


Når Ill 

1!!: 

På skolen lærer man om "den fjerde statsmakt": Media. Jeg skal 
kort si litt om Aviser. Det finnes hovedsaklig to typer Aviser. Tabloid-Aviser, 
og, la meg kalle det, fagaviser. Tabloid Avisene er de som stort sett vil skri
ve om fryktfrembringende saker: Vold, blod, ekkel sex (Dagbladet om Adil 
Dyanis karriere i Skateboard; " Knuste tenner og Masse Blod" eller veldig 
veldig veldig gøyale hendelser: VG's typiske "Liten norsk gutt med geitost 
og ullsokker gjør suksess i den fantastiske store verden" artikkel om Adil). 
Vanlig for disse avisene er at journalistene har ca 1 time til å sette seg inn i 
tema .Nylig var det NM i rullebrett.! tillegg skal stoffet presenteres for noen 
på en kjempespennende måte. Vertramp er nå engang den mest sirkus
haluba-relaterte skate-grenen, så det er liksom ikke sjelden at street blir 
feiet under teppet som nybegynner og lekegren. Og når journalisten og kari 
tre-nese skal avgjøre hva som er gøy, blir det ganske forståelig at avisen 
blir fylt med misforståelser. 

Som kompromissløs street skater får jeg ikke akkurat ereksjon av 
å se forsidene i avisen etter NM med titler som, "Adil, Norges beste skater". 
For all del, Adil er kanskje best på Vertramp i Norge og jeg beundrer karen 
for å totalt kjøre tricksene sine ut så likgraver'n står ved siden av meg å gnir 
seg i hendene ... Rundt 80% av de som skater i Norge kjører street, og 
har valgt vinneren sin i denne grenen, noe som ikke er en dritt lettere en 
Vørt. Likevel! vil tabloid-avisene alltid skrive artikler om det de, som ikke
skatere, oppfatter som det råeste. 

Uansett er omtale likevel! positivt fordi det synliggjør rullebrett, 
men artikler skrevet av " tilskuere" slår gjerne galt ut hvis ikke skatere for
teller hvordan greia er. Det er så godt som generelle oppfatningen blant folk 
om at alle skatere egentlig vil kjøre vertramp. Mange vil forsåvidt det, men 
det er rimelig uheldig at bermen av Norges befolkning tror at "en sånn u
bane" løser skaternes problemer. Det gjør det ikke. 

Under skate-boomen i 89-91 ble det slengt opp masse ramper, 
ofte bygget av iherdige hjelpere som ikke ante så mye om hvordan en bane l 
må være og som heller ikke hadde bra byggeplaner. Det er ikke så rart at 
skateing på disse banene ikke ble så jævli morro. De blei etter en tid ikke 
brukt og ble stående igjen som spøkelseslott. Skateboard var en engangs 
trendy farsott, og var i løpet av 92 dødt og begravet. 

Med denne leder'n vil jeg dere skal fatte at dere selv må alltid 
si fra hva dere vil skate på og sørg for at de som bygger veit hva de 
driver med. Denne sqw re hG\r.. d litt te.t,m~~ r ·nnJ ;mi~~e-
ne rundt om i landet tfr..''~ k~ .. };t~ a l! d.if·. ;· J.~~~ft.iVflbe;~''.~'. t ' ~~~ . )~~ ti ~· j t!!D Ill ~ %. • 
til skating på best måtE!~ ts•, "' '~" R1~ '·'*"' ,,øfi! 
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Trylklk~ 
Reprografisk Industri. 

[F'((J)r~~d~~ 
Christian Brox (cuz he's the king an'shit) 

: Backside Nosebone transfer over 
hippen. Foto: Ole C. Petterson 

T©Jiklk it~~: 
Anders Slaatsveen, Anders Sollie, 
Frode Ullesund, Are Myklebost, Marius 
Backe, Øystein Greni, Øystein Fykse, 
Anders Aas, Kristian Kristiansen, 
Pieter Hullerman, Bernhard Sports, 
Wasem, Rune Hofstad, Børge, Arild 
Tønnesen, Jacob og Jester. 
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7- 9 Juli Var det igjen tid for skaterne å invadere 
en by for å avholde sitt årlige NM. Valget i år falt på 
Kristiansand, byen som for omlag 351 år siden ble inntatt 
av en dansk konge den gang Norge var en dansk koloni. 
Kongen het Kristian Quart og turnerte rundt og spredte 
syfilis og oppkalte byer etter seg . Kult å være konge. 

Spesielt artig var det at, nettopp samtidig som 
NORB og B-gjengen skateboa aKJJuor;~vc:uotc~aarramJE 
Norgesmesterskap i byen, var d~lt;er1~ntønan~p~ieirn; 
nesker som arrangerte en musikl~.·f~§·tivåif·S,~?tii\Gif$ .. 
oppkalle etter den syfilisbærendedik1tåfo~t+ 
festivalen hadde mye kule konsEUttøn 
of Pain og Urge Overkill men 
ølservering, spennende 11 altern 
med trailermixsøppelmat~~- sta 
massene - NM fikk plenty med 
i helvete som foregikk. 

Alt lå i området rundt m 
konkurransen ble holdt på en 
festningen, vegg i vegg med si 
de koselige konsertene. Vertra 
sen ble holdt 150 meter brwtr.nfn 
gresslette ved havet. Skaterne 
syntes dette var idyllisk og fint . 

Litt forsinket, men til 
brukbar tid var vertrampen og 
street coursen ferdig. Nærmere 
300 skatere, kunne konkurrere 
om i det hele tatt å få kjøre på 
de 6 elementene på street are
alet. (sjekk bildene.) 
Vertrampen var overfylt og 
regelen om 11førstemann inn får 
først kjøre 11 gjorde seg som 
vanlig gjeldende. 

Fredag var det 
innkjøring, desverre regret det 

en del og alle førstereiserne sto med dommedagsuttrykk i 
øynene og alternative aktiviteter som nasking i butikker, 
tagging og dialektmobbing ble seriøst overveiet av de små 
bandittene. Etter hvert tørket coursen smått opp, og 
mange fikk brettene sine ut i de små spredte vanndamme
ne som fremdeles ikke var tørket opp. -Bernhard sport, 
Kjeks og Am-sport som hadde fete varestands på området 

T.C:>I"n"'"H"···•T•'-''-''"'= klllelager. 
HJl:ros•s for at street banen var overfylt av 

IXI(ll1QeUkjente annsikter å se, selv om jeg 
i+O\-t•n(')li;t<' Deltakelsen telte likevel! ikke mer 

dårlig når jeg så mange som 
kvalifisert seg til semi-finale. 

;.mtatE~Øatg og alle som hadde nerver 
?~ØJV>·I\.Ielda, men det er nå alltid sånn at 

ingen som tar selve konkuransen 
;o;r-.;;Ubt' Irlort mest om å ha det moro og 

nne. Som vanlig truet de spor
allerede i i i tiden, noe som 

skaterne lå og sov på denne 
n kom i gang et par timer 
den kom politiet for å hente 

for vi hadde ikke søkt om å 
høy musikk. 
på sparket arrangerte vi en u
llie-konkurranse. Kai Harald 
, Christian Brox og Thomas 

Svendsen klarte alle 8 brett. 
Da en av gutta rev på 9 brett 
hentet vi en parkbenk, som 
Thomas dro ollie over. 
Thomas har nesten ikke 
skatet på 3 år .. (Hey Hey, ) 

Av all den råe skateinga 
som ble gjort utenom 
konkurransen bør vi helst 

Fortsetter side 8 



li li 

Christian Brox : Christian kjører for Focus Skateboards og 

' 

Session. Hvis Christian ikke hadde skatet hadde han kanskje 
vært et katastrofeområde. Han er sansynligvis en av verdens 
beste og mest aggressive pool skatere, og har mer eksplosiv 
energi enn en atomubåt. Høy frontside Kickflip over bank 
hipen, backside ollie over speed-bumpen, kickflip to fakie på 
banken, 360 frontside ollie over hippen, og ellers høye ollies 
her og der. Christian skater kjapt og rekker stort sett dobbelt så 
mange tricks som andre på et run. Etter NM dro Christian på 
interrail, og annenhver dag ringte MTV til Session for å få tak 
på karen. 

Trond Sjønøst: Trond er fra Stavern og var et ukjent fjes før 
NM,. Alltid kult når noen ukjente gjør det bra på NM. Backside 

................. ."" kickflips og heelflips på fun-boxen og hip-banken i et feilfritt run 
med flere tekniske tricks. Gutta fra Larvik og stavern har egen 
street course i stavern hvor Trond har øvet in fakie switch 360 
flips som han kan gjøre i prakticen på NM. Trond er dyktig. 

Torgny Amdam: Torgny skater 
or Clean skateboards og 

hadde for anledningen på 
seg møkkete-hvit t-skjorte. 
Han gjorde bl.a. backside tails
lide to fakie ned handra 
switch Kicklflip over p 
(hey, hey !) nollie 
fakie på hip-ban 
Torgny spiller i 
hardcore bandet 
som nettopp har 
Han løper alltid 
synger høyt fra 
sine for å pumpe 
T orgny jobber m 
passningsvanske 
kampen mot all u 
drag. Torgny er H 

.·ror[Jp>'c~ 
S~q(<~/(t~· 

·· tallsliC/e:i 
Foto JilitlntJei 

Axel Esseth: Axel skater for Bernhard sport og kommer alltid til 
finalen i NM. Heelflip lndy grab og 360 flip over box-hippen 

llllliiiJo"..-IIØ"' heelflip to fakie og 360 flip to fakie på banken, frontside ollie fra 
banken til 50-50 ned handrailen. (frontside ollie heelflip over 
bank-hippen) Axel kan mange vanskelige tricks, og bruker stort 
sett få forsøk på å klare dem. 

music&clothing 

hollendergt. 11- 5017 Bergen· 55 96 10 37 



Bjørnar Krogh: front
side ol/ie heelflip på 
bank- hippen. Foto 
Jan Inge. 

nes: Thomas kjører for Bernhard sport, og det 
år fyren cruste rundt på banen var, "skater karen 

gjorde 360 flips overspeedbumpen så smooth 
n kar fra et mykpornofilmfi 
~rotisk film bare end 

Videre plasseringer i Street: 

11 . Henning Bråten 
12 Jan Erik Dragseth 
13. Bjørnar Krogh 
14. Kristrian Bekkenes 
15. Tommy Aase 
16. Arild Rossebø 
17. Robert Kaldal l Thomas Bergesen 
19. Kai Harald Voldum l Sveinung Larsen 
21. Henning Strøm 
22. Halvor Aaby 
23. Daniel Forma 
24. Jon Friberg 
25. Adil Dyani 

Alexander Kayambakis slo 
seg godt og måtte få trøs
tepremie av Am-Sport for 

ikke å begynne 
å gråte. Foto: Ivan 

26. Inga Ødegaard l Fredrik Liland 
28. Marius Hatlo 
29. Maciek Korbut 
30. Ole Dalen l Espen Røed 
32. Kjetil Aasen 
33. Sondre Mikalsen 
34. Henning Øverby 
35. Morten Ekeland 
36. Martin Ottesen 
37. Jon Erik Andersen 
38. Trond Weistad 
39. Asle Remen 
40 Esben Stabel! 
41. Kenneth Høydal 
42. Frank Gjerde 



Etter fjorårets NM uten vertramp, var det kult å igjen arrangere en vertramp konkuranse. 
Skatinga på rampen var overaskende bra, når man tenker på at det er svært få ramper i Norge, 
og de få som er, kanskje ikke ligger mest sentralt eller er i toppstand. Det var kun 8 deltakere 
på vert. Skaterne bestemte derfor at de bare skulle skate i en halvtimes tid, og deretter bli eni-
ge seg imellom om plaseringene ....... er man gode venner, så er man gode venner. 

Fortsettelse fra side 5. 

li 

Jan Erik Dragseth's kickflip ollie backside 
50-50 ned handrailen. U- kjendis Kenneth 
Høydals feeble grind ned handrailen. 
Robert Kaldals fakie heelflips over box-hip
pen. Martin Ottesens kickflip frontside vari
als to fakie på banken. ( Han hadde også 
annlagt en fantastisk afro frisyre.) Tommy 
Aases backside 270 kickflips over box hip
pen. Tom Birkmos frontside nollie heelflips 
på hip-banken. 

Kristiansand var ikke en spesielt 
spennende by. Likevel! kan vi nevne andre 
festligheter som at vi i sentrum så et var
seltrekantskilt med et bilde av den snad

li 

derlige og erneringsrike matretten pølse. Under sto det skrevet 
11 Farlig Godt !" (Jan Inge syntes selvfølgelig dette var "miss ... ) 

Kristiansand er også kjent for å ha en flott dyrepark. Det 
virket imidlertid som hele dyreparken var flyttet ned i sentrum og 
at alle dyrene gikk sjanglende rundt og drakk av colaflasker med 
blankt innhold og hvesste stygge ord til hverandre. Festlig. 

Vi rakk desverre å få med oss to temmelig kjiiipe skader. 
Fredagen var det en fyr som fikk brukket beinet så det stod rett ut 
av leggen. Ambulansepersonell var heldigvis ikke langt unna og 
få lot seg roe ned av denne skaden som vel kan regnes som en 
real sekser i feriens terningspill. Fortsetter side 9. 

kke ankelen så den ble 
med n Fare , sutring 

er verdt å merke seg at 
tross for all aktiviteten 
alt kaoset ble det ikke 
lere seriøse skader. 
Sommerferie og 
skrubbsår hører jo 
egentlig sammen. 

Takket være lokal
appa Kjeks fikk NM 
av et par proff skatere 
lk (USA.) Wade speyer, 

og og en svært dyktig 
glemt, pompet stem

opp. De syntes selvføl
land og hjalp stadig til 

n var helt ferdig. 

desverre blitt litt vel 
har fått noen bilder fra 
, og vil trykke noen 

Det har lett for å bli 
11journalistn og de 

ratene kommer fra 
tigerstaden, men vi tar gjerne imot 

flere bilder og artikler om f.eks NM -Helt sant ..... 

~916J C<~; ~'(\~J9l 
RING 65 5238 88 FOR KATALOG 

Fotograf: Stein Erik Kjelsrud 
Skater: Yngve Opaker 

Trond Sættem; Layback roll-out. Foto: jan Inge. 



Som du sikkert skiønner hadde vi ikke store forventninger når 
vi satt i bussen på vei til en av de norskeste byene i Norge. De mor
gengretne Oslo-skatere fikk likevel på seg skoa og av med ryggflesket 
når de fikk se hvor skate-bart alt så ut. 
Hamar har de siste årene opplevd en del gøy : OL, storflom og skate

proff-oppvisning. "Byen .. så likevel ut til å ha overlevd alt dette og var 
giort klar til en aldrig så liten skate konkuranse. 

Helga 12. og 13. august var det klart 
for rullebrettkonkurranse i Hamar, i regi av 
Hamar Skateboardklubb, "Marg og Bein" og 

NORB. 
Arrangementet 
skulle holdes på 
"Veidekke" -plas
sen litt utenfor 
sentrum, som 
etter intens job
bing i sommer er 
blitt Hamar ska
ternes nye leke
plass; En stor 
bank m/ kant og 
coping, 2 små 
banks med gap, 2 
små quarterpipes 
ml gap samt en 

fet pyramide og en stor q-pipe er 
noen av fasilitetene street arealet 
har å tilby. I tillegg inneholder 
området en 180 cm. høy, fire pla
ter bred mini-ramp, som er for
bundt til street arealet med hip 
til stor quarter pipe. 

Det ble konkurrert i både street og 
mini-ramp. Tevlingen begynte med kvalifise
ring lørdag, med 32 deltakere i street og 13 i 
mini ramp. Streeten ble kjørt i 4 heat a 45 
sek. per deltaker. 12 heldige ( eller var det 
dyktige ? .. red.) ble sendt videre til finalen. 
Da kvalifiseringen var over, utpå kvelden, var 
de fleste utslitt etter mye skating i intens var
me . Men noen fant allikevel krefter til å sjek
ke ut Hamars sagnomsuste uteliv ; les "pølse
voldscene", noen ble også på plassen for å 
skate ut natta . 

På søndag var det duket for finaler. 
Været var skyet, og heldigvis ikke like varmt 
som lørdag.Vi var vitne til mye bra ska ting, 
hvor NM-konge Christian Brox var i en klasse 
for seg. Han overbeviste med rask ska ting og 
trick m/høy vanskelighetsgrad. Det var derfor 
ingen sjokkskadde etter at resultatene var 
klare, Brox vant også denne gang. 

Med mini- ramp finalen kom også 
regnet, uten at noen så ut til å bry seg særlig 
om det. Det stod mellom fem unge menn; 
Adil Dyani; gjorde som vanlig høye airs og 

ollies. I tillegg stod 
han for litt spetakkel da han gikk opp på 
pyramiden og la fra seg et brett som han ga 
bort til den som først fikk tak i det. Et brett 
er jo som kjent lett å dele på 50 skatere .. 
Christian Brox utførte høye airs på 
extensionen samt ollie to pivot på samme 
sted. Bård Knudsen og Bjørnar Krogh viste 
seg fram med frontside nosebluntslides og alt 

mulig av liptricks to fakie. 
Espen Røed var absolutt tilstede med sine 
fete tailslides og grids. Mr. smooth, Mr. 
stylish a.k.a. Sveinung Engeli gjorde seg 
bemerket med superstilige frontside airs 
samt madonna på extensionen . Mini rampen 
ble etterhvert ganske våt, og ikke helt ufarlig. 
De siste runnene til finale-guttene ble derfor 
krydret med litt ekstra vingling og noen 

.',.,.,,,,,:::.>'>,,.lengre slides. Gøy. Uansett, det ble 
Brox seier her også. 

I street var det denne 
gang satt av plass til en egen 

for barn under 12 år. 
Denne ble vunnet av Magnus 

Brodal etter overbevisende ska
ting.Han fikk forøvrig en 15. plass 

totalt. 
Etter at de konvensjonelle konkur

ranseformer var avviklet, ble det arran
gert en høys.t uhøytidelig "Ollie-over

lengst-gap" konkurranse. Asgeir Innerdal 
fra indre-Nordmøre, var mannen med 

mest guts her. Hans vinnerlengde ble ikke 
målt, men pålitelige kilder kan opplyse 

at det var "drit langt", hvilket 

200 kr.
som for
tjent! Det 
var også de 

noe over tre meter. Asgeir 
gikk for to sinnsyke ollie

måtte betale med to har
fall og kunne deretter inn

kassere 

to eneste harde fallene vi fikk oppleve denne 
helgen. 

Etter alt dette var det premieutde
ling, før alle reiste hjem til sitt. Fortsetter nes
te side. 



Fortsettelse på hamar 

Mange av Oslo ska terne 
som reiste hjem med 
NORB-bussen, fikk sitte på 
taket med bena ned i taklu
ka, mens bussen krabbet 
seg hjemover i helgerus
het. Alle var enige om at 
det hadde vært en ufor
glemmelig helg! 



Digital ABC sortering : .. AlienULFn KRISTIAN 1 
Rullebladet er stolte av a presentere 
som det første seriøse rullebladet på 
denne planeten: 

mdltal skate-boarding. 

Datamaskinen du bruker hør ha IINETSCA
pf•, som er klart best for Netcruising. 
Detlinhes flere såkalte ~~~P.:~rar.lli-P.maa-i, 
nøsllder du kån søke GILIUIIiB" .. II.III!iill. IUILB 

interessert i ... SKATEBOARD11 vil ( 

:~il QQ;~:~!lMl&\lfA:,.,,.,"'''""'·'''""'·""'i''''!m~~~er intelligente av R.B' s lesere D~ var med en god del spenning Jeg ., .. q,,\~~~lff.l"·' 1\ffl''i!irllfBtlår'tiille~i:sc;anaii~r. ··nl!IP OIDPfaneu være et naturlig 
sahe meg ned lorran comp'en o::'g •• :c.~r:~:u~i·;~Jt:;:·;~.\;ii'"·'"'"·'"1"f:ounidatJloD~lroyiMø~:hifii~;BatllåUtiiQI~nog vil du få opp en h 

· n i es på jakt ener digitale og så er det ba 
c • Første ollie tok meg til et 
vånsitet i Michigan, .• tror jeg. q 

· · · · erste adrenalin kikket 
oppfattet jeg noe som sa 
WORLD SKATEBOARDING. 
påstår han er hjernen bak 

ste WEB-siden for digitale raul~flbra~!t· 
tei.. Hørtes lovende ut. •• 

fvar en 
; her og, men jeg hadde 
1 program på maskinen s 
'de. 

Web-tpn inneholdt også en haug 
nyhøter r artikler, konkuranser som 
kommer og resultater fra de som har 

· sv ••• Det aller første Thrasher 
rna kunne du også lå tak i om du 
sam på sånt. 

en sek
JEG 

li~~· Hot skQ~@I'· s'(m~dXiJIIde) 
"sØker kontakt med møkkete skate
punks! ms izz cybersex,dude! 
~e.! ~~~,~~-~~ li~ta ~ ~~r~.ke skateparks 
på denne basen: Førde· ,Stavanger og 
Oslo.Bet you didn't know that..(det fin· 
nes ikke haller hverken i F,ørde, 
Stavanger eller Oslo -Red.) ... 
Det er flere skate blader på 

nøttet,HECKLER leste jeg da jeg var i 
statene i Qor sommer,så den 

Det er en haug med andre spots på 
nettet , som jeg ikke klarer å surle 
over i denne artikkelen. Det er sikkert 
også mye som har gått ren over (eller 
kanskje gjennom) hjernene deres.Men , 

.... ~~::::~~,j!~::::.::::~,.~~al"'""''"'·'··.· "'"i'''~·::·:'· ~lt..~~H·~~~:~ .• ~. oet håf-;,vwE!~!møtl:blandt·de:ltorø·;·~··· . · ·. ··· · · , · "·· > ······ · http://tumyeiii':com 
gutta l okatnboardindustrien (skate- http://heckler.com/heckler/ 

o ., Ulf' s SK8NetABC tm: 
malia'n) De skal prøve å senke prisene http://web.cpsimsu.edu/ 
na0 bnntt, men også satse mer nå kvall- -dunhamda/dw/dansworld.html/ ., .-.. ., Først og fremst trenger du en maskin( 
tet. Is this more crap ? Vel, vi lår ven- helst pentium) med internet 
te å se ••• Det går også rykter om at adgang(helst med egen linje).Det er fint 
Santa Cruz skal produsere plastik om du kjenner en som går på høysko· 
brett som skal holde 3 ganger så lenge le/universitet-da kan du muligens surfe 
som plywood. Gode nyheter for dere gratis! Hvis ikke må du huke tak i en 
som knekker en fjøl i uka, · • • Kanskje ? data nerd om( ofte ener litt tortur) kan 

hjelpe deg Videre • 



Dette er en fingert 
samtale mellom Jan 
Inge og noen av 
hans gode venner , 
og hans ekstra gode 
venn Skybert . 

Skybert: Fortell litt om 
deg selv og din 
bakgrunn! 

.I.: - Jeg heter Jan 
, og ble født den 

det norske folk 
første gang stena
nei til EU (EF). 

Gjennona oppveksten 
har jeg bodd naange forskjellige steder, bl.a. et 
år i Frankrike og 3 år i Kanaerun. Fra jeg var 8 år ganamel til 
i fjor vår, bodde jeg i Moldenes by. Nå holder jeg hus i Oslo, 
og trives godt naed det. Jeg er ikke sikker på hvor lenge jeg 
har vært 
rullebrettavhengig, naen det begynner vel snart å nærme 
seg ti år. Og jeg naå bare bøye naeg i støvet for den lille tre
planken med hjul på , for så utrolig naye glede har den 
klart å trylle frena, at jeg ikke ville byttet den bort for noe 
annet! 
Asgeir: Hvordan er en vanlig dag i Jan Inges liv? J.I.: Opp i 
8-tiden, dra på i dusjen, hogge innpå en kraftig frokost, for 
så å gå på NOAH kontoret der siviltjenesten venter på naeg. 
Konanaer hjena i 5-6 tiden, druser ned noe naat igjen, og 
bestenanaer så hva sona skal skje resten av dagen. -
Fryktelig naange alternativer er det ikke, så det ender alltid 
opp naed at jeg enten drar på en liten dorge-ekspedisjon, 
eller at jeg henger ut naed naeg selv. Og en ting kan benaer
kes: naine dager er akkonapagnert av nausikk, høy sådan, 
ganske sikkert til stor begrenanaelse for de stakkars indivi
dene sona oppholder seg i nærheten av naeg. 
Asgeir: Hva liker du å skate , og sammen med hvem ? J .I.: 
Jeg liker curbs, naanual, flat, banks, downhill og "alt annet 
sona er sprøtt" ! Best liker jeg å skate sananaen naed venner, 
så vi kan "stoke" hverandre opp til en skikkelig 
dorge-session. Det blir sona en slags utveksling ; "Åååh, 
de'va sinnsykt rått l Men se her, no har i et skikkelig 
bra trikks på gang !" o.s.v. l Jeg kan jo nevne noen i 
farta: Den ene & alene legendariske Pål Mannen, 
Øyvind Svendsen, Alex (ander) Rishaug, Ole Chr. 
Petterson, Frank R.J ohannessen, Robert Moen. Frank 
Egil Svendsbøe, Yngve Brudeset, Are Mokkelbost, 
Fritjof, Jørgen Solesvik i Stavanger, Asgeir, Jan Erik 
Dragset, Jørgen (Jølle) Østbye., Sveinung Engeli. + 
naange flere. 
Sveinung: Hvilket set-up liker du 1 
J .I. : Bredest naulig brett, gjeme naed slick, store hjul 
(har 57 naua. nå) og -selvfølgelig- Independent trucker, 
så slakke sona naulig, naen ikke vinglete. 
Asgeir: Hvilke tricks liker du best? J.I.: De gode ganale 
tricksene er gjevest, og det er de sona bringer frena 
snailet! 
Vegard: Hva liker du å gjøre utenom å skate? J.I.: Vel, 

sona jeg sa tidligere, er nausikken nain faste følgesvenn 
dagen (&natten) igjennona. Jeg elsker nausikk, er avhengig 
av den, og hadde slett ikke klart naeg uten l Og så liker jeg 
veldig godt å tegne, og skulle ønske jeg hadde langt naer tid 
til å bruke på "denslags". Ellers er jeg glad i å snakke naed 
gode venner og ukjente, interessante naennesker, fotografe
re, sjonglere, tråle byen etter brukte klær og plater, og sist 
naen ikke nainst å utføre den legendariske og patenterte 
kosedorgen (slunaring på dagtid). 
Anne Christine: Hva er så bra med klær? J.I.: Jeg kan ikke 
forklare helt .... Det er vel snakk ona en slags fetisjisnae ... 
Jeg sanaler på uerstattelige trikotasjer fra det storslagne 
70-tallet. Det var da det skjedde, vet du, både på rock'n'roll 
og klesfronten ! Da 7-tallet naåtte vike for det uunngåelige, 
det neste i rekken, bleknet alt, og visnet i grelle pastellfar
ger, akkonapagnert av lusen synth-pop. 80-tallet er utvil
sonat det værste bad-style-tiåret verdenshistorien har sett ! 
l l Og, vi har sannelig ikke konanaet oss på beina igjen ennå 
l 
Axel: Du har blitt kalt både Bjørn Borg og Jesus, har du allfid 
hatt en spesiell stil? J.I.: Nei, si det ... Jeg har alltid vært 
naeg selv, og gjort det sona føltes rett på et hvert tidspunkt, 
så ona jeg har lignet på nevnte personer, er vel det et puss 
fra naturens side. Men forsåvidt slett ikke noe å skananae 
seg over l 

konkurransen i Hamar 
backside lipslide. 

Ole Petterson 



Axel: Kommer du noen gang til å klip
pe av deg håret ? J.I.: Jeg har jo 
egentlig tenkt å bli gammel mann med 
langt hår og skjegg, men kanskje 
kommer månen og tar meg før den 
tid . Den som lever får se ! 
Vegard: Fortell litt om ord l J .I.: Det er 
så kjedelig å leve i samfunnets tilmålte 
vokabular, så derfor har jeg mine egne 
små latterligheter, som jeg frekvent 
bruker til andres store fortvilelse & 
fornøyelse. Det er ikke sånn at jeg 
bevisst går inn for å finne på et nytt 
utrykk, jeg bare liker å spinne rundt 
på ord inne i hodet mitt, og plutselig 
dukker det opp et eller annet kornisk 
uttrykk, som fra da av brukes i tide 
og helst utide. 
Ole Chr.: Fra ditt heller eksentriske 
vokabular har vi lært oss uttrykk som " 
å være på anti-hogget" ,forklar oss 
essensen av dette IJ.I.: Vel, hvis du er 
"på hogget" betyr det at storformen er 
inne.. Saken stiller seg derimot i et 
helt annet lys når forstavelsen anti 
legges til.Så om du en dag føler deg gif
tig skral, kan du være trygg på å 
gå inn under definisjon en av "å være 
på anti-hogget". 
Ole Chr.: Hva må du gjøre for å bli en 
"anfi.,hogg-konge "? 
ligge i hardtrening 
hardt på flaska, 
tige remedier. Når 
hjerne celler til å se 
zornbie, vet du at 
kroningen kan foretas: 
Anne Christine : Fortell om mc..rsi/(Jr(··· 
liker J.I.: Oii, det kan bli litt vrut1sn:eli]~. 
for "det er jo så alde
les for meget" ! Jeg 
kan jo først berike 
leserne med noen 
kloke ord: En gang 
jeg fremførte en aldri 
så liten klagesang 
om hvor mye dårlig musikk det finnes, 
sa Jacob Tobias noe sånt som: " Nei 
tvert i mot synes jeg det er utrolig mye 
bra musikk" l Og selvfølgelig har han 
rett ! Det gjelder bare å se alt fra den 
lyse siden, og utvide horisonten, slik 
at nye inntrykk og utrykksformer kan 
sige inn. Jeg hører på det meste, og 
kan jo nevne: Klassisk, spesielt klaver
musikk, 70-talls heavy rnetal og prog
rock, funk, soul, jazz blues, etnisk 
musikk m.m. Blant mine favoritt artis
ter er Bob Dylan, Keith Jarrett, Herbie 
Mann, Franz List (avdød komponist), 
Nick Drake, Nick Cave og Diarnanda 
Galas. 
Ole Chr: Du er veganer og fota/avhol
dende fra rusmidler, fortell hvorfor l J .L: 
Først og fremst så er det sikkert 
mange som ikke vet hva ordet ''ve ga
ner" betyr. Definisjonen er som følger: 
En person som har valgt å leve sitt liv 
uten å skade andre, d.v.s. at hun/han 
anser det som moralsk og etisk forkas
telig å utnytte og l eller ta livet av 
levende vesner, og derfor avstår fra å 
konsumere produkter med animalsk 
innhold. Eller enklere: En veganer er 

en person som lever uteluk
kende på plantekost, og i til
legg ikke har eiendeler 
animalsk opprinnelse (f.eks. 
skinn og ull ) For nesten 
seks år siden gikk det opp 
for meg hvor all den giftige 
maten korn fra: Tanken om 
at det var rester av døde dyr. 
jeg puttet i munnen hver 
dag, hadde aldri streifet meg. 
før.Men når den først korn,. 
satt den som spikret, og 
gjorde det umulig for meg 
fortsette min daværende tra
disjonsbundne livsstil. Veien: 
var kort og enkel til det som· 
kalles veganisrne. Når det 
gjelder å være avholdende • 
fra rusmidler er det noe jeg 
har "fått inn med rnorsrnel-. 
ken", og i og med at jeg har 
vokst opp i en trygg og for- • 
nuftig familie, der slike gifti
ge remedier var en uaktuali
tet. Men ettersom jeg ble 
eldre,og samfunnets forle
dende normer korn sniken
de, måtte jeg ta et 
bevisst og personlig 

at folk kan tylle i seg 
mengdevis av sigaretter, 
alkohol, og det som værre er. 
Ikke nok med at det er høyst 
skadelig for kroppen, men 
det medfører også personlig
hetsforandringer som er 
minst like ille, enten de er 
kort- eller langvarige. I løpet 
av hele mitt lange liv har jeg 
aldri prøvd å røyke, og aldri 
smakt en dråpe alkohol. Lite 
annet kan jeg si enn at jeg er 
stolt av det l 
Anne Christine: Har du 
eller flere livsmotto? J.I.: Jeg 
har forsåvidt ganske mange, 
men vil trekke frem noen 
kloke ord som ikke er mine 
egne: "V ær mot andre som 
du vil de skal være mot deg." 
Og til meg selv og alle leng
tende, utålmodige mennes
ker der ute, husk følgende: 
"Alt har sin tid ! " 
Jørgen (Jølle) Østbye: Når 
gråt du sist? J.I.: Det var for 

ikke så lenge siden, da min gode venn 
og klassekamerat gjennom mange år, 
Thor, ble drept i en tragisk ulykke. 
Fred over hans minne!- Det gjør utro
lig godt å å gråte, hvis du har "en vond 
klump" inne i deg, for da føler du deg 
så fri og lettet etterpå , som om tunge 
åk skulle ha blitt løftet av dine skul
dre. Jeg vil gjerne få lov til å sitere min 
mormors kloke ord: "Hvor det er tårer 
fins ingen kulde!" 
Skybert: Har du noe å si til skateme 

som leser dette ? J .I.: Joda, vi 
ne i min generasjon (+/-) først: 
bortskjemt "stash-konge" . 
hyperaktiviteten ingen ende 

e 
e 

ta de "gamle gode" skater- • 
et er om å gjøre ikke å bli • • på de gode gamle dager da • 
og alt var gøy tross magert • 
. Den gangen var vi fornøyde : 
å ha et brett å stå på, alt det • 

betydde ingen ting. - Glem • 
denne lykksalige tiden, for : 

alt hva ekte skating hand- • 
om er nettop ene og alene • 

. Rullebrettet ditt og deg : 
Så har vi de • 

"ferske" skateme: Ikke se • 
e 

sinnsykt opp til proffska- • 
, eller andre som tilfel- e 

er langt bedre enn deg 8 

• å stå på rullebrett. De er • 
are vanlige mennesker som • 

oss, gjeme helt vanlige idioter : 
som oss. Ikke la din person- e 
lighet drukne i kvikksanden e 
som lokker med ord som: • • Skating handler ikke om sol- e 

og dårlig musikk, men om e 
rullebrettet som verktøy. I : 

del jenter har begynt å skate e 
si: "Dra på l " Til slutt vil jeg • 

utbredt misforståelse blant : 
drive på å fyre opp raket- • 

det l e 
Skybert: var det den obligatoriske da l J.I.: Jeg vil sende en : 
stor takk og hilsen til følgende: Først og fremst mine få "perlevenner"- dere vet e 
hvem dere er, og forhåpentligvis at jeg er fryktelig glad i dere. Mamma og pap- • 

e 
pa som skapte meg og , ved å være seg selv, og ved å være oppriktig gode, for- • 
nuftige og ærlige mennesker har gjort meg til den jeg er. Nils-Erik, Margrethe, e 
mormor & morfar, og resten av mine slektninger. Siri, Anton, Beatrix, Øivind • e 
og resten av mine gode venner i NOAH - Tiltross for et urnenskelig arbeidspress e 
gjør dere en uvurderlig og ulønnet innsats for dyrene .-Landet skulle bygges e 
på mennesker som dere ! Alle mine venninner, venner og "skate-kamerater" : 
Ekstra stor takk til kong Ole som, tross enormt dorgepotensiale fra min side, • 

aller vennligst tok på seg • 
e oppgaven med å ta noen • 

skate-bilder til dette "inter- • 
vjuet". Alle som har vært så • 

e 
utrolig snille å la meg bo 8 

hos dem, spesielt Fritjof, • 
Jacob, Marianne, "mormor" 8 

e 
Anne Marie og Irnre. En spe- 8 

siell hilsen går ut til Ole e 
Jørgen Solesvik i Stavanger. : 
Helt til slutt, vil jeg få lov til 8 

å be dere som leser dette, e 
om å tenke over følgende : 8 

e 
Hvorfor lever du ? Kast e 
ikke tiden din bort ! Har du 8 

e 
levd uten å sette spor etter 8 

deg, har du levd forgjeves l e 
Ha et riktig fint liv ! . • e 

• • e 
e 
e 
e 

e 

• e 
• 
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> RM-Street i Gjauik > Base, Stress & Session i Bergen> Dahle Match Grimmergården, Dahle Match Moa Senteret i Ålesund> 
Hot Rod i Trondheim> Kjeks i Kristiansand > The lab, l raps, Session og Urban Jeans Wear i Oslo> Marg & Bein i Hamar> Marg & Bein i Tromsa > 

Heptun Surf i Tansberg > Heptun Surf i Sandefjord> Sess ion i Stauanger > Urban Jeans Wear i rorsgrunn > Ualentino i Arendal> 

Distribueres au URBRH JfRH~ WfRR tlf: 22 333 501 faK: 22 333 517 

konsert 
Lørdag 24 Juni var det "skaterock" konsert i 
Oslo. NORB hadde blitt kontakta flere måneder 
i forveien for å fixe noen saker å skate på utefor 
Sentrum scene, fordi "skaterock" bandet NOFX 
skulle ha med seg noen amerikanske proff 
skate re. (Bare sånn for å bevise at det er skate
rock.) NORB fikk satt opp et par ting å kjøre på 
en uke i forveien etter å ha pratet med folka 
som hadde plassen. Da lørdagen kom, tuslet 
jeg sånn passe spent opp på kontoret til arran
gøren for å høre når proffene kom, men av en 
eller annen grunn hadde ikke arrangørene klart 
å ta en jævla telefon til oss for å nevne at prof
fene dessverre ikke dukka opp. Som trøstepre
mie var veien 
heldigvis ikke lang til 1 0-12 gratis konsert bi let
ter for Simon Woodstock og Nanda Zipp og 
noen Norske skatere. De viste et par gøyale 
tricks for den siklende massen på 200 skatere 

som satt rundt på plassen. Skuffelsen blant skate ra var likevel! rimelig stor da 
3 av de 5 annonserte proffene ikke dukket opp. Uansett. ble det endel liv da 
Nanda Zipp gjorde kickflip og backside ollies over og langt ut på flata forbi 
boxen. Simon hadde desverre ikke med seg hverken bowling kule, surfbrett 
eller snowboard med hjul, men han gjorde de rareste tricksa. Ollie over boxen til 
lipslide ned kanten av boxen. Kickflip ollie over boxen hvor han sparket av seg 
begge skoa og landet i sokkelesten på brettet. Christian Brox gjorde alley-oop 
frontside kickflip ollie på quarter pipen og ollie noseslide fra boxen ned handrai
len. Bjørnar Krogh gjorde 180 frontside kickflips over boxen. Asgeir, nollie 
heelflips og 360 flips med et gjesp. Axel catcha heelflip indygrabs over 
boxen og fakie hardflips på banken. Mohammed Saidali tok likevel! kaka 
og hele det jævla bakeriet da han satte en høy backside 180 kickflip 
over boxen og en spontan backside tailslide på curben. Alexander 
Kayambakis var også der, men han så ut som en tennis-spiller og 
ikke en skate rocker så han skriver jeg ikke noe om. 

Synd Alex. 

Ny RULLE FILM 
KLAR I MID~1EN AV 

OBER MYE BRA SNØ OG 
RULLEBRETTKJØRING. 
oG ELLERS MYE GØY l 

KAN BEM'ILLES FHA: 
PER SVEINUNG LARSEN 
ROSENBORGGT.26 

0356 oslo. 
'r1'f: 22569173 



Tegninger, bilder 
og brev fra medlemmer. 

Heisann Shweisan. 
Hvis dere vil komme og sjekke trøk
ket i Moss etter å ha lest denne 
storyen, ring 69 28 73 41 og spør 
etter Thor-Helge. Moss er full av 
"coole" skatespots men "the pigs" 
kommer alltid for å ødelegge moroa. 
Smiley og kona kommer dere helt 
sikkert til å møte på ( de er kule , 
eh, jada ... ) 
Dere må sjekke Pia parkerings
plass . Det er helt sick å ta heelflip 
og kickflip der. Det er også mulighe
ter for noseslides osv, osv. Det er 
bra å rulle der om vinteren. 
Piasenteret er det kult skate i, men 
ikke regn med å få rulle lenge. Blir 
dere tatt, si bare at dere er fra 
Svinndal. Dere må også spørre etter 
vegen til Bajazzo . 
Like ved ligger det en shop som 
heter Mega, der er det meget bra å 
rulle . Men, ofte kommer det en 
punk på moped for å se om dere har 
tagga der. Bare si at dere er fra 
Svinndal! Drar dere til Bajazzo (en 
butikk), må dere hilse på farmora til 
Marius. Spør dere veldig pent kan 
det hende dere får et glass saftog
vann. 

God rides a skateboard ! 

Denne stemningsrapporten er 
skrevet av Marius Kristiansen og 
Thor-Helge Fiko, Moss (eller var det 
Svinndal ? -red) 

Som dere ser, trykker vi stort sett de 
brevene folk ber om. Svindal har 
bekreftet at de har et lite miljø, vil 
du skryte litt av hjemstedet ditt du 
6g, er det bare å sende et brev. 

Denne logoen har vi 
fått tilsendt fra en pike 
og hvis hun hadde 
skrevet "Rullebladet " i 
stede for "Thrasheru så 
hadde vi brukt den på 
forrsiden. 

Torgny 
Amdam i 
Frognerparken. 
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Adil Dyani vant highest air konkuransen i VM i Munster, hvor han gikk 10 fot 
høyt, som er over tre meter. Adil er pro for Evol skateboards som eies av Tony 
Magnusson. Mohammed Saidali forsøkte godtroende å selge herr Magnusson 
et sett hjul på gata i Tyskland like etter VM, hvorpå Magnusson lettere sjokkert 
over sin falmede kjendistilværelse kremtet "I don't buy wheels, i make em'" Det 
er sikkert trist å være pensjonert skater. 

NORB har i lengre tid nå sendt nær-Radio på 
onsdager på 106.8 hos Ungdom Mot 
Narkotika i Oslo. Friijof og bror Jacob spiller 
først litt hellthunder rock, visefnask og clas
sisk pop-søl og etterhvert dynger Njål Ersfjord 
på med litt damekis-musikk. (om han får være 
med da, vi prøver tross alt å etablere et mafia
konsept der familien styrer alt.) Ellers er det 
info om konserter, litt sladder, konkurranser 
og temaprat. Veldig Gøy mellom 22.00 og 
24.00! Alle kan ringe inn på direkten- 2268 
8898 og "hjelpe til'' medsendinga. 

Rullebrettrikskjendis Øystein Greni med 
band, Big Bang, skal gi ut CD til høsten. 
Rullebrettrikskjendiser Torgny Amdam og 
Lars T(rasher) Rasmussen med band, Amulet, 
har også gitt ut CD. Vi mistenker samtlige 
nevnte personer for å ha gitt etter for kjønns
driften: Damer digger karer i band, ikke karer 
med skrubbsår. 

Det er som vanlig mye preik om at den og den 
byen har innendørs-hall l sted å skate. 
Foreløpig kan vi kun bekrefte hall i Bergen 
Ring: 55903568, eller i Kr. Sand. Ring: 
38007083 

Norb er for tiden besatt med en sivilarbeider
stilling, men vi behøver en ny fyr i slutten av 

november l tidlig desember. Om du vet du skal 
inn i tjeneste rundt denne tiden må du gjeme ringe oss for en prat om dette. 

Det er åpnet en skatevennlig cafe i Oslo. Grei Cafe i skippergata 3 har en 
fast skare skatere innom. Fremover blir det konserter og film og gjeme en burs
dagsfest eller tolv. Tanken er selvfølgelig å skaffe et tilholdsted for skatemiljøet. 
Bjørnar Krogh sitter i en liten skate-sjappe innerst i lokalet, men understreker 
kjapt at tanken er å kunne putte deler av de kronene som kommer inn fra sal
get tilbake i miljøet. Bjørnar har tid til de som stikker innom, ellers kan du 
spille skate flipper og se på orginale bilder av norske brettkonger på veggene. 

NORB NM for 96 er i planleggningsfasen, er du hypp på å være funksjonær må 
du gjeme ringe oss, vi trenger ansvarsfulle mennesker som gjeme lar arrange
mentsånden gå litt utover lysten til å bare skate. 

--------. Rådhusplassen ble i løpet av juli feiet et 
par ganger, mange av de som var med på 
å feie fikk rimelig sympati fra folk som 
kom forbi plassen. Det har i det siste 
ikke blitt strødd der heller. UMN hadde 
også en aktivitetsdag hvor de feide plas
sen. Grunnen til grusinga er at vi er til 
fare for andre og at kantsteinen blir øde
lagt. Det er vel ikke noe vits i å nekte for 
noe av dette, men vi vil likevel fortsette å 
skate der i mangel av et eneste bra sted 
å Igøre. Rune Gerhardsen i byrådet lovet 
oss et sted, men etter valget i høst ser 
det heller mørkt ut når han ikke bestem
mer lenger. Et høyre og fremskritsparti 
byråd er nok temmelig uinteressert i å 
hjelpe skatere. Då.niel Franck 
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