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Nord-Østerdal bare «leketøy» Kvam vant 2-0 i en kamp 

for Oplnndenes på Stampa ~.~~~~:~ p~~~~~~=~ra,~~.~~,~~.~, ••• ., 
Oplandenes Fotballkrets avfeide 

nord-øste rdølene med klare tall på 
tampesletta I går og tok et viktig 

skritt på veien mot Horten og turne
ringene der sen r e I sommer. 
EgenWg var ord-Øst.arda! en hel• 
ler mager motstander rent fotball · 
messlg sett . peslelt østerdølenes 
guttespillere var primitive i sitt 
spill . Oplandenes 4-0 sele r burde 
vært langt størr . I juniorkampen 
ble det hele 6-0 til Oplandenes. 

I guttekampen var planetenes 
det dominerende lag t gjennom 
hele kampen. Gjestene forsøkte å 
spille offisd taktikk men det ble 
Istedet lag ts bane. Enkelte i 
forsvaret til øst rclølene forsto nem
llg ikke taktikken. og da er den lit 
effektiv. Oplandenes gutter spilt 
heller ingen stor kamp, og det er 
vansk llg å plassere lag tetter den
ne kampen. 

Vl har en mistanke om at d t har 
sln svakh ter, som vil komme til 
uttrykk mot sterkere lag. :Malscor . 
re var Tom Roar tenrud (to), 
Bj0m r York.Inn og Tor Am 
Granrud. 

I junlorkampen hang 0sterdølene 
brukbart m d før pause, og 
Oplandenes led t da bare 1-0, etter 

scoring av Terje Kojedal like før 
halvtid. Nå hadd lkke østerdølene 
store muUgheter l første omgang, 
men laget forsvarte seg bra. 
Oplandenes angrepssplll var for 
stereotypt I de første 40 minuttene. 

l:!:tter pause bedret det seg vesent
llg. Angrepet ble «dratt» mer ut, 
samUdJg som det ble bedre støttet 
bakfra. Likevel var det mJdtbane
spllleren Terje Kojedal som lagde 
det store. Han gjorde også 2-0, og 
bar to mJnutte r senere økte H lge 
Rustadstuen til 3-0. Kojedal var 
mannen bak 4-0 også. Kai Ole 
Haugstad økte til 5-0 fø r Kojedal av
sluttet med 6-0. Han noterte seg 
dermed for fire av de seks sco
ringene. Ikke tvU om at Kojedal var 
kampens store ener, selv om han 
hadde en hard 4. divisjonskamp I 
bena etler lørdagens kamp 
Storhamar-Vardal . 

Det er lkke tvil om at dette junJor• 
laget har mye for seg. Vi synes det 
er bra formasjon over laget, men 
vingspillet må vi sette et minus ved. 
Dette bør nok rettes på, og da tror v1 
d tte lag t kan utrette enda bedre 
ting. lalllall bør treneren Finn 
Salvesen og junJoroppmann Ivar 
Ringen kunne s fremtiden lyst l 
m0te. 

Terje. 

i guttekampen, fra v nstre: Bjørner Vorkinn, 
Arne Granrud og Tom Roar St nrud. 

Dombås vant 2-1 
over Tverrbygda 

Et ulykkelig selvmål var del 
Tv rrbygda start t med i ti. dl visjon 
i Koja lørdag. l\llålet kostet også 
laget det ene poenget. Dombås vant 
nemlig 2-1, ett 1· 1-0 ved pause. 
Imidlertid skal ingen tro a t kam• 
pene mot Tverrbygda betyr walk 
over. Når lag t blir kvitt nerver og 
respekt, kand t meget lett bli andre 
saker. Dombås fortjente poengene, 
men laget imponerte oss ikke. 

Tverrbygda klw"l.e å komme opp i l· 
1, men fire minutt r s nere var det 
2-1. 

Felles for begg lagene var dårllg 
pasningsspill . Innsatsen kan imJd
lertid ingen k1itisere dem for. Men 
om det holder senere. er noe ganske 
annet. 

God dommer i Koja. Ame 
Randen, Faukstad. 

Knut Sandbakken scorer i Koja lørdag. 

Ringebu storkjeftet 
med god grunn: 6-0 

Storkjeftede ringbygglnger! Slik 
har del blitt sagt når Ringebu har 
snakket om opprykk tlJ 4. dJvlsjon. 
Men kanskje mw1 tar Ringebu mer 
alvorlig etter 6-0 seieren over Bismo 
lørdag. Nå vlrker ikke Bismo, som 
gjorde come back , særlig sterkt . 
men det er ikke til å nekte for at 6-0 
lar seg høre. Ringebu var overlegne 
i begge omganger og gjorde et solid 
inntrykk på omtrent alle plasser . 

Målscorere: Vidar Rønningen lo , 
Vidar F latmoen, Jan Hagen, Tor
mod Haugstad og Ame Sandbu. Det 
virker ikke minst imponerende at så 
mange kommer på scoringslisten. 
Bismolag-et virker nervøst og ute 

effektivt, · men guttene har ingen 
giunn til å miste motet. 

God dommer i Bismo: Olaf Sag
dalen, Sel. 

B. 

Vinstra godt nok 
til å vinne 5. div. 

- Vinstras B-lag er godt nok W å 
vinne ti. divisjon! Det er Brennhaug
formannen Harald Iversen som sier 
dette etter a t Vinstra lørdag slo 
Brennhaug 2-1 i se1iepremJeren. 

Man må w1ektellg bli Imponert over 
den bredden Vlnsb·a legger for 
dagen akkurat nå . Det er lkke bw·e 
A-laget som har startet godt. 

Helt fortj ent var ikke seteren, 

, men Brennhaug har bare seg selv å 
takke. Guttene virket ukonsentrerte 
og lite «tent» for jobben. 

Vinstra ledet 1-0 ved pause , og 
økte senere tll 2-0. Brennhaug 
reduse rte og satset ha rdt den sis te 
halvtimen, men det vUle ikke 
lykkes. Dertil spilte Vinstra.også for 
gjerrig fotball og red godt på sin 
ledelse. 

To forn 
gen. Foran : Ka i Ole Haug tad, T rje 

ustad tuen . 

,---------------------------: 
Åsmarka kapret 
poeng i helgen 

Asmarka sikttt !it'!:' d 1 I>oenK i 
,erieoppgjurct mot Snt•rtin~ på 
hjenm1ebi.uw l<!r1htg. K.,u11pt'n rndk• 
nuillu.it, ni;- dt•l \ ar v.-1 i overkant "" 
hvlt . snutrk:..t luuldl:-' r••~n••t nu~t.1 . 
'nertini,'l1al spilte i 5. dhhijon i fjur . 

1-:ampen gikk på !,'l'Usbamm 1 

smarka. en bane som var Jevn og 
ft11. å hadde vel gjestene de far
ligst og neste Slan ene, men både 
snertlngclølene og As marka
spille rne hadde en tendens W å 

...... ·:' 

kllll'l' J asmngene 1 \',l'ri>l. og 
d1•rm1:d lll :;pillet svær1 dårlig. 

I et Pl ' 1m1dl rtid ing,•n lv1l om at 
lagt'l har gJort stor fram1;.u1g sid n 
1 fj,u n1• \'i lm1· ,kk" :i.l po ng l 
lon.lag blir I.let ·ne:;t tagcl klarer å 
kapn• gjemtom helt• sesongen 

1:3 ·sl på laget lørdag "ar ultm tvil 
1111dtstoppenm og lagkapteinen 
.'\gnar Skutb rgsv en samt G. 
Johans n. Framover på banen var 
Trond Aas n og Lars Evensen de 
b ste. Arild. 

Åsm,arka i mørke trøyer forsøker seg i angrep, m en Snerting
dal-backen rydder opp. 

Øyer vant 2-1 
· nabofeiden 

1 gode gamle dager var det store 
ting i gjære når Øyer og Tretten 
møttes til serieduell. Hele slekten 
på begge sider var implisert. Sli.k 
var det neppe lørdag, cia Øyer tuktet 
naboen i nm·d med 2-1. Vi tror ikke 
det gil<k ul over nattesøvnen for 
noen av partene. Øyer· fo rtjente i 
alle fall seieren og burde hatt fler 
mål. Første omgang ble målløs, 
men det står ikke til å nekte at 
øyværingene burde lwrt nettsusen. 
Imidlertid spilte Eldar Kje rstad i 
Trettens mål meget. Han hadde et 
par kjemperedninger. 

t i andre omgang sprakk 
ballongen. og Øyer gikk opp i 2-0 før 
Tt·etten rnduserte. Alvorlig var 
seieren aldri lJUet. 

Om disse lagene kommer til å · 
kjempe i toppen, skal være usagt, 
men vi synes elet var tendenser i 
Øyerlaget. Laget bør Imidlertid 
legge m r v kl på bevegelighet og 
pasningsspill. Alt for mange gikk i 
hytt og vær. 

God dommer på Tretten : 
Kolbjørn Kristiansen, lfåberg. 

Terje. 

M eget godt keeperspUl av 7'rettens E ldar Kjørsta d. 

Ietteya, der Kvam slo Faukstad 2- Like utenfor 16-meteren ble han bare et spørsmål når målene kom. 
o, men kvamværene som va.r til innhentet av en forsvarssplller, og Bjarne Sanden måtte trekk i 
ted , ble satt på plnebenken til det ble blåst frispark i BUbens keepertrøya da Odd Brendstuen bl 

INlgt ut I andre omgang. Føl'!lt ett.er fordel. I rasen over å ikke komme skadd, og da mente nok heidølene at 
80 minutter kom den tørste sco- gjennom.sparket han tU Odd Brend- det skulle gå bra. Sanden viste seg 
ringen. Us Ralswnmoen fikk gå stuen, som kom rusende ut i feltet. imidlertid å være en habU keeper. 
alene med balJen, slo en e l gant Keeper Brendstuen ble kjørt til leg Faukstad gikk offensivt til verks, og 
pasning til Arve Tangen, som Uke på Vinstra, og det er ikke kjent om dermed blotttet de seg også i for-
elegsnt passet til veln Jacobsen, leggb net er brukket eller l..kke. svar. Det bl mer rom for kvam-
som satte ballen kontant I nettet i værenes lette og fine spiJI , og 
mål fra kloss hold. Før dett skjedde hadde Bilben målene lot heller ikke vente på seg. 

To minutter før full tid fikk Kvam 
frispark utenfor 16-meteren. like 
ved dødlinjen. Us Ressummoens 
presl e innlegg traff hodet tlJ Arve 
Tangen, og ballen føk inn helt inne 
ved stolpen. Diss to prestasjon ne 
var d t som varmest mest. 

oe som derimot ikke varmet, 
var en del rått pill. 14 minutter ut i 
andre omgang fikk Faukstads 
Gunnar Bilben en fin løpeball som 

«plukket» ned også andre mot- Best på Faukstad var Ame 
spillere, og dommeren, Jan l:!:ngel- Randen, mens Reidar Grolhe 
stad, burde vist ham det gule kortet arbeidet godt på midtbanen. 
på et tidligere stadium. På Kvam får alle ros for god lag-

Det var det negative om BUben, innsats. 
men vi så også en del positive trekk Dommer Jan l:!:ngelstad, Otta 
fra ham. 11 minutter ut l annen hadde ingen heldig dag. l:!:ngelstad 
omgang hadde han dagens sjanse. bør bevege seg m r . ok en gang 
Igjen fl..kk han en lang pasning, måtte lagene stille egne linj menn. 
rund t pent en Kvamforsvarer, men Det var vel 200 tilskuere. Gult kort 
skudd t hans slo k per W corner. t1J Ola Stubrud, Faukstad. 

Kvam hadde et solid overtak P.F. 

Fåberg poengløs, og nå 
skal Skreia få gjennomgå 
- \ 'i har startet med Ute poeng før 

ogmi og hll.r iallfllll ikke mistet 
mot.el. Allerede onsda.g skal vi møte 

'krelu, og kru1 kj 1,nur det seg da, 
sier Fåbergs fotballoppmann, 01 
Haugstad. etter 1.0 tapet for 

Fjerde strake tap 
for Biri-guttene 

- Det ser ut til at vl Ikke vil ha poeng, sier en fortvilet 
Biri-tren er, Hans Brostuen til G og LT etter at laget gikk 
på sitt fje rde strake nederlag i 5. divisjon . Denne gang ble 
det tap 4-2 for Vestre Gran . 

- v 1 :sp1uer oss tll en rekke sjanser, men akkurat I det 
rette øyeblikket svikte r det . Det virker nesten som om 
målene er for små. 

L ørdag ledet Biri både 1-0 og 2-1, men mot slutten kom 
det to raske Vestre Gran-scoringer, og dermed var det 
gjort. Odd Dagfinnrud og Aage Sveen sørget for målene 
denne gangen. 

Ringsaker-seieren 
burde vært større 

Ringsaker burde vunnet mer enn 1-0 over Cartherud 
i Gaupen l går ettermiddag. De helt opplagte sjansene 
ble s løst bort og det var utrolig flere ganger at det ble 
med denne ene scoringen . Målscorer var forøvrig Terje 
Nystuen , og måle·t kom i første omgang . · 

Cartherud er intet lett lag å spille mot. Det vil nok flere 
av lagen e få merke . 

Ringsakers angrepsrekke vil nok se tilbake på kampen 
med gru, men sa lenge laget tar begge poengene , må 

man være fo rnøyd . R ingsaker er e neste lag ved siden av 
Lilleh ammer som har vunnet begge kampene h ittil. L a 
gene har også samme målforskj ell, 4-0. 

Meget god dommer var Arild Haugstad , Fåberg . 

Gjevt Lyn lørdag. Fåberg stAr 
-.om neste lag med null poeng etter 
to kamper. og en dårlig start kan bil 
t" n lrlst skj bne når sluttregruikapet 
gjHres opp. 

- M n I tror vi vel hva ,,om er 
1,ro.Jt , og da fur vi forSHkC li rette på 
tlel, sier lhwJ;l!tlid . H1Ln -,yn s at 
un1,,rrt•pt'l blir for dårlig i,btltel 
btlk1r.t.. '\år ~'N •l blir brutt, er 
d t lngen til møte igj " bak, følge
lig mistet ITll1II ballen for lett. Melo• 
dJen nå blir derfor å få mldtbunen til 

gå frekkere fram når laget 
angriper. 

Fåberg burde og kunn lett hatt 
tallfall ett poeng i Gjøvik. Like etter 
at Erik Johansen dwulrel inn l·O for 
hjemmelaget ble Fåb rg tildelt 
straffespark. Kai 01 Haugstad 
satte ballen i tverrliggeren. Senere 
skjøt Magne Orderdalen i krysset. 
Andre sjansen kunne også gitt uttel
ling, men det ville ikke l kkes. I 
banespill lå ikke Fåberg noe 
tilbake. Forsvaret virket patent. 
Lagets nye midtstopper, i\ilagne 
Husby, spilte meget godt I andre 
omgang. Han kommer fra kogn i 
Nord·Tt'0ndelag. 

Ring 
spilte 
uavgjort 

Det ble uavgjort l·l mellom 
Ring og edre Snertingclal 
lørdag, men det hadde vært 
mere riktig med 5-5. Sjanser 
var det mange av gjennom 
hele kampen. 

Rings mål kom allerede et
ler fire minutter, det var Odd 
Arild Sønsteby som sto for det. 

MC-klubben 
med ~odt løp 

Lillehammer MC-klubb 
a rrangerte søndag et trial-løp fo r 
standardsykler i Hovemoen. Tl! 
tross for at værgudene sviktet var 
det stort frammøte. Ttial-løp går ut 
på å kjøre i en oppsatt løype i 
terrenget, det er ikke om å gjøre å 
kjøre fortes t, men å ha gode kjøre
ferdigheter og god balanse. Den 
som klarer å kjøre hele løypa med 
minst mulig ber'0ring av bakken 
med noen av kroppsdelene er 
vinneren. 

lnltforsvarets 
befalsskole 

Søndagens løype ble etter hvert 
meget krevende, så her fikk hver og 
en vist sine ferdigheter. Arrange
mentet var meget vellykke t, så det 
blir sikkert arrangert flere silke 
konkurranser utover sommeren. 

Sammenlagt resultat : 

1. Jorulf Eng 6 prikker, 2. Olav E . 
Remungen 15, 3. Vidar E ngen 16, 4. 
Tonnod Kindem 17, 5. John Kraa
bøl , 18, 6. Lasse Paulsen 19, 7. J on 
Ame Bruseth, 21 , 8. Odd M. Olsen 
22, 9. Ame Børke 25, 10. Bjøm Røn
ningen 30. 

(LBSK), Stavern . 

tar opp aspiranter på følgende linjer: 

Administrasjon - Luftvern - Operasjon - Samband -
Materie llforvaltning. 
Opptak: 13. aug ust 1975. Søknadsfrist: 1. juni. 
Opptakskrav: Fylt 18 og ikke fylt 23 år opptaksdatoen som aspirant. 
Eksamen fra grunnskole elle r bedre utdanning. 
Tjenestevilkår: Utdanningen varer 12 mndr. og elevene ha r fr itt opphold 
og uniform. Forsørgert illeg g tilstås elever med forsørgerp likt. 

Fra januar 1975 er elevtillegget økt til kr. 21 ,50 pr. dag. 
Etter bestått eksamen utbetales bonus kr. 3000,-. 
Etter beståt t eksa me n bes kikkes e levene ti l sersjan ter og får 12 mndr. 
plikttjeneste . Nettolønn de første 6 mndr. er ca . kr. 2775,- pr. mnd. og 
de 6 siste mndr. 2865.- . Hertil kom mer diverse tillegg. 
Etter pliktlJe nesten kan en konkurre re om ti lse tti ng som yrkes- eller 
kontraktsbefal eller videre utdanning 11/ offiser. 
Flere opplysninger fås ved militær stab/avdeling/skole, arbeidskon tor eller 

" 
........................... . 

~ Forsvarets rekrutterings- og opplysningstjeneste, 
Oslo mil/Akershus, Oslo 1. 

Jeg ønsker flere opplysn inger om LBSK 'l) 

f!:1~~~~~• Navn :.. .. .. .... .. .... .... . ..... ........ ~ 
~i? 0(oJj 33 74 50) Adresse: .... .... , · ........... @ 
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