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24. januar i år fyl-
lekjørte en skjåk-
vær med bil på

riksveg 15 i bygda.
Dommeren dømte man-

nen til 18 dagers betinget
fengsel med to års prøvetid,
og 10.000 kroner i bot. I til-
legg er han fradømt førerret-
ten for 15 måneder, regnet
fra 24. januar i år.

Mannen har vedtatt dom-
men fra Nord-Gudbrandsdal
tingrett.

To i 200 klarte ikke 
å ødelegge festen

BAJASER VIDEO-

FILMET: Politiheli-
koptret videofilmet i
i går to motorsyklis-
ter i ca. 200 km/t.
Ellers var MC-
mønstringen en suk-
sess.

Av Terje Lisødegård
terje.lisoedegaard@gd. no
Mobil 913 06 004

HAMAR: - Suksess, oppsum-
merer politiførstebetjent Sten
Gregersen etter gårsdagens
Mjøsa Rundt. Minst 5.000 mo-
torsyklister hygget seg på tur i et

En av deltakerne som en skygge forbi en politipost under Mjøsa Rundt i går.

vær som bare ble bedre og bed-
re utover dagen.

To av motorsyklistene drev
ren bajaskjøring fra Kåterud-
krysset på E6 like sør for Ha-
mar, og oppover der det er to
kjørefelter i sørlig retning.

- Videokameraet i politiheli-

koptret har filmet begge sykle-
ne. Farten skal ha vært rundt
200 km/t. i 80-sonen. Det er et
halsbrekkende stunt på to hjul..
Nå skal vi se nærmere på video-
tapen, sier politiførstebetjent

Sten Gregersen, som ledet den
politimessige aksjonen under
årets Mjøsa Rundt. Turen gikk
helt uten ulykker av noe slag.

Kjempefornøyd sjef

Sten Gregersen gikk ut i GD
før årets
s y k k e l t u r
rundt Mjø-
sa, og ga
klart til
kjenne at de
som ikke
fulgte tra-
fikkreglene,
skulle få svi.

Rundt 15 politifolk var satt inn i
opplegget, som omfattet politi-
helikoptret, sivile og uniformer-
te biler og motorsykler. Selv
kjørte Gregersen en sivil motor-
sykkel.

- Vi har fått flere positive til-
bakemeldinger på opplegget og
måten dette ble gjennomført på.
De to som ble videofilmet ved
Hamar ses ikke på med blide
øyne av de øvrige turdeltaker-
ne, tror jeg, sier Gregersen, og
legger til:

- Vi var klar over, og det var
meningen, at deltakerne skulle
være klar over oss. Derfor ad-
varte vi utskuddene. Mange av
deltakerne hadde øynene uten-
for hjelmen, så det ut for. Selv
om jeg kjørte i sivilt og med sivil
motorsykkel, var flere klar over
meg.

- Slik Mjøsa Rundt fortonet
seg i går, var det rene 17. mai-
toget. Veldig bra oppførsel av
98 prosent. Jeg har inntrykk av
at langt de fleste koste seg. Vi
var da også klar over det på for-
hånd, men vi advarte de få som

Politiførstebetjent Sten Gregersen følger med kontrollposten på Skreia.
Gausdøler og andre døler gjør
seg klare til Mjøsa Rundt på
Strandtorget i går morges.

Motorsyklistene storkoste seg i
Mjøsa Rundt.

Mjøsa Rundt ble 
en fulltreffer i går

alltid ødelegger for de mange,
sier politiførstebetjenten. Han
sier at opplegget også var en del
av Nullvisjonsprosjektet, og at
erfaringene er gode.

13 bøter

Totalt utstedte politiet 13 bø-
ter til deltakere i Mjøsa Rundt i
går. I fjor var det tallet vel 50,
pluss to førerkort. Åtte av de 13
synderne i år ble tatt for fartso-
vertredelse. Ser man bort fra de
to i Hamar, var høyeste målte
fart var 112 km/t. i 80-sone. En
annen hadde 70 km/t. i 50-sone.
To av de politiet knep, krysset
sperrelinje.

Når helikoptervideoen er
gransket av politiet, vil man
straffeforfølge de to som ble fil-
met i ca. 200 km/t. Det ble i går
ikke opplyst hvor disse to er fra.

Fornøyde deltakere

Langt de fleste av deltakerne
på turen mente det var skikke-
lig bra at politiet gikk hardt ut
for å advare de få som skeier ut
i Mjøsa Rundt.

Flere hundre lillehamringer
og gudbrandsdøler samlet seg
på Strandtorget tidlig i går mor-
ges, for å kjøre samlet til opp-
samlingsplassen i Hamar.
Mange av dem kom fra nordda-
len. Motorsykkelklubben i Lil-
lehammer har rundt 100 aktive
medlemmer, nesten alle deltok i
går.

- Bra at politiet fulgte opp.
Det er hyggelig for oss alle at
turen går rolig og ustressende
for seg, uttrykte mange lille-
hamringer og døler til GD.


