotball:
Angelos Tsakiris, Hellas (senior)
Vasco Cu i maraes, portugal (j u n ior)

Organ for Norges Bordfotballforbund.
Ansvarlig redaktør: Audun Flaaten
Bladets adresse: subbuteo-Journaten, postboks 1404, 3701 skien.
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Redaktøren har ordet
Så er endeiig SubbLrteo-Jotirnalen ute igien - to års avstand

til

siste ut-eivelse nå vel v.e re rloe
bortimot Norgesrekord. en lite f-latterende sådan. Vi kan ikke annet enn bcklage og si at
faktorene er mange: Mange andre fbrpliktelser. konstant dårli-e tid og ikke minst: dzirlig
økonomi. Heretter bekostes imidlertid trykkingen av Pro-Sport. som nå er eneintportgr i
Norge av Subbuteo bordfotball. Vi er selvsagt svært takknemlige til importpren fbr at vi kan
trykke bladet gratis. o-e vi oppfordrer samtidig alle subbuteo-spillere til å støtte fullt opp orn
importBren og utsal-esstedene (se annonse annet sted i bladet).

I alle fall: Takket være Pro-Sport sitter du nå med ei fin blekke i handa. og det vil du
torhåpentligvis gjøre to
i året. Vi satser altså pil to store nummct'i iiret. og sa fiir vi
-sanger
bare håpe at dette kan etterleves. Når det gjelder kontigent, har vi bestemt at clenne bgr viere
gratis ut 1993. ettersom forbundet ikke har vært i stand til å gi ut noen.fourniil i 1992. Niir det
gjelder kontigent for kommende år, viser vi til egen artikkel i bladet ont FSTIF.
Når det gielder antall utøvere i mesterskapssamnenheng. l,irkel det som onr vi nåddc en
foreløpi-etopphBsten 1991/våren l992.Sidendengan-eerdetflere(kanskje8-10)somhar
"lagt opp", men som forhåpentligvis konrn.ier tilbake. Nye komner imidlertid til-jevnt og
trlltt, og vi håper på rekordoppslutning om Telemark Open i november'. Rekorden i
nresterskapssamenheng er' ;12 deltagere (NM 1992). og vi håpe r dcn skal ryke undcr :irets T\4.
Ettersom det t'ørste offisielle nresterskapet ble arlangert tilbake intai 1990. kan t]tiin nil
begynne å snakke orn tradisjon innenlbr subbuteo. o-e mesterskapene nå 1'ol tiden er like myc
et treffsted der tnan "leker sammen" med gamle o-g nyc kjente. som det el kantp ixl pokalene
En slik blanding av lek og alvor (alvor for de som ønsker det) bør mesterskapene 1'ortsettc ir
r,ære. Vi håper å se både nye og
-ramle ansikter i november.
.
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Reisebrev fra EM 1992 i Hamburg
A tå delta i et

så stort internasjonalt arrangemenr

var ikke noe nytt lbr Knut
representerte nemlig No|ge også

Sagal-os. Han

i

Italia

i

1990.

Den -tang som otllsiell dclegasjon. dcnne gang
sorn spiller på seniornivir mecl llaggct pti hrystet.
Kristian Lingsom deltok dcrimot tbr førstc gang i
et slikt stol't ntesterskap. Kristian var o-gså den
som hadde mest å tbrsvarc i og med Gaute
Helstrup klarte en delt f'cmteplass cla han
representerte de norske i'argene i Ronta.

Vinkjeller
Etter å liii legistrert oss vcd AlsterhofTBaslerhol'
Hotel og knapt nok polert Subbuteospillerne tor
første gang bar det avsted til Ratsweinkeller.
Dette hcrømte spisestedet lig_uer i kjelleren i
råclhuset(fbr dere som ikke kan tysk....) og det
var virkelig en eksotisk opplevelsc i tå geste et
rom med store "llygende hollendere" hcngende i
taket. Faktunl var at båtene hang så tett at ri
måttc nesten gå rned senkct fla-ug undcr liele
parademarsjen(se bildet).

Godt med gttnile, ".fhgerde lnllenclere "
da den norske delegas.jortert pro.sederte i
Rotsw e ir* e I I e r .l'ø r t re knin g en i
Subbtrreo EM 1992, Hantburg.
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Trekning
Etter cn t'ullstappet mage gikk Bobby Moore

i

gang rned trekning av grupper. Mange spennende
oyeblikkl Kristan Lin-esorn var godt tbrnøyd nteci

trekninga og mente at det skulle la seg gjørc

å

vise tenner overfbr dc fleste av dc nasjonene.
Knut Sagafbs var derimclt barc mcllornfornØycl.
Bare de 2 beste lia hver gruppe fikk gå videre o-r
Norge var kornme t sammen med En-sland.
Skottland,Tyskland.Irland tix'uten Kypros.......
1. kampdag
Fin åpning.
Alle kanpene dertrte dagett hle .rpilt 2Xl0nin.

Noree åpner nervøst både i senior-(r,s Kypros) crg
junior(r's Gibraltar)kampenc. beg_ue ender
målløst. Norge burde ha vunnet hegge karnpene.
men hanene er nye og glatte o-a ballen rullel ikke
Norges vei til tross fbr store sjanser. I de neste
karnpene ser det bedre ut Lingsorl viscr at han er

et

enn kyprioteren i
og
resultatet
2-0 til Norgc var
.juniorklasscn
hestehode bedrc

tirktisk tlatterende fbr Kypros. Sagalos vistc ogsii
finc tendenser mot lrland. En jevn og fin karnp
som endte 0-0 til tross fbr ct par I 00% sjanscr på
beg-ue sidcr. E,tter 2 karnper var Norge tl'emdeles
ubcseiret og ennå ikke sluppet inn måI.......

TIL HØYRE:
Kri sti utt Lin g s ont er.fontpy6[ g 77s t
trekningert. Her br,lr aransement t'(ere
ntulig.l

offensivert

"Skandalen".......

Ettcr denne llne starten var både Lingsom

clg

Sagafos s\'ært optinristiske og satset på
individuelle nrentale preparasjoner. Lingsom
besøkte Subbuteo utstillingen. rnens Sagafbs tok

en spasertur for å roe nerva 1-ør ntøtet med
Skottland stipulert ril kl 14.00. Sagafos returnerre
tilsynelatende i god tid ca 13.30. Ider han
kommer blir han ropt inn mc'd beskjcd om ar de
har startet karnpene. Den fiyktinngytende .
rØdhårede skotten rned sine "Crackers" av noen

skudd(tradisjonell banan

med utrolig

sror

krurnhet) sto kald og ventet på å møte vikingcn
Skandalen var et f-aktunr. Alle sorn
spiller Subbutco ver at timingen og f'ølelsen f'ør
en viktig kamp er alta og omega. Polerin_qen ble
en vits. nervene i høygir. Men når det er sagt var
det ikkc noe ii si på tapct tbr skouen. Greg Danci.
Han var antagelig den beste spilleren i gruppa.

fia Norge.

Han vant

o_eså

gruppa etter en shoot out ntot

England.

Triumf for juniorNorge
Nor-qe fbrtsatte sin støe kurs mot el avansement
cla Lin-usom beseiret tyskeren rned 2-0. Denne

gangen hadde det vært en jevnere kamp. lnen
seieren ovcr vertsnasjonen var et laktum og ble
iagt merke tilll: (Norge rapre imidlerrid
scniorkampen mot Tyskland me d l-3.)
Ettersorn Norge nå r,ar klar for EM kvartflnalc i
.junior . ble den siste kampen mot Øsierrikc kun
en glennornkjØrin-e. Nor-ee ilnskct irnidlertid ikke
å tape kampen og en uavgjorr hadde holdt til
-uruppeseier. Norge tok ledelsen, men tapte til
slutt kampen rned 2- l.
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En forsmak på det som skulle komme.....
Få troddc i mai at Norge skulle kunne ta poeng
fra En_uland på Wembley. Enda f'ærre troclde at
Sagafbs skulle ha noe it hente fi-a bordtbtballens
vu-uge i cn intens EM kamp i Subbuteo. Men
Sagalbs ville noe anner!
Da Nor-re tok ledclsen i annen om-uang hadde
Norge knapt vært på motstanderens banehalvdel.
Scoringen kom etter en kjapp kontrin-v og en a\.
de norske brikkene tlkk stå umarkerr; to kjappe

flikk og

plastballen

kå der i helsr er den: i

motstanderen s nettkasse.

Engelskmannen. Brian Lomas. hadde imidlerticl
avslørt sine skudd under en vcnnkapli-e skoot-out
kvelden tBr. Lomas skjøt allrirl høye skudcl ("..it,s
so easy..). Dette blc hans bane. Sagatbs plukket
ned det ene høyc skuddet etter det anclre. Var dct
ikke så lett allikevcl? Etter den norske scoringen
-uikk inidlerticl Lornas reir opp o_q utlikner ril l-l
sonr altså ble sluttr.esultatet mellom England og
Norge i EM 1992. Senere skullc nerropp disse
siliene dukke opp sorn et resultal rrcllonr clisse
nasionene. da
virkelig lbrball.

i en VM

kvaliflseringskanip

r

2.dag
I kamp med ENl-mesteren
AIle konpene clettrte dagen ble .spilt i 2XI5rnin.
I kvartflnalen for juniorer møtte al{så Norge den
belgiske nesteren . Bertrand Sartisse. Kampen
ble dømt av den legendariske og berørnte Bob
McGitfbn (han sorn "prør,de å stikke ut øynenc"
på Carl Young i VM 90) . Kampen ble dessverrc
ikke noen reell muli-shet 1br Norge til å avanserc.
Til det var belgieren lbr god . Men Lingsom viste
bl. a med sine to scoringer at ogsir Norge kan

spille bordfotball på høyr internasjonalt niva.
Morten Andersen fia Danmark slo østen.ikeren i
sin kvartflnale. men rnåtte i sin semifinale også gi
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tapt for Sartisse. Gratulerer rned EM tittelcn

i

Subbuteo lbr juniorer Bertrand Sartissc. Belgia.
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Norge jr- Portugal
.jr. Kri sti att Lingsonr
visle .l'irte tokt er mot
EM-yinrteren.
Bertrattl Sartisse. I
nidten dommer Bolt
McGiffen,Skottltmcl.

Paolo Sobral. Portugal
hctel den regjerende ENI ntestereti i Subhuteo
borclfbtball 1br senioler'. Og han er en verdig
nrester'll I kvartf inalen slo han Subbuteos svar pri

klovncn Gazza

Gascoigne

.

Horst Deinrel frr

Østerrike. Horst Deimel hadde nylig komnet til
tlnalen i dct danske mesterskapet ved hjelp av
juks (Han skrek "Back" i serni-finalen vel vitende
at det ikkc var det. Den ntyke dommeren gav hant
hva han ville ha. Handlingen f'ørtc til scoring og

seier. For en skaml! Horst Deirnel innrømte at
han hadde fusket etter at c'lct danske mcsterskapet
var over.Bl-Æ. Vi sp1'rl)
Poltugal måtte slite seg til seicrcn over Østerrike.
2-l ble det ettcr ekstra omgangcr. Detli-l ','ar det

iailelall å se at Horst "Thc Cheater"
tapte

De

inicl

.

Sorbal ncd europamesterskapet.
P.S. Andrå Paulsetr repr€senterte Nttrge i Italitt
VM 1990 og klorte sterke -l-3 mot Dontinique De

i de innledende rundene.

Norges

littil

erteste VM poertg.

Portosiseren

fikk atskillig letrere spill

i

scmifinalen o-e det mot den på det tidspunkt

hoyest rankete spilleren

i vcrdcn.

ncmlig

Christophe Fuseau. Frankrikc. At Paolo Sobral
skullc' r,inne så klart som 4-0 i clenne semifinalen

ovcrraskencle.

ruverraskc't yar Sohral-s evnc
åpne skuddnrul igheter.

Det som
til å spille

særlig

scg til

Belgia er helt i toppcn internasjonalt i Subbuteo.
De t har vi visst lcngc. De viste. det igen i

Hamburg 1992. Belgierene gikk like godt til
llniilen i beg-ue klassene (det g.jorde fbrøvrig også
Portugal l). Dominique De Marco vant også sin
scmif inale med hele 4-0. Den som tikk svi: Italias

Mario Baglietto. Baglietto var
ouropamester

til ii bli inrponert med sitt presise og
gjennombruddssterke spill. Gratulerer Paolo

Moore

Marco

2X 4-0

var s\.ært

nettopp- Dominiquc De Marco. Belgia i llnalen.
En skikkelig revansje fbr De Marco!
Men dessverre fbr De Marco. for andrc gang på
rad i ct EM i Subbuteo måtte han gå tapende ut
av finalen . Men ikke uten godt spilll De Marco
sto fbr det fineste skuddet i EM 92 da han vistc at
han til f'ulle behersket jumpshot-teknikken ved
utlikningen til l-1. Finalen endte til slult med
enn tonjent 3-2 seicr til Paolo Sorbal. Poltugal.
Den pannebåndspillende. haltende og usedvanlig
utbruddsterke Paolo ll'a Portugal llkk selv Bobby

regjerende

fbr Italia ll'a 1988 da han slo -

.ja

Epilog med god ettersmak

Etter at de europamestcrene var blitt hyllet

og

hadde nrottatt sine prernicr l'ra Bobby Moore. r'ar

det alle deltakernes tur til ii hilse på Bobby
Moore og {å et "Well done" og cn fin platting
ncd EM logoen på. Et øycblikk ii ta vaie pii tbl
all ettertid tbr Kristian Lingsom og Knut Sagatos.

Forpvrig vil også Norges Bordfbtballforbund 1å
takke de norske spillerne for lrn utvist sportsånd
og 1br fbr6vrig å ha gjort etlc på det norske
llagget med f ine resultater.

prffi-r-o
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Something to remember: Kri,rtiiln
Lirtgsont og Knut Sogafos Lttottor
cle I tttke rp remi e .liu s e lv e ste B obby
Moore. West Hcun og Ertgkntcls VM
helren

fra

1966.

Bobbv Moore døde som kjent ny,li,q at,
kre.ft

SEMIFINALE ]:
Itttlius Metrio Baglietto ntti se i gt'nene at clenne kompen yinner ltelgieren
Dorrtirtirlue De Murco med hele 1-0.

SEMIFINALE 2:
Arets eltropamester Parslo Sobral, Portogal knnser storfavoritten.f'ra.fr-cutkrike.
Christophe Fuseau, med hele 1-0.

Nesten sensasion
Knut Sagafoss fra Skien
Bordfotballklubb levefte
meget god innsats under

EM

i

subbuteo-bordfot-

ball i Hambure sist hels.
Til noss for [tå titlim foiut for mesterskapet, overrasket Knut med å spille
uavgjort både mot Irland,
Kypros og England. Spesielt uavgjort l-1 mot
England (Brian Lomas)
var sterkt. For6rvig ble
det tap mot Tyskland (l- NÆR SENSASJON: Knut Sagafoss
3) og.Skotttanå 1o-t;.. t ju- (t.v.) fra Skien var nær sensasion da
niorklassa kom Kristian han spilte 1-1 mot Englands Brian LoLingsom på en delt 5. mas under EM i subbuteo-bordfotball.
plass.
Forøvrig leverte han meget bra innsats under mesterskapet.

Ko sås-gLltt
nr 5i=\t
i Srrbbuteo
Kristian lvlagnris Lirrgsonr tra Kolsås sto

1'(tr

liri

av en prestasjon tla hirn koi-n tri cn nrcgcr hccieriig dr:lt 5. plass i e uropantcsterskiipcl l Sul-.1-.nte o

bordlirtball lor jrrnior,

Kristian Lingsom f ra Kolsås etter kampen
mot Sartisse.

Norge slo likc godr \ crlsnasjr)ncu I vskiarrci
2-0 idc innicclcndc rundenc og blc nLrnrritcr lo
i sin prrljc. Førstcolasscn i pulj*rr eikk ril ()srcrrike . en av de he lt stt:rre Srrbbutco-nasionen.'.
nren bare såvidt. I-ingsorn spilre nenlig elirrcndel teknisk siepcn og lned cn nirrmes^t rrnorsk
oflensrv ulorskamnrethct ovcrlor på papirct
bedre motstandere. Det var kun i;sierrikcrc-ns
stoiskc ro som ga lrarn cn 2-1-seier over Norge.
I kvartfinalen motte Norge dct belgiske vidunderbarnet, Bertrand Strrtisse, sont represellterte srtt land med bravur allcre lle som l 1-årirrg
iRoma-VM 1990. Det var dcrlor ingen stor
overraskelse at det ble Sartisse sonr vant L.N{ i
Subbuteo bordfotball for junior, nren Lingsonr
tapte bare 2-4 og viste nok en gang sitt inter-nasjonale initt.

i
Fportslandene Subbuteo

bordfotball samlet til et rike!

of International
Subbuteo Table Football
(F.l.S.T.F) blir ril.
F ederetation

Selve dannelsen av denne organisasjonen

skjedde nnder Haniburg

EM i

1992.

Formålet med denne organisasjonen var i
utgangspunktet todelt
:

l)

A

samle de

Lrlike

slrbbuteoorganisasjonene under en
selvstendig og fii organisasjon der
spillerne
bestemmer ved
demokrati.
2) A fiemme Subbuteo som sport
på verdensbasis.

Disse opprinnelige målene krever
dernokratisk r.'algte styrer i de enkelte land
som igjen velger den internasjonale

kommiteen. Den sittende kommiteen er
valgt inn av de representanter for de ulike
land som var til stede i Hamburg. I denne
kommiteen sitter pr allglrst 1993 fgigende:

Presitlett:

Laurent GARNIER.

Frankrike
Vi sepre sidenr: Allesandro ROSSI,
Italia
S porr skom ira: Wil ly HOFFMANN.

Sveits

Fritz VENDEBÆ K.
Danmark
Repres etttanl.' Trevor SPENCER.
England og Waddingtons Games
F incut s konti t e :

Medlemsavgift til FISTF
FISTF påtar seg å arrangere og samordne
alle internasjonalearrangementer og vil
dessuten være behjelpelig med å veilede i
ulike nasjonale arrangementer. Hver
nasjon må betale en mediemskontigent.
Det vii dessuten gis spillerlisens fra

FISTF, Dette betyr at

Nor_ees

Bordfotballforbund antageiig må ta inn en
viss medlemsavgift pr år også i frarntida

tii tross for at vi nå tor

dekket
tlykkekostnadene tiI Subbuteojournalen( se
leder).

EM 93 i høst
FISTF vil arrangere EM fbr inivrduelle
spillere og for klubblag annethvert år. Det
samme skal skje fbr VM så vidt vi forstår.
I høst. 1993, blir det arrangert EM .fbr

individulle spillere

i Belgia l8/i9

Septenrber og EM .for klubblug i Milarto.
Italia
29t30
oktober.
Subbuteoprodusenten
i
England
Waddingtons Games arrangerte tidli-eere
EM og VM annet hvert iir i forbindelse
med det virkelige fotball EM o_e VM. De
sto for utstyr og opphold for deltakerne fra
de ulike landene. Waddingtons har lovet å
fortsette å sponse turneringene som nå vil
bli
arrangert
AV
FISTF:
MEN.....samarbeidet går tungt og det blir
ikke sponset til høstens turneringer. Dette
betyr at hvert land må selv bekoste ALLE

UTGIFTENE i

forbindelse

med

deltakelse. Norges bordtotballtbrbund har
en siunken kasse. Vi i,il betale de ca 1200
kr som er en forelgpig rnedlemsavgift i
FISTF, men dermed er vi også nær sagt
bankerott. De få hundrelappene som er

I

l1

Willy HoJrnan er en
levende legende i
Subbuteohistorien
nted alle sine EM og
VM titler.

Nye regler!
Et av punktene som glorde det vanskelig å
danne FISTF var at de ulike
organisasjonene opererte med forskjellige
regler. Det kanskje viktigste punktet for
FISTF har derfor vært å lage et sett regler
som er gode og som kan gelde for hele
Subbuteoverden. Disse reglene er laget
etter mange møter og mange forslag og
igjen vil knapt dekke kostnadene med å få
sendt ut dette bladet til de_s.
Norske deltakere i EN{ 93?
Tiltross for dette vil vi forsØke å få til en
norsk deltakelse i EM93 i Belgia, men det
rnå altså bæres økonomisk av de enkelte
deltakerne. Forbundet vil prøve å få noe
sponsorstøtte, men det er dessverre knapp
tid. Forbundet har ennå ikke bestemt hvor
mange eller hven-r som skal representere
de norske fargene. Uttaket blir gjort med
vekt på resultater i siste NM. De aktuelle
kandidatene vil bli kontaktet av NBFF.

forbedringer. En engelsk versjon skal
foreligge 15. august 1993 og vil gielde fra
og med l. september - også i Nolge.
Reglene vil avvike noe fra de vi kjenner i
Norge og disse forandringene vil bli

diskutert i

NORDTSK MESTERSKA9

av

Subbuteojournalen som antagelig vil
foreligge rundt nyttår( forhåpentiigvis før).
Før det har du forhåpentli-e fått tilsendt de
nye reglene på engelsk eller et nordisk
språk. NBFF ser fram til en enhetlig linje

m.h.t. regler, men håper at

også

tolknin-eene av disse kan ligge nærmere
hverandre i de ulike land enn hva tilfelle
har vært før.

t:

PFR.ESEI\-TS

neste nummer

Nordisk
???
Danmark hadde gleden av å innvitere til
nordisk mesterskap i Subbuteo første
helg i november 1992. Norge forberedte
seg grundig, kjøpte flybilletter og pakket
de velpolerte lagene omhyggeligl
Da - da er det at danskene beklager. men
må utsette stevnet til Desember. Dette er
for dårlig Danmark. Heldigvis fikk de
fleste omgjort flybillettene ril Desember.

*f*l*"å*m'-" Bakke

,,enpokalen:

Jon Bakke

71
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May K.År;^ q.
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SKIEN: Magnus Topper
til toops i TM i

cikl.i helt

6ordlotball sist fidlg. Topper
har vist en fin utvikling ved

spillebordet det siste året.
men dette var tørste gang

år"":

ffiru

A rbciderbra

Dag Nygaard (begge Oslo)

slimret med sitt fravær, var
ået ineen som kunne true

våre loiale utØvere. Samtlise 12 som eikti videre til A-

iluttsoill åtter

innledende

han vant en Crand Slam-tur-

grupp'espill. var fra Gren-

nering.

landsdistriktet.

Dåt ble som ventet sterk
lokal dominans under helsens ånne telemarksmester-

MESTEREN: Magnus Topper har hatt stor

t
I

ikap. fut var imidlenid deltakåre både fra Trgndelag
os Akershus, men ettersom
b5de Noreesmester Andre
Paulsen o! fjorårets vinner

Topper vant

J-l

over
finalen. og

Knut Sagaloss i
kan således titulere seg
telemarksmester fram til
n€ste høst.

Neste store begivenhet
tbr bordfotball.entusiastene
er Kongerød Cup i januar,

framgang og vant TM.

A great save

???
OOO

d(TA

)

før det i mars neste fu skal
konkurreres orn hvem som
skal .representere Norge i

Hamburs.

der

Europaniestenkapet i Subhuteo bordlotball går av stabelen i mai.
Kvårtfinaler: Magnus Topper

-

Au-

dun Flaaten 2-1, Stian Selander
Jon H. Bergan€ 3.å, Rune Berg
Trond Pedersen

1

-0, Knut SagafoE

*-

Anders€n 1-0,

S€mifinaler: Knut Eågafoss
Berg 2-0. Magnus Topper

-

-

Rune
Stian

Selander 1-1 {e.e.0). 3-0 på shoot-

out.

Flmle: Magnus Topper
gafos 3-2 (e.e.o.l.

-

Xnut Sa-

t3

(t+tLr

ETTER A.]. MARADONA SLUTTET A SPIL.
. iR HERREFO-|BALLEN BLITT TO.

''i-Å-l' u;NTERTSSANT. OG DAMEFOT::r- :i SARE MCRO \AR DE BYTTER

-RØYER ET-]-ER KAMFEN, MEN, DET FIN"rfS ET GODT ALTERNATIV: SUBBU-

-rEo

SuDbuteo er ikke, slik som mange tror, et ishockeyspill for
\,,oerekommende. Det dreief seg om presisjon. taktikk,
Korsenrrasjon, balifolelse, evne tjl å legge opp et forsvar,
og kke minst, gode avsiutninger. Det elementære utstyret
besiar av en filtduk, en plate å feste filtduken på {dette er
viktrg da man uten, lett kan miste kontrollen over ballen),
spiilere og selvsagr en ball. I tillegg er det mu{ig å få kjøpt
absoluft ait du si(ulle ønske av tilbehør: Tribuner med publrkum som gjor bolgen, ridende politi som holder folk i
tommer, Ljiike pokaler til de ulike mesterskap, flombelysnrng, og best av a t.734 forskjellige lag som det også er
frLi ig a nummerere. På denne måten er det faktisk mulig
a soille iotbaii med 22 Maradonaer på banenl Spilleren
Deveges ved at den FLIKKES, d.v.s. en bevegelse med peke- eiler langefinger som kan minne om et knips. Spilleren
kan biloe sKr!s og lobbes. Med litt tekniske ferdlgheter er
oet bare bfassespark som byr på litt problemer.
.Reglene skal ligge så tett opp til vanlig fotball som muijg.). forteller Andre Paulsen, årets norgesmester og fe-

cireianoeis representant under verdensmesterskapet.
uNoen justeringer må Jo til. Takrikk og spillforståelse er
imrdlenid svæn lik som ifotbail,.
I Norge er Subbuteo, til tross for at det har eksistert her i
over rjue år. reiativt ukjent. På verdensbasis derimot, er
oer nrer enn fem millioner spillere i og utenfor forskjellige
Subouteoforbund. Norges Bordfotballforbund har ca. l0O
medlemmer hvorav rngen jenter! På forespørsel om det
kke er noen jenter som spiller i det hele tan, forteller Aniire ai (joda. det er en jente pa Malta.)
Andre begynle å spille da han var elleve, og nå har han
bl tt 27 ar gammei. ldeell treningsmengde anslår han til
en fem-seks timer et par ganger i uka, men som han sier
"Det er jo fryktelig moro!r -Det hersker altså ikke noen
lnnbrtt kniving i dette? .Det er klart, deltarjeg så ønsker
jeg a gjore det best mulig. Under NM fikk jeg ikke neruer
for finalen, og i VM hadde jeg det ikke i det hele tatt. Når
det gjelder vold og mord, sa var det en fyr i kvartfinalen i
NM som knakk beina på alle spillerne sine etter kampen.
Det var ikke helt pent gjon. Ellers så kan det jo forekomme

iil sparking på skinnleggen under kampene. I utlandet

er

det jo de som forsikrer fingrene sine, og hvis de spiller
med iange negier, så forsikrer de neglene også. De tar det
kanskje iitt mer alvorlig derD. Han forteller også at nivået
oa Srbtruteospillere i Norge er blitt adskillig høyere bare
pa dei siste året, og at forbundet stadig {år nye medlem-

Magnus Topper og Knut Sagafos {henholdsvis elev og lærer
ved Skien videregående skole
!) i aksjon under finalen i årets
Telemark Open.

nrer. Oe virxelig store fotballspillerne varer dessverre som
kteni sa aitfor kort, men med Subbuteo slipper du bechte-

rews og fysroterapeut-utgifter.

Subbeleo har du så lenge

cu vil. Hjemme i din egen stuell!
I den senere tid har vi i CHlLI-redaksjonen spilt SUBBETEO til den store gulimedalje. Ved nærmere sp6rsmål
veCrorende denne fantastisk spennende idrett, må du for

ai det ringe trl oss pa telefon: 02-33 17 06
SIEBUfEO koster ca. 4'18 kroner. Kan kjøpes hos Sports
Games Noruvay pa bestillingsreiefon: 03,52 08 66
Vinneren av Talemark Open

CATHRINE SANDNES
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KongerØdCup 1992

.,t,

fi.,:
Arkivfoto: Morten Svenclsen og Erik Sannerholt vor iriticrtit'tnkere til Konqerpd Cupert. Her i
aks.jort.fru de tidlige pionerdctgene i Suhbuteosltopett i Skien( na netllagt 1.

Dessverre har vi ikke fått inn noen
reportasje f ra arrangØren av Kongerød

Resultater KongerØd CUP 1992

Cup 92.

Finale:
Jon Henning Bergane - Anders Grorud
Bronsefrnale:
Knut Sagafos - Kietil Nordahl 1-0

Vi

kan derlor kun vise er
arkivbilde av de to initiativtakerne til
denne turneringen som er den eneste i
Norge med vandrepokal. Denne pokalen
er det i pyeblikket Jon Henning Ber_eane
som innehar siden det fbrelilpig ikke har
vært arrangert noen KC 1993.

PR.ESENI-TS
NORDTSK MESTERSKA9

H"^a"2

Nordisk 2: ???
Danmark hadde gleden av å innvitere
utsatt nordisk mesterskap i Subbuteo
andre helg i desember 1992. Nolge
forberedte se-e grundig, tok fram
flybillettene fra sist og pakket dc
velpolerte lagene ornhyggelig - nok en
gangl
Da - da er det at danskene bekla-eer, men
må avlyse hele mesterskapet p.g.a. dårlig
deltakelse. Dette er altfor dårlig
Danmark. Heldigvis fikk de fleste
flybillettene refiindert av de aktue lie
selskapene. Dctnnnrk, dere burule
orrangert Nortlisk ,sotrt pIcmlctgr. Nor-ee
kunne i dag kanskje viert nordiske
rnesterell!?l

KRAGERØ:

1-5

TERJE ELLEFSEN VANT ''THE TREBLE''
Terje Ellefsen tok storeslenl i Kra-uerø
høsten 92. Seier i både liga. FA-cup og
ligacup gjør Ellefsen nærmest historisk
også i nasjonal sammenhen-e, og 17årin-een viste med dette at den fine
innsatsen i NM ikke var noen
tilfeldighet. Det var forpvrig tredje året
på rad at Ellefsen vant Kragerg-ligaen, i
år med broder Frode på annenPlass.
Svend Arvesen tok bronse og Martin
Eikeland la beslag på 4.plassen i et
seriespill som i ait talte l2 deltagere.
Disse ble innledningsvis delt inn i tcr
grlrpper, og etter seriespill gikk de to
beste fra hver -eruppe til slr"rttspill' I FAcllpen vant Terje 2-1 over Svend
Arvesen i finalen, tnens han i
ligacupfinalen beseiret "primus motor" i
Kra-serø. Martin Eikeland. med 5-1 o-e 70 over to kamPer.

Tabeilen høst 92:

l)
J)
3)

4)
5)
1)
9)
11)

Terje Ellefsen
Frode Ellefsen
Svend Arvesen
Martin Eikeland
Thoralf Nilsen
Svein A Brekke
Chr. Schulze
Fredrik Sørensen
Per Dahlgren
Kenneth Schølberg
Kevin Hunter Nielsen
Per Stian Støle

Martin Eikeland i dyp konsentrasjon under en viktig seriekamp i Kragerø-ii-eaen

teez:
Nordahl tok "The Double"

Y"ærum

Kjetil Nordahl hentet hjem både li-saen
og FA-cupen. I tille,sg så tapte han
finalen i ligacupen 2-1 mot Kristian
Lingsom (etter ekstra omganger).
Ligaen ble jevnere enn torrige sesong.
Tre skilte seg ut på toppent Kjetil
Nordahl fikk ned seg 2l poeng, det
samme gjorde Kristian Lingsom , mens
Lars Johnsen stoppet på 20. Før siste
runde knnne faktisk alle tre vinne. Lars
Johnsen knuste fjorårsrnester Christian

Svendsen

med 5-1, og hvis

både

Lingsom og lt{ordahl hadde spilt
uavgjort, så ville han blitt mester.
Christian Lingson-r måtte vinne sine to
siste kamper for å henge med og slo C.
Svendsen 3-2 og 2 minutter før slLrtt i
kanrpen mot Arild Stokke fikk Lingsom
hull på byllen. Det hoidt imidlertid ikke
til bedre enn annen plass ettersom Kjetil
Nordahl hadde overbevist stort mot
samme Stokke tidligere med en 1-0
seier. Dette ga Nordahl den tilstrekkelige
gode målforskjellen til å innkassere
Ligamesterskapet.
FA-cupfinalen ble ikke videre spennende
denne gangen til det ble Lars Johnsens
slitte nerver fbr utslagsgivende i kampen

mot ligamester Kjetil Nordahl. Første
omgang ble et konstant press nlot
Johnsens måI. Rett før pallse kon.r
scoringen alle ventet på. I andre omgang

Kjetil Nordahl i aksion mot Christiart
St,e.nclsen. Kriistian Lin,qsont .fBlger den
dramatiske kantpert.

hjen l-0 ledelsen
seier og dermed "The Double".

kontrollerte Nordahl

til

I

Ligacupen kom Kristian Lingsom til

finalen etter

å ha slått ut

Petersen(2-3,4-1)

Endre

og ALild Stokke (l-

0,2-2). Den andre finalisten Kjetil
Nordahl slo Lrt Johnsen(2-2.4-3) med
noen skikkelige publikumskamper og i

semifinalen fikk Christian Svendsen
unngjelde(3 -1 ,1-2). To minutter inn i
finalen tok Nordahl kjapt ledelsen, nien
Lingsom kom tilbake i annen omgang og
prikket inn en nydeiig ball i fart. I ekstra
omangene vendte Lingsom kampen ved
å sette seiersmålet i krysset.

Tabellen våren LggzrBærumsligaen
Nordatrl
Lingsom

10

62r

23- 9

2T

10

7 03

24-13

2l

Johnsen

10

Stokke

10

Svendsen
Petersen

10
10

622 23-rt 20
325 8-14 t2
316 11-18 10
428 3-26 2

1'7
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0000090

BESTE PLASSERINGER:
Li-gamester H1990, Cupmester H1991
o-e HI992, nr 3 NM 1992 og nr 4 NM
r

993.

STØRSTE TRIUMF:
A bli den første ligamester noensinne
(høsten 90)
STØRSTE SKUFFELSE:
Å t,tl stått ut av Erik Sannerholt

i

det

første NM 1990). Hadde store
torventnin-9er til det mesterskapet, men
(

ble slått ut r innledningen.

BESTE KAMP:

5-3 seieren over Anders Grorud

i

kvartfinalen i NM 1997.En thrilierl

NAVN: Audun l-laaten

DÅRLTGSTE KAMP:
Semifinalen mot Lars Tore My-ee i NM

FØDT:

93

KLUBB: Skien Bordfotballklubb

1956

REKORDSEIER:

15-0 over Trond

Pedersen

i

SVAKHET:

treningskamp høsten 1992

Langskudd. keeperarbeid

REKORDTAP:
1-5 Magnus Toppel i Li,saen våren

91

vÅLsnrrrxc:
Holde på med Subbuteo så lenge som

VANSKELIGSTE MOTSTANDER
DU SPLLER MOT:
Stian Selander

HVILKEN ANINEN SPILLER
DRØMMER DU OM A SLA:
(Tidligere
Hoffman
Willy
verdensmester, ikke lenger aktiv)
STYRKE:
Langtreff; scorer mye mål

mulig OG beholde rekorden i antall
deltakelser i store mesterskap.(Har vært
med på alle hittil!)
SUBBUTEODRAKT
SPILLER MED:

DU

HELST

Ingen spesiell

FAVORITTLAG
T
FOTBALL:
Celtic FC og Chesterfield

VIRKELIG

,

Td

t!?Pl

L

'7

Å
;ts@l

$klensdomlnans

Æ

&

,4

.'":,$, I
r,'.i*9w'
.+?9

M]i

'l:r@:,

ffiiil -arn|s.+*w

f.åæti

)clwi

w

t"w

lbordfotbal
SKIEN: Det ble storeslem
for våre lokale utøvere
under helgens NM isubbuteo bordfotball i Skien.
Veteranen Knut Sagafos
(32) gikk endelig helt til
topps i et mesterskap, og
skal representere Norge
under EM i Hamburg om
to måneder, takket være
sin 3-2 gevinst over Jon
Henning Bergane i finalen.
..\u,lLiri Fllrattn glrrrde lncsterskapet lirllkorlrrent tor Skren.
rcd ri leggr'beslag pa 3. plasscn. i
et irL'slcrskap sonr haddc siir.nict
hcle' .15 dcltrikcrr'

lia lrele latrtict.

Dramatisk
I)e hle altsa Knrrt Sagafos :tole
nrcstcrskap. Arets norgesnrcster
k(rrr \eL :onr \ entL'r trcit iulcnnonr loidasens innlediin-ssånde
(der de to beste {ra hver gruppr

gikk

til

r\-sluttspili). for han

i

sontiascns åttendcdelsfi nale nor'-

irllir'i'tr K.jetil \ordahi tr.i li:i'rurr. I kvarttinalen rnåttc f ioriirets
\\l-rin.tlirr 1r.r Skierr. l'iik S:,n-

I

!ti;:.":
J

spilt Oc dninratisk: tr)

*'
*#

Sagafbs Kristian I-inssonr fra Bltnrni. s()nt .sikk trl ttrpp. i jtritior klassen undcr lrelgens \\'1.

jlrid

's
it

d_
qH**

tu

, $':\666
r*&

ffiF

!

Stor triumf
Jon Ilcnnins Bcrsanr' or Audun
tl;,:rten.l.j, triic lr tl,, h.' l.:.'r r. r.'rl
tcrskap til en stur triunrt'lor btrrtj
li'thrllcrr i Skicn Flrlrte n nadrie
lirr foIstc- gang :cnrifinult-n i ct

F

st()rt illcstL'rskap. Og det rnanglt:t
iki:e m1'e pl1 at <.rranil old rrran,, j
norsk subbLrteo skLrlle !i.rtt ire It iii
finaiert. Ilcrgarre la nenrlic unelcr'
I -1 (r minutter lor slritt i >crrrrrrli
nalen mot Flaaten. men mannen

inc\ta rskllp.

rr

I

\{}ni figurercr

rrr

cr.l pii rAn-

kinelisten i Norge. konr knallstcrkt
tilbakc og \rant -1'.3 i nrestcrska-

pets kanskje nrest dranratrskt'
karnp. Per l-asse Brond:tad fia

Verdal var eneste spilicr. utcnlirr
Skien soln nådde senilinaien

nrifinalen. Finalen nrot Jon Hen-

Oslo måtte gi tapt mot nettopp Jon
Henning Berganc i kr artfinalen.

ninr: llcrgrne \ ar r()nr r elrlet .ievn.

J{*

åH#
*
s

{)! )eni()r'\cnlcrt i hli.ic jtritrirr'-frskland
klasse . Med seg til
far

neriroit meide pass med l-1. f'or
\/erduls Per l-assc Bronstad ntåttc

0-1 ise-

rf

-gangL't lil

Sagalirs under. bcgre tanger konr
han tilbake. og sikrct scit N\l--sLrllct nred sin l-3 scoring lenr nrinrilter ii)r rIrrtt. Saglil'(r:-cr dcrrrt.'d
klalifisc-rt iil ii reprcse rrlcrc \orse
urrrlc I:\l i I Illrrrlltrr!' r)ll t() nrilnr'
clcr. der hcle 25 nasjone r er rcprl--

ruveraskende etterso|n Skicn lldri
tidligere har vunnet N\,1. F-.jorårets

strckkc r'åpen med

ii

;-.rr,:;

norgesnrestcr Andre Paulsen lra

qe#{

EM-K LAR: Knut Sagaios lubler etter Nlvl-triurrrf og

oq dct vur rrok cn tritttr piiie il
.r r'1.-r lirt illiillDe it \ilnt \i\l taIrr'

\cnltrlf Norgc r tt

El'v1-'-ri1leti

1.-4. Audun Fiaaicr-Lar

Nlvoc 4--C.

N6r"daht

(c:i

3-0

Srreo'o:

intt'r'nu:joriltll

Grorud-Troni Pecerser

\\l bckrelir'i lil subbttl.'o
horiiotblll nli har f itt solid tirt-

Morten Svensen A, tc Stc'

Ilclgens

lcstL' sorn spoil i Nrtruc'. 0{ dcltlikc-isen favnct sonr \ust sprllclc l'r'u
lullc dc'ler ar lundet. Foltsatt er cle t
irnidle nid l'clcrttlrrk :r)ln rtlrr strr
kc'st i bordf'otball - bridc Skien o{:
Kr"ag,-.ro

Ile

har l5-16 aktive ulovcrc.

si fra Kragero under helgcns

N\1: Terir'

[:1le'{scn. s()nr viint st-

niort'nt-s B-sluttspill. rrg Slein Il.

Rr.'kke :o1l

Ir

'[

A-sluttspillet

-1.

pllr.. i julti,,r'.

Rrrne Bero-Alo:'c Pa' sr

(c o). Dac Nvcaa'd Eri(
i-oit r1-4 le o , "i-: pa sro
Per Lasse Bronsiao-Tronc

loss

1-0.

Kvartfinale: Audun Flaat
ders Grorud 5 -3, Jon F
Beroane

-Andre

Paulse'

Saoafos-E. < Sannel
Per LasEe Bronstad Arrlo

KnuY

J_U.

Semifinale: Audun Flaate
H Be'oane 3-4. K'tut S;
Per Ladse Bronstao 1--0
Bronsef inale: Audun Flaa
Lasse Bronstad 3-2.
Finale: Knut Sacafos-Jon

nrno

a

C

"

Siliiidrliare: Kristianl
8.
delsf inale: Maqnus
Topoer-Jon Henning Berlane som*Christian Svendsen

l9

RESULTATER FRA SØNDAGENS A-Sluttspill

:

Semifinale:
S.delsfinale:

Magnus Topper

-

Jon Henning Bergane 1-4

Audun Flaaten- lars Tore MYge 4-0
Knut Sagafos - Kjetil Nordahl 3-0
Anders Grorud - Trond Pedersen 5-2

Paulsen l-2
Stokke 0-1 (e.o.)

Rune Berg - Andre
Morten Svendsen - Arild

Dag Nygaard

-

Erik

Per l-assc Brøndstad

Sannerholt 4-4 (e'o', 1-3 på shoot-out)
- Trond Sagafos 1-0

Kvadfinale:
Audun Flaaten - Anders Grorud 5-3
Jou Henning Bergane - Andre Paulsen 2-1

- Erik Sannerholt 2-1
I:sse Brøndstad - fuild Stokke 3-0

Knut Sagafos
Per

Audun Flaaten - Jon H. Bergane 3-4
Knut Sagafos - Per I:sss Brøndstad 1-0
Bronsefinale

:

Audun Flaaten

-

3-Z

Per Iasse Brøndstad

Finale:

Knut Sagafos

-

Jon H Bergane

2,_)

Juniorfinale:

Kristian Lingsom

- Christian Svendsen

2-t

Audun Flualett besteg 3.
plttssen og dernted høts
be ste plass ering noettsinne'

Kristian
Chri
.for

s

Litt gsont ntot

ti cut Sv

e

nd s e n i .t'in ale tt

jwtiorer. Seieren gav rett

til deltokelse i Htunhttrg nrcd
oppholdet dekket'

I

5å6iif

iioo.g

3. novemier

reg2

Ø

Suueren fotballmester på bord
SKIEN: Skiens Jon Henning Bergane (21) er
årets telemarksmester i
subbuteo bordfotball.
Mannen som troner suverent på toppen av rankinglisten i norsk subbuteo, har - med unntak av
sølv i NM - vunnet det
som er å vinne det siste
året.
-['riLrnrlcr
lrldc i lig..r. I-A-cup. og i
dc nasjonale tuLnerinscne Kongerod Cup or: rrrr Te lcnralk Opcn u.jor'

Bergane til hordtothallcn\ \\'itr pi.r
Rosinbor-g. Linder hel gens l.ncster-

skap

i Skien var dct byrivalcn

Anders Gror-ud sor-n kom nænncst

til a rippe

harn av pinnt-n. rnen

Bergane snr,rclde pausersultatct {)- I
til l-2 i sin taror. llondheinrs Pcr'
Lus.c Brrrrrdsurd ll hc:lur ira trr'djcplassen.

Oppslutnin-ten var god orn irrcts

Teleniark Opcn. i clct irclc 3,3 utorcrt'hudtle \rtt h\criurdrc \tc\llc i
Skien. Spesiclt _tlcdclig val det at

.juniorklassen sarnlet sapass sorn

l0

her hal det ofte viert
t),nt med oppslutning i tidligerc'

cieltakerc

-

tcicmulksnrcstclrklp. Telcrnlr-k

opcn cr:ol'lr Ilil\net \ir'f ,rpen li)r
spillere ira hele landet. og det er

rcrt r:ledclig ftlr srrhbutcosptrrtcn
cl lrrnst l-ierre 'pillere lil
grundcr- b1"en Skien rneå i ct slikt
nresterskap enn spilicre utenfia.
sr

at dct rra

Kragcrø val for øvrig aller best

rcprc\entcrt gcogratisk sr'tt (ni spilldrc). ()s Krrrsero Subbuteo Club

likk sin lirrste stor tliuurf gjcnnor.n
Si eirr Blckkus T\1-tittcl i jrrniorklassert. Ilrckke vant telernalknrcs-

teltittclen

!

cgcnskap ar, sin 3.

plass. cttcr som begee linalistcnc i
klassen konr ti'a Bicrunr.

Ncsle stolc oppga\

e for

Jorr

Hcnnin-e Bcrganc er Nordisk mcsterskap i Keibenhaln 6. - 7. novem-

bcr. Dit f irr han mcd scc Audun
Flaaten. Knut Sagalos.- Anders
Grorud (alle Skien) og Per l-assc

Ilrondstad (Vcrdal). Mcd tankc pI
Knul Sagafirs oppsiktsvekkende
resultater i E\'{ tidligcrc i år drar

den norskc troppen med

store

lbrhåpninger til det fdrste olTisiellcnordiske nrcsterskapet - Sagalirs
vi:;te som representant tbr Norge at
våre h.jernlige spillere har nådci et
mellomsj ikt internasjonalt.
Resultaler f ra A-sluttspillet (innledningsvis ble det spilt i grupper på fire, der de to
beste gikk videre):
Gruppe A: Knut Sagafos - Flune Berg 2-1,
- Trond Pedersen 3-0. Knut
Sagafos - Trond Pedersen 3- 1
Gruppe B: Terje Ellefsen - Jon H. Bergane 0-2, Jon H. Bergane - Kjetil Nordahl 2-0.
Kjetil Nordahl - Terje Ellefsen 1-2.
Gruppe C: Per Lasse Brøndståd - Arild
Stokke 4-0. Arild Stokke - øivind Nistad 3-2.
Per Lasse Brondstad - Øivind Nistad 4-0.
Morten
Gruppe D: Audun Flaaten
Svendsen 6-1, Anders Grorud - Audun Flaaten 2-1. Anders Grorud Morten Svendsen

Rune Berg

.

-

4-1

.

Semifinaler: Anders Grorud - Per Lasse

Brondstad 2-1. Jon Henning Bergane - Knut
Sagafos 6-1.
Bronsefjnale: Brøndslad - Sagafos 5-3.
F na{e Berqane - Grorud 3-2

r
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Regelspesialisten har ordet
Snorsnral: For cn tid tilbake hevdet
presicienten i NBFF at turneringene
etterhvert ville ga pa astropitcher (l'raner). Dettc har enna ikke skiedd. Når

SpørsnråL: Når konimer neste nummer
av Subbuteo.journalen ut( altså det etter
det jeg nå sitter å leser på'?)

vil det skie?

Svar: Det er et spørsmål som ciet normalt
heller ikke skulle gå an ii svare på. men
det fantastiske er at det er faktisk nu:lig.
Men som ie_q sa i et tidli-tere svar pei et
spørsmål av sairime typen: Dette er
egentlig ikke mitt bord. Derfbr siden du
er så intelligent(En nyere undersøkelse
viser at det er en sammenheng mellom
intelligens o-e de som spiller Subbuteo.
bl.a. har en tidligere TM vinner gåitt ut ar,
videregående skole med over 6 i snitt. En
uslålig rekord. Moralen må være spill
mer Subbr-rteo!). Altså siden du er sa
intelligent så kan du selv finne svaret et
annet sted i bladet. HINT: sjekk lederen.

Svar: NBFF vil avvente de nye reglene
som FISTF har laget og soni blir cie
gjeldene reglene internasj onalt framover.
Det er tegn som tyder på nt n.ran vil ga
over til astropitcher i turneringene
framover. Bl. a. skulle nordisk gått pa
astro. dessuten hal vi fått antydninger on"r
at Europacupen i Belgia i septernber
1993 skal gå på astro. Denne siste
turneringen skal spilles etter de nye
le_9lene som skal f oreli-rge senest i
slutten av au-qllst i Nor_qe. Dersom
turneringene skal foregå på astro. så vil

NBFF sørge for at de blir
umiddelbart. Det betyr iit allerede
neste store trirnerinsen

til :i

astropitcher.

t'inner. Tlte otte
uud onl\,:
Magnus Topper.l

det
den

TM OPEN 93

november kan komme

En TM vinner.
I det hele tatt en

-så

i

på

?

!.@fsmål: Når'kommer neste nummer av
Subbuteojournalen ut'J

Svaf: Vel dette spørsmålet har egentlig
ikke noe med regiene å gjøre, men jeg
kan vel si så rnye at det ikke er lenge til.
Faktisk så er det allerede kommet r.rt. Det
burde dri egentlig vite sjøl siden dr-r sitter

å leser Sr:bbutcojournalen i

ciette

øyeblikk. Om ieg rnå få lov til å si det:
Spørsmåistillingen er håpl9s: - dette er
ikke en vanlig MAD-blekkell

ETTERLYST:
Hvor er derute
Subbuteospillerert.
Slsr .serl: Kon,qerEttl
Ary l99l Fqlrste

dag...'.'

)

v

WANTED
DEAD OR ALIVE:

-','--'..
"DEN SISTE BOHEM I SUBBUTEO" (ved siden av Eivind Skurtveit og Arne Hjorth
Johansen)

NAVN: Audun Sagafos
FØDT: Skien 1965
eget utsagn den eneste subbuteo-spiller som "spellær for'
tribunen". Spiller glad-subbuteo, West Ham-style. Er også den eneste som kommenterer (!!)
når han spiller sine kamper i turneringssammenheng (alltid med "Hammers").

S,flRLIGE KJENNETEGN: Etter

HVORFOR ETTERLYST:

Se beskrivelse ovenfor. Er av mange kalt den siste bohem i
subbuteo bordfotball, er nærrnest en institusjon. Var også en av "grtinderne" i Norge. Blant
de fire beste i de to mesterskapene han deltok i.

SIST SETT: 1.dag av Kongergd Cup 1991. Forsov seg 2.dag. kom for sent til avspark, ble
disket og har siden ikke vist seg i mesterskapssammenheng.

Sårt er savnet.

NM L993:

MYGE - første vestlending til topps!
Lars Tore Myge fra Haugesund er i øyeblikket Norges beste i subbuteo
bordfotball. Den konklusjonen synes entydig etter årets NM i Skien' der l8'
åringen feide all motstand brutalt til side og stod igien som suveren mester etter
åtte strake seire av åtte mulige. NIer suverent kan det ikke giøres, og så var det da
glorde
også en suveren spiller som eksponerte seg i Skien Ballklubbs lokaler. Nlyge
seg bemerket allerede under Kongerød Cup 1992 der han som "førstereisgutt"
sjokkerte i innledningsspillet og nesten slo seg giennom til mellomspillet. Under
NNI tre måneder etter hadde han lagt enda en alen til sin vekst og nådde
mellomspillet, fØr han altså i år tok skrittet fullt ut og likegodt vant hele N\{.
En kometkarriere !

Ellers blc NVI pl'eget av -gantle
kjenninger som Jon Henning Bergane.
Knut sagafos og Ar"rdun Flaaten. Alle de
tre nevnte har rært i scnrifinalenc to ilr
på rad. men i år rned cn litt annen
rnnbvrdes rekketglge enn fiorårets. En
noksl utrenet Bergane apnet
mestelskapet svært famlende. og led
tydelig under man-eel på kamptrening.
Etterhvert sonr kampene o-s rundene
skred fren. fant imidlertid Bergane frem
til :itt -eantlc je-e. og vitr uttcr cn galrg i
en finale. For andre året på rad måtte han
imidlertid se se-q slått i en NM-f inale. og
star vel kanskje for tur til it vittne neste
ar. Sagal'os inntridcle sont vanlig
fon'entningene. og står med en rekord
sonr er unik i subbuteo-sammenhen-9: I
samtlige mesterskap han har deltatt i. har
han aldri blitt dårligere enn nunrmer fire.
Noen glentagelse av fiorårets NM-triumf
ble det iniidlertid ikke ettersom Bergane
med en sterk 2.omgan-s vant 3- l i
semifinalen.

INNLEDNINGSSPILL LØRDAG
Ingen store overraskelscr inntraff. De
første- og andreseedede gikk greit videre
fra sine respektive grupper,og fikk tølge
av de fire beste treeme. Hardest val
kampen i gruppe fire, der en spiller av

Morten Svendsens kaiiber miitte nrelde
pass i kampen om a-sluttspill. I gruppe
rned Andre Paulsen oe Kristian Lin-esom
endte Svendsen opp med barc to poens.
og røk dermed ut pa miillorskjellen i
kan-ip med to av de andre treerne . Ellers
var Per Lasse Brøndstad i skikkeli-e
scorin-sshumør og banket inn 22 nrål pa
sine tre kamper lør'dag.

ATTENDEDELSF'INALEN
I{er sprang den store bomben.
Førsteårsjunioren Svein A Brekke fra
Krager6 var vel i utgangspunktet sett på
som et lett bytte fbr
mesterskapsfavolitten Per Lasse
Brøndstad. men den gan_e ei. Brondstad
hadde kampen der ingenting lyktcs i
avslutningene, nren først og fremst var
dette kampen der unge Brekke imponerte
med sin presisjon. konsentrasjon og
stoiske lo - ali sarnmen vesentlige
ingredienser om nran skal lykkes i
sr-rbbuteo. 0-0 etter ordinier tid førte over
i ekstraomganger. os Brekke nl,giorde
det hele med to mål helt nrot siutten.
Sensasjonen var dermed et faktr"rm:
Mannen som av mange var ranket son-r
det heteste vinnertipset til hele
mesterskapet. var slatt r"rt i 8.delsfinalen.
Samme skjebne ble Kristian Lingsom til
del. Norges representant tiljunior-EM i

Per Lasse Brøndstad

var storfavoritt til
mesterskapet

i år.

men røk meget skuf'fende

ut

i

åttendedelsfinalen.

fjor var i år en av favorittene til
seniortittelen. men fikk noe
overraskende stryk av klubbkan'leraten
Arild Stokke fra Bærum. Stokke nådde
kvartfinalen også i fjorårets NM. og
kopierte altså bedriften i år med sin
ilnfine l-0 gevinst over Lin_usom.
Spennende lokaloppgør var det også
mellom Koibotn-gutta Andre Paulsen o"
Dag Nygaard, som hadde trukket
sammen allerede i åttendedelsfinalen.
Her måtte det shoot-out til for å kåre en
vinner: Nygaard hadde marginene på sin
side (3- l) etter at resultatet etter
ekstraomganger var 2-2. Forøvri_e fikk
Brekke,Stokke og Nygaard følge til

Bærums Endre Petersen tok
mesterskapet i juniorklassen

kvartfinalen av Audun Flaaten (5- 1 over

Te{e Ellefsen). Knut Sagafos (3- I over
Anders Grorud), Jon Henning Bergane
(2- I over Rune Berg). Lars Tore Myge
(3-0 over Kjetil Nordahl) og Trond
Pedersen (2-o over Endre Petersen).

KVARTFINALEN
Ingen store overraskelser her. selv om
alle oppgjØrene var jevne. Jon Henning
Bergane og Trond Pedersen har hatt
mange harde (men vennskapligel) tak
sammen. og atter en gang var det
Bergane som var strået vassere. Knut
Sagafos slo Arild Stokke 2-0 i en ren
reprise av f orårets kvartfinale. mens
Lars Tore My,ee beseiret Dag Nygaard
med 2-1. I den fferde kvartfinalen sikret

n':T ii: i?tJ'l:lJ';-i,
il
å sia sensasjonstrran

A,r du n Fl aate

ior,å" i.oåt s-o etstvkkeiltotppr,.n,i
2.omgang,lTlen

n

g

en

;; ; ;;k'. o"*t: .'I'r::lii ;:lT5l .'
Hadde kl*p:n,ull,"'ro* r.unn. t
st t'å,;;iii;]l
^
det ikke lett a
Brekke
skjedd. ttuk.']-"',
a
kan bii en mann
korsvei også'

at

:;'J;'.;

ved neste
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SEMIFINALEN / FINALENE
Audun Flaaten hadde før semfinalemøtet
nred Lars Tore Myge scoret 29 mii i
mesterskapet, men fikk solid nedtur mot
en forsvarsmessig utilnærmelig Myge.
Knallharde markeringer var ett av
nresterens mange varemerker, og også
fremover på banen satt spillet (i likhet
med skuddene l) som ei kule. Etter en
jevn l.om_sang lekte Myge seg det siste

kvarteret og vant udiskutabelt 4-0. I den
andre semin hadde Knut Sagafos
fpringen spillemessig og siffermessig
mot Bergane.men en soft goal rett f6r
pause tok lufta ut av Sagafos. som til
slutt måtte melde pass med 1-3. Dernied
var Bergane atter en gang i en finale nrannen kan vel best santmenlignes med
det tyske fotballlandslaset om man
forsBker en sammenligning til store
turneringer i fotball. Fortsatt mangler
imidlertid Bergane NM-trof'eet (tap to år
på rad) ettersom suverene Myge avviste
all motstand også i finalen (2- l) og sikret
seg et meget fortjent mesterskap. I
bronsefinalen måtte det shoot-out til for
å kåre en vinner meliom Sa_eafos og
Flaaten (?-? etter ekstaomganger)" og her
var fgrstnevnte best med sifrene 3-2.

imidlertid NM (og
andre mesterskap) et treffsted for
subbuteo-entusiaster. Alle får spille
minst fire kamper, og man har det gØy
uansett hvilke prestasjoner man oppnår,
Virkelig alvor er det vel først når man
spiller om en plass i et internasjonalt
mesterskap - ellers må det vel være på
sin plass å ta et tap eiler f'enr med et smil.
Deltagelsen under årets NM var torgvrig
jevnt bra, selv om den ikke nådde opp til
fjorårets rekorddeltagelse. 23 seniorer og
2 juniorer deltok i Skien Ballklubbs
lokaler, og om arrangørene hadde vært
tidligere ute med innbydelsen. ville nok
enda flere ha funnet veien til Skien. De
innfinner seg forhåpentlig til Telemark
Open (trolig i november). Og hvis vi

Bronsefinalen meilom Knr,rt Sagafos og Audun Flaaten
ble underholdende og spennende.
Sagafos vant til slutt på shoot-orit.

FØrst og fremst er

legger til at Endre Petersen (Bærum) i
skarp duell med Kragerøs Christian
Schulze ble kåret tiljuniormester, har vi
fortalt det som er å fortelle om NM 1993
- det fierde, men på ingen måter siste i
rekken.

Joakim Opsahl debuterte i NM-sammenheng.
Her under oppvarnrin-e til mesterskapet hjemrne
på Lillehammer

126

''GUINtr,SS.REKORDER'' FRA NM 93.

MEST GLAD: Lars Nikolaisen, som
scoret sitt første mål i
mesterskapssammenheng. Begivenheten
inntraff i kampen mot Joakim Opsahl,
hvor Nikolaisen vant 1-0.

OÅnltCST TID:Lars Tore Myge, som
etter å ha vunnet NM umiddelbart satte
seg i bilen og kjørte avgårde retning
Haugesund før noen i det hele tatt rakk å

registrere hva som var hendt. ( Rakk han
å få med seg pokalen ???)

MEST ORIGINIALE NAVN: Kristian
Magnus Lingsom, som av speaker Knut
Sagafos ble titulert Kåre Lingsom under
presentasjonen lørdag.
MEST SKUFFET. vol.I: Morten
Svendsen, som etter å ha blitt slått i
innledningen lørdag, Iot B-sluttspill være
B-sluttspiil og unnlot å stille opp sgndag.

ANDERS GRORUD - dåriigste taper

MEST SKUFFET,voI.II: Audi,rn Flaaren.
soni tikk en saftflaske (l) som eneste
premie etter å ha tapt bronsefinalen.
Kampen har for all ettertid fzitt navnet
"saftflaskefinalen ".

STØRSTE OVERRASKELSE: Svein A.
Brekke fra Krager6, som kom tia det
store intet og slo ut Per Lasse Brøndstad
i 8.delsfinalen. Farlig mann neste ar.

LENGST REISERUTE: Per Lasse
BrØndstad fra Verdal (Trøndelag). sonr
nå ved fem anledninger har tatt fly
tur/retur Skien for å være rned i
mesterskap. Sterkt I

MORTEN SVENDSEN - mest skuffet

MEST PRATSOM: Trond Pedersen fbr
n'te ,qang. Spiller som en _eud når han er i
slaget, men prater seg selv ut av kampen
etter fØrste baklengsmålet eiler det første
stangskuddet.

2l

MEST SPORTY TAPER: Per Lasse Brøndstad som til tross for enorm skuffelse over tapet i
åttendedelsfinalen. tok tapet med et sporry smil. Et eksempel til etterlØlgelse
!

DARLIGSTE TAPER: Anders Grorud.
(Smiler imidlertid tappert t-em minutter
etterpå). Overgås bare av Gaute
Helstrup, som etter kvartflnaletapet i NM
l99l knuste ALLE spillerne i
frustrasjon.

DARLIGSTE PREMIEBORD: NM
1993, sorn bestod av fire pokaler og
Ørten saftflasker. (Skyt ikke på
arrangøren. men på sponsoren ll)

HØYESTE UTBRUDD: Lars Johnsen,
som ointrent knuser glassrutene de
pa
-qangene han scorer nral. Minst 15.7
Richter-skalaen.
FINESTE DRAKTER: Terje Ellefsens
"Santos". En nytelse for øyet M

TROND PEDERSEN - mest Pratsom

MEST AVSLAPPET OG
BEHERS KET: Overraskeisesmannen
Svein A Brekke. sorn aldri fbrtrakk en
n-rine eller ytret en eneste stavelse når
han scoret nål - ikke en gang da han
scoret to ganger mot Brøndstad i
8.delsfinalen.

"rÅnE" (!) Lingsom i aksjon

under NM

LARS JOHNSEN - høyeste utbrudd
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European Championships
Subbuteo Sports Games

m

ffi

Cå.etle Gate, Oulton, Leeds LS26 8HG, England
Telephone: Leeds (0532) 824961
lnternational: + 44 532 82 49 61

Telex:557421 Wadint G
Fax: (0532) 825542

VG,Dagbladet,TA,NTB
Referat mÆilde følger etter mesterskapet.

PRESSEMELDING SPORTEN
Norge

til EM i fotball 1992.

Knut Sagafos skal representere fedrelandet under EM i Subbuteo Bordfotball i
Hamburg 29.-31. mai 1992.
EM i bordfotball har deltakere fra hele 25 europeiske nasjoner.
Subbuteo bordfotball spilles av flere millioner utøvere over hele verden, men er en
relativt fersk sport i Norge. Iår ble det arrangert NM for tredje gang i denne blandingen
mellom fotball, snooker og sjakk. I Subbuteo bordfotball er det en iordel å kunne beiegne
vinkler og å ha taktiske fotballferdigheter, men til syvende og sist er det teknikken ogl
konkurranseevnen(les: konsentrasjonsevne) som skiller klinten fra hveten.

Knut Sagafos, Skien BFK, er som NM-vinner 1992 kvalifisert for deltakelse i EM i
bordfotball sammen med vinneren i juniorklassen, Kristian Magnus Lingsom, Kolsås BFK.
Norge tilhører det lavere middelsjikt i denne idretten, og Norges bordfoiballforbund
(NBFF) sender sine representanter til EM i første rekke for å hente nye impulser.

i vM i rtalia 1990, da fikk Norge med seg kun ett poeng i de
innledende rundene og fikk en rask exit. EM's kanskje største favoritt
ttulås Mario
Baglietto. Han representer en spillestil ikke helt ulik den det italienske "ilandslaget bruker;
kompakt massivt forsvar, ofte langsom oppbygging av angrepet, men eksplosive i den
avsluttende fasen.
Italienerne er nemlig STORE også innen miniatyrfotballsporten, Subbuteo. Italia dominerer
de internasjonale turneringene sammen med Tyskland, Nederland, England, Skottland,
Sveits og Østerrike .
Norge deltok også

Knut Sagafos drømmer om å gienta bedriften til Drillos; sende hjem italieneren med tap
for lilleputtnasjonen Norge. Alt er mulig i fotball oG BoRDfotball!
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en ny oPPlevelse!

er uten tviL det beste og nest realistiske
f ot,ballspillet, son f 1nnes. Det kan spl-lles son f amllie-hygge
hjernrne i stua, eller son idrett på høyt nivå, alt etter hvor
du setter grensen nellon Lek og alvor.
Du kan få en liten denonstrasjon her i dag. Det kan virke
vanskellg til å begynne ned, men etterhvert Som du bllr mer
kjent, rned splllet, viI du garantert føLe deg slkrere.
Her i Grenland er vi ca. 20 akt,ive, 09 annenhver tirsdag
spiller vl ligakaurper not hverandre, på Skien VG. Skole. Møt
opp kI. 17.00, førstkonnende tlrsdag (5/10), så skal du få en
langt fyldigere inforrnasjon enn I dag.
SUBBUTEO selges hos Le Sport,lque i skien og Porsgrunn.
Ta deg en tur innom og se på utvalget, og for all del spør
hvis det er noe du lurer På!
Er du int,eressert, vil det bli satt I gang en rekrutt,liga senere i høst, for de sorn vil lære å sPllle SUBBUTEO.
Det eneste du trenger er et, SUBBUTEO-Iag, eIIers er det helt'
uten kostnader. Send inn stippen under for infornasjon
og/eIIer påmelding tlI Ilgaen. Vt sees!
SUBBUTEO

sett kryss) .
Jeg ønsker å delta i rekrutt serien ( sett kryss)
Jeg ønsker lnfornasjon om SUBBUTEO

(

NAVN:

ADR.:

TLF.

r

Sllppen sendes tllr

NORGES BORDTOTBALLFORBUND,
v/ANDERS GRORUD,
BOKS 1633, TALKUM,

3723 SKIEN.

( TLE. 3s520609)

.

aoo Skriv til oss! ooo
Har du synspunkter på hva bladet bør inneholde?

Ønsker du kontakt med andre Subbuteo-spillere i Norge?
(F.eks. for å breweksle, bytte ting, spille kamper.)
Har du spørsmål som har med Subbuteo å gjørez.
(Hva som helst!)

.

Ønsker du å presentere Subbuteo-klubben du er med i for
resten av

.

Su

bbuteo-Norge?

Ønsker du å sende inn resultater fra turneringer eller ligaspill?

Da er du hjertelig velkommen

til å skrive til oss! Ved siden av

en større reportasje i hvert nummer ønsker vi at bladet skal ha følgende

faste spalter:

.
.
.
o
.
o
.

Subbuteo-kontakt
Du spør vi svarer
Klu bbpresentasjon
Leserbrev
Resu ltatbørs
Regeleksperten har ordet
Praktiske tips

Det er mye opp til leserne hvor mye som skal gjøres ut av de enkelte
spaltene. Har du noe på hjertet, så skriv!

Vår adresse: SUBBUTEO-IOURNALEN, Pb. 1404,3701 Skien

3r

Dette får du som medlem av NBFF:
'
.
.

I

subbuteo-journalen tilsendt i posten minst 4 ganger i året.
Rett til deltagelse i turneringer og mesterskap.
Det er KUN medlemmer av NBFF som får delta.
Fritt tilsendt Subbuteos regler for viderekomne,
dvs det internasjonale turneringsreglement (som også gjelder
hjemlige turneringer og mesterskap).

,A!

NAVN:

f-eg ønsker å

i

bli medtem av Norges Bordforballforbund.

.....

ADRESSE:

FYLKE: ..........................

FØD SELSDATO (ELLER ALDER):

T

lA!

rcE/viønsker også å registrere føtgende subbuteo-klubb i NBFF.
(Alle medlemmer av klubben må være tilstuttet NBFD

KLUBBNAVN:
FORMANNENS NAVN OG ADRESSE:

NAVN PÅ UEOLEMMER:

Sendes NBFF, Postboks 1404, 3701 Skien

32

