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Strålte etter GP-sølv 
"Dødsbra". Først var de skikkelig "pissed off", men da finalen var 
over var Scholastika bare smørblide. Annen plass i MGP-jr. var intet 
nederlag.  
Les hele saken >>    |   kultur 

 

 
 

Flippet ut i flipper-NM 
Ingen dataspill kan måle seg med de mekaniske flipperspillene, og 
lørdag fikk Asker og Bærum sin lokale flippermester.  
Les hele saken >>  |   kultur 
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Tor Ole Skullerud har lagt igjen luen sin 
hjemme. Derfor står ikke Bærums-gutta lenger med luen i 
hånden i 1. divisjon.  
Les hele saken >>  |   Bærum Fotball 

 Camelot  
08.09.2003 07:56 

 Sloss ved pølsekøen  
07.09.2003 09:59 

 Tusjet ned biler  
07.09.2003 09:59 

 Rabiat slåsskjempe  
06.09.2003 13:11 

 Havnet på taket  
06.09.2003 13:11 

 Vinglet  
06.09.2003 13:11 

 Frokost over E18  
06.09.2003 09:00 

 
Valgerd møter unge i 
Lommedalen  

06.09.2003 06:03 

 Ny kafé i Asker  
06.09.2003 06:02 

 
AP: Kolsåsbanen må leve 
 

06.09.2003 06:02 

 
NM i flipperspill i 
Sandvika  

06.09.2003 06:01 

 Send dragen til værs 
06.09.2003 01:13 

 

 
Flere notiser: 
Nyhetsnotiser » 
Sportsnotiser » 
Kulturnotiser » 

Nedturen ga mersmak for 
Martin Andresen 
Martin Andresen angrer ikke på at han sa ja til 
landslaget. Det skuffende tapet for Bosnia-
Hercegovina ga Stabæk-spilleren mer lyst til å 
spille med flagget på brystet.  
Les hele saken >>  |   Stabæk Fotball 

 

 

Stjernesmell da 
stjernene sviktet 
Karoline Dyhre Breivang lagde ikke et 
eneste spillemål. Janne Tuven trengte 
40 minutter før hun scoret sitt første. 
Stjernene sviktet hos NTG/Stabæk.  
Les hele saken >>  |   Håndball 

 

 

Regnet stoppet dragene 
Vesle Tin Tun Nain (3) hadde gledet 
seg til å se fargerike drager sveve i 
vinden over Kalvøya. Det ble med regn 
og atter regn.  
Les hele saken >>  |   kultur 

 
 
Rekordmange har 
hemmelig adresse  

08.09.2003 06:31 

 
Én av tre slipper unna 
fotoboks-fartsbot  

08.09.2003 05:06 

 
Sex viktigere enn kos for 
unge kvinner  

08.09.2003 04:57 

 
Riksrevisjonen refser rot 
i politiet  

08.09.2003 04:06 

 
Vold mot lærere øker i 
barneskolen  

08.09.2003 04:03 

 -Dataspill er sunt  
08.09.2003 04:03 

 
 
NTB innenriksnyheter 
>> 

 
Italienske barn feitest i 
Europa  

08.09.2003 07:01 

 
Comeback for Simon and 
Garfunkel?  

08.09.2003 06:26 

 Danskene vil ha euro 
08.09.2003 04:07 

 
Frykter at 
"spøkelsesflåte" skal 
forurense Nordsjøen  

08.09.2003 04:03 

 
Palestinske grupper 
godtar Korei  

08.09.2003 04:03 

 
Bush: Mer penger til 
krigen mot terror  

08.09.2003 00:36 

  
NTB utenriksnyheter >> 

Aliens-tur uten Kodjoe 
Asker Aliens dro til Sverige uten Patrick Kodjoe denne 
helgen. Klubben avventer den endelige reaksjonen til de 
har fått alle opplysninger fra politiet i promillesaken hans.  
Les hele saken >>  |   Basket 

Asker fortsatt foran 
Fossum 
I den spennende opprykkskampen i 2. 
divisjon er Asker fortsatt ett poeng 
foran Fossum. Ingenting er avgjort 
ennå.  
Les hele saken >>  |   Fotball 

 

Forbyr andres reklame - 
men godkjenner egne 
Egne reklameskilt fra Statens 
vegvesen og Bærum kommune er greit 
langs veiene. Private plakater blir ofte betegnet som 
trafikkfarlige og ulovlige.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

 

Promillekjørte i Aliens-bil 
Asker Aliens vurderer å sende hjem tyskeren Patrick Kodjoe etter at 
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han ble tatt for promillekjøring i Oslo natt til fredag.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

Innspurt for Kolsåsbanen 
24. september blir en merkedag for tilhengerne av Kolsåsbanen. Da 
forteller Oslo Sporveier om og når Kolsåsbanen kan komme på 
skinner igjen.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

 

Barnehageplass til alle i Asker 
Nok til alle. Nei, det er ikke en bløff: Asker kommune har nå flere barnehageplasser enn 
søkere.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

Otto Th. raser mot Marit Breivik 
Dagen før seriestart raser NTG/Stabæk-trener Otto Th. Pedersen mot 
landslagstrener Marit Breivik som anklager klubbene for ikke å ta vare 
på spillerne sine.  
Les hele saken >>  |   Håndball 

 

Full kontroll mot EM 
André Muri hadde full kontroll i midtforsvaret da Norges U-21-
landslag tok et langt steg i retning EM-sluttspill.  
Les hele saken >>  |   Stabæk Fotball 

 

 

Eventyret Martin 
- Martin kom til oss som en utrent fotballspiller uten selvtillit. Nå er han 
den best trente spilleren i Norge, og stråler av spilleglede. Det har vært et 
sportslig eventyr.  
Les hele saken >>  |   Stabæk Fotball 

 

 

HA-topper pågrepet i bobilsaken 
En svært sentral person i Hells Angels Norge ble torsdag pågrepet på Gardermoen, 
siktet i forbindelse med saken der politiet i Asker og Bærum beslagla 350 kilo hasj.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

Tverrpolitisk pedalaksjon - sinte bilister 
Foran en laaang bilkø tråkket syklende politikere for harde livet langs 
Griniveien. SV, Høyre, Venstre og RV drev provoserende valgkamp i 
fredagsrushet.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

 

Sol, sommer og sjø i september 
335 båter duver ved flytebryggene på Kadettangen. Båter i sjøen går av 
stabelen for 31. gang.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

Innbrudd hos Frp-formann 
Det eneste tyvene stjal fra kontoret til Yngve Bjerke var Frp-papirer.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

 

- Gi samtidskunstnen til Henie Onstad 
- Henie Onstad kunstsenter har mye bedre potensial til å vise samtidskunst enn 



 

Samtidsmuseet i Oslo, mener Hildur Horn Øien.  
Les hele saken >>  |   kultur 

 

Prosten: - Tussete på status i Bærum 
Prost Liv Rosmer Fisknes mener Bærum er blitt et samfunn tussete 
på statsusymboler, og hvor det å være flink er å være effektiv.  
Les hele saken >>  |   nyheter 

 

E18-køen truer Fornebu-bolger 
Et nei til ny E18 vil ramme Fornebu-utbyggingen med brutal hånd. 
Både Vegvesenet og kommunen vil i så fall si nei til mer utbygging.  
Les hele saken >>  |   nyheter 
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