
 

Forside nyheter 
 Notiser 
 Valg  NY! 

Forside sport  
 Notiser 
 Fotball 
 Stabæk Fotball 
 Bærum Fotball 
 Håndball 
 Basket 
 Ishockey 
 Ski 
 Annen sport 
 Tid og sted 
 Tabeller 

Forside kultur  
 Notiser 
 Filmanmeldelser 
 Kunstanmeldelser 

 Gjør til startside 
 Bildeserier 

 Abonnement 
 Kontakt oss 
 Årsrapport 2002 

 
 Nett torget  
 Bil  
 Stilling ledig  
 Bestille annonse  

 Søk i budstikka.no 
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Flippet ut i flipper-NM 

 
Ingen dataspill kan måle seg med de 
mekaniske flipperspillene, og lørdag 
fikk Asker og Bærum sin lokale 
flippermester. 
 
Espen Andersen 
 
Kulene jages av ild og onde krefter, de 
skytes ut over en livsfjern verden og 
slukes av monstrøse vanskapninger i et 
stålbeslått inferno av elektromagneter, 
fjærer og glødelamper.  

Midt i det hele sto Lars Preben Arnesen 
fra Hosle, vinner av det første 
norgesmesterskap i flipperspill på ti år. 
Det åpne mesterskapet ble avviklet i 
Bærum Bowlings lokaler i Sandvika. Vi 
velger å se på det som et opprør mot 
dataspill og annet digitalt dill. For de 
analoge, evig blinkende flipperspillene 
er slett ikke passé. 

20 vekttall med flipper 
- Her er det noe fysisk som skjer, og jeg 
har alltid vært teknisk interessert, forklarer Arnesen. 

Etter lørdagens seier kan han ta med seg et flunkende nytt flipperspill hjem til leiligheten 
på Hosle. Spilletrening har han fått gjennom hyppige besøk på studentpuben i RF-
kjeller'n på Universitetet i Oslo, der han har tatt hovedfag informatikk. 

- I tillegg har jeg vel tatt 20 vekttall med flipper på Blindern, gliser han. 

Jørund Aakervik har tre flipperspill hjemme i Trondheim, og reiste til Sandvika for å delta
i NM. 

- Jeg har spillene "Tales of the Arabian Nights", "Star Trek Next Generation", og "Harley 
Davidson" hjemme, forteller han. 

- Det er bestandig slik at vi må ha én flipper til; det er alltid plass til enda et spill. Jeg 
måtte kjøpe ny leilighet for å få inn spillene. Vi hadde en toroms på 37 kvadratmeter. 
Men nå er den nye leiligheten full også, og dama er rimelig skeptisk, medgir Aakervik. 

Ny flipper-alder 
De håper på en ny flipperalder, de rundt 200 menneskene som samlet seg rundt 35 
flipperspill hos Bærum Bowling denne lørdagen. I dag har utbetalingsautomater og 
digitale bilspill overtatt mye av markedet, og i en periode ble det ikke importert noen nye 
flipperspill til Norge. 

Det er Rykkinn-gutten Christian Grande som står bak arrangementet. Han driver 
nettstedet http://www.spilledilla.com, og har greid å rekruttere flere ivrige spillere til 
flippermiljøet. De fleste automatene er privateid. 

 
 

VANT: Lars Preben Arnesen fra Hosle ble 
norgesmester i flipperspill. Og premien? Et 
flipperspill, naturligvis. BEGGE FOTO: ESPEN 
ANDERSEN 
Bestill bilde 
 

1 2
8 9

15 16
22 23
29 30

 I dag
 I morg

 I dag
Lang

 

Båtfo
Dans
Frivil
Hobb
Idret
Kirke
Korps
Kultu
Natu
Politi
Senio
Velfo

Radio

8. september 20038. september 2003



 

 

- Vi begynte planleggingen for et år siden. Jeg har lyst til å vise folk at automater kan 
være noe mer enn bare pengespill. For oss blir dette en hobby, forteller han. 

60 spillere deltok i selve mesterskapet, men mange kom innom av nysgjerrighet. Etter 
blikkene til noen av de besøkende å dømme, tror vi flere ser frem til neste arrangement. 
Og hvis typen din plutselig begynner å snakke om å kjøpe større leilighet, så vet du hva 
som er i gjære... 
 
Publisert: 08.09.2003 08:33 
 

 
IVRIG SPILLER: Jørund Aakervik kom ens ærend fra Trondheim for å delta på moroa, 
men nådde ikke opp i finalen. 
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