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Motorsykkelklubb 
startet i går 

I gpr kveld ble Lillehammer 
Motorsykkelklubb dannet i Lille
hammer. Ca. 35 ungdommer 
møtte frem til det konstituerende 
møtet som ble holdt i den 
nedlagte bensinstasjonen 
Storgt. 107 . 

int ern-sen for tiltaket blant de 
fremmøtte, var stor og det første 
styret består av Odd Magne 
Olsen, formann , Arne Lien, 
sekretær, Egil Haugen kasserer , 
Tormod Kinden , styremedlem og 
Egil Fjeldstad, styremedlem . 
Sistnevnte er forøvrig initia
tivtager til motorsykkelklubben. 

ikke rukket å sette opp. Det vil 
imidlertid bli lagt stor vekt på at 
klubbens medlemmer alltid skal 
holde seg til reglene i vegtrafikk
loven . Overtredelser av denne 
fører til 50 kroner i bot til klubb
kassa . 

Det synes klart at klubben kan 
utvikle seg til å bli et godt fri-
ti ds til bud til den mo-
torsykkelkjØrende del av 

Noen formålsparagraf har den 
nystartede klubben naturlig nok 

Lillehammers ungdom . Klubben 
har imidlertid ikke noe fast sted å 
være i tiden framover. En håper 
imidlertid å kunne benytte 
lokalene til firmaet Fre-ga-mo, 
inntil lokalene skal brukes til 
andre formål. 

Det nye motorsykkelklubbens styre. Formann Odd M. Olsen blir støttet opp av, fra venstre 
Tormod Kinden, Arne Lien, Egil Haugen, Egil Fjeldstad. 

Vestringen 
til Danmark 

Soviet mot ny 
mester-tittel 

Torsdag setter Vestringens A
lagsgutter kursen mot Danmark. 
I alt reiser 18 personer, derav 14 
spillere. Dessverre har ikke alle 
spillerne anledning til å bli med 
på turen. Arbeid og andre plikter 
gjØr at fire av de mest aktuelle A
lagskandidatene ikke kan bli 
med. Laget vil dermed bli en del 
redusert, men treningsutbyttet 
vil likevel bli godt for Vestringen. 

Turen går til Arhus, og det er 
lagt opp til et knallhardt 
program. Vestringen skal neiplig 
spille tre kamper på tre dager. 
Fredag kveld møter Vestringen 
sine verter, Boraas. LØrdag står 

LFK møter 
Lisleby 

Lillehammer Fotballklubb sat
ser sterkt på å heller kjøre lange 
strekninger og få spille fotball 
under flotte forhold , enn å 
konsentrere seg om lokale ' 
treningsoppgjør på lokale snø
dekte baner . 

Neste helg er det Lisleby som 
får besøk av Lillehammer, og vi 
antar at lillehammeringene får 
et og annet og bryne nesa på i den 
forbindelse. Annendivisjonslaget 
slo som kjent sist helg Lyn 1-0, 
hvilket jo borger for god form. 
Kampen vil trolig bli spilt på 
gressmatte. 

RosenhØj for tur, og sØndag 
spiller Vestringen igjen mot 
Boraas, før hjemturen starter. 
Under oppholdet har Vestringens 
verter, lagt opp til et omfattende 
program. 

Det er stor interesse for turen, 
kan formannen i fotballgruppa, 
Erik Olstad fortelle. Vestringen 
har som andre lag dårlig Øko
nomi, og spillerne vil derfor selv 
betale alle utgifter . . 

Nedover reiser Vestringen med 
Oslo-Fredrikshavn ferjen, mens 
hjemturen vil gå gjennom 
Sverige. - Så nå venter vi bare 
på torsdag og godværet , sier 
Olstad. 

Den nye presidenten 
i Det Internasjonale Fotballfor
bund (FIFA) brasilianeren Joao 
Havelange og generalsekretæren, 
Helmut Kaser, kommer på en 
good-willtur til Norge. 

m TRENING 
A~pulj,en : Ingen tren1in,g i dag, 
onsdag. Torsdag i Flålb'erghal
len kl. 20.00. ·Frammøte på 
Stampesletta kl. 19.15. 

Munchen (NTB-Reuter-UPI): 
Sovjet tok et langt steg i retning 
av sin 14. VM-tittel i ishockey 
ved å slå favoritten Tsjekkoslo
vakia 5-2 i tirsdagens toppmøte i 
Olympiahallen i Munchen. Perio
desifrene var 0-1, 3-0 og 2-1. Seie
ren ga tittelforsvarerne en to po
engs ledelse på tabellen. 

Hele 10.000 tilskuere fikk se 
akkurat et så spennende oppgjØr 
som de hadde ventet og håpet 
på, men det tekniske spillet led 
litt under den nervøse og oppja
gete stemningen som qersket på 
banen. 

Tsjekkoslovakia, godt støttet 
, av publikum, fikk fØrst kontron 

over nervene, og etter en serie 
flott opptrukkete angrep lyktes 
det Bohuslav Stastny å sette 
pucken bak Sovjets målvakt i 
det 7. minutt. 

Laget lå over også i resten av 
perioden, men fikk ikke ytter li
gere uttelling på sjansene. 

Sovjet kom imidlertid fryktelig 
tilbake i 2. periode og scoret tre 
ganger uten tsjekkoslovakisk 
kvittering. Med to nye fulltreffe
re mot en i 3. periode var det 

' klart for en ny triumf over topp
rivalen. 

Aleksander Jakusjev (2) , Ser
gej Kapustijn, Vladimir Petrov 
og Valerij Tsjarlamov satte inn 
Sovjets fem mål. 

Forrige helg var LFK på besi,k hos Sparta hvo1· gressmatte ble forsøk~ for f~rste gang. He~e A
lagsstallen deltok med unntak av Tor Johansen som_ hadde sykdomsfo_rfall. F1 a venstre.bak: Ro
ger Holm bakken, Ole B. Iversen, Vidar Bakke. BJøl"ll Nakken, Svem Trondsen , Ivei Loa aas, 
Morten Ottesen og trener Odd Simensen. . , . . 

Fra venstre foran: Terje /\ndersen, Tom Holm bakken, Svem 1 rm!dsen, Helge Rustadstuen. 
Armand Skjærvik, Pål Vinje Simensen, Frank Moe, Knut Je ne og Stem Wolden . 

Statny sender her avgårde pucken som sikret tsjekkerne ledelsen. 

Svenskene slet 
for 1-0 seiren 

Sveriges Holmqvist og Fi!'}Iands 
Lepænnen. 

Munchen (NTB-DPA) : En sco
ring av Ahlberg i det 44. minutt 
ga Sverige en kjærkommen 1-0 
seier over Finland i ishockey-VM 
tirsdag kveld. Til tross for bare 
ett mål fikk de 8000 tilskuerne 
se et velspilt og fartsfylt oppgjør 
som bød på friske tacklinger, 
gode avslutninger og glimrende 
parader av de to ,målvaktene, 

«Tre Kronor» var en tanke be
dre spillemessig, men finnene 
virket mer aggressive og farlige 
foran mål. 

Svenskene kan i første rekke 
takke vetereanen «Hooken» 
Holmqvist for seieren. Han viste 
det beste målvaktspill så langt i 
turneringen . 

•••• KLIPP UT••••••••••••••■■ ••••••••••• KLIPP UT■■••■■ • • • • • • • • • • ~ ~ ~ Treningsløp/uttakingsløp "' 
Lørdag 12/4 Kringsjåveien v/skolen kl. 16.00. Kl. 

+ g .. 200 m, 600 m, sen og jr. 400 m. 1500 m. 
Torsdag 17/ 4 Gamlevegen 1100 m. sen. og jr. 
Tirsdag 22/4 S. Undsetsv. 600 m. alle kl. 
Torsdag 24/4 Terrengløp Vinstra g. og j. 
Lørdag 26/4 Svnrga kl. 14.00 sen. og jr. 
Lørdag 26/4 Lille Veldrestafetten 
Torsdag 1/5 JorekstadstafeUen. 
Søndag 4/ 5 Gjovikstafctten. 

65 og eldre j. 
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