
Onsdag 14'. mai 1975 

Narve Wensaas fylkesmester 
Fylkesmesterskapet i jeger

trap for Gudbrandsdal fylkeslag 
av NJFF, ble arrangert av 
Lillehammer og Omegn JFF på 
Flømyra i helgen. Mesterskapet 
kom nok tydeligvis altfor tidlig på 
dalens skyttere, som på grunn av 
den sene vår ikke har fått trent. 
Dette vistes da også på 
deltakerlisten hvor en savnet 
mange av nord-dalens gode 
skyttere. Det nærmest ufyselige 
været innbød heller ikke til noen 
langtur for å v.ære med. Regnet 
og vinden får nok ta endel av 
skylden for de svake resultatene, 
som likevel ble jevne, og det 
måtte omskyting til før mesteren 
ble kåret. Kai Solbakken og Nar
ve Wensaas hadde begge 19.treff, 
og i omskytingen og gylt og sølv 
statuett avgjorde Wensaas me
sterskapet med 2 treff mer enn 
Solbakken. Bronsestatuetten vant 
Edvin Aateigen, Lhmr. jeger
klubb med 18 treff. 

I gjesteklassen fikk en noe bed
re vinner-resultater og-fyldigere 
deltakelse. Bestemann blant 
disse oie junioren Svein Kull
sveen, Biri JFF med 23 treff etter 
å ha misset på de 2 første duene. 
A-klassingen Bjørn Pettersen, 
Trysil JFF ble også bare lurt av 2 
duer. 

Premielistene: 
KI.A: 

1. Kai Solbakken, Lhmr. & Om
egn 19 treff, 2. Finn Jonsen, 
Lhmr. Jegerklubb 17. 

KI.B: 
1. Narve Wensaas, Lhmr. & 

Omegn JFF 19, 2. Edvin 

Aateigen, Lhmr. Jegerklubb 18, 3. · 
Ola Engen, do. 14. 

KI.C: 
Tore Hasle, Lhmr. & Omegn JFF 
15. 

KI.D: 
. 1. Asbjørn Falkenberg, Lhmr. 
& Omegn JFF 16. 

-KI.E: 
1. Per D. Svendsen, Lhmr. & 

Omegn 17. 

Kl. F: 
1. Anne Falkenberg, Lhmr. & 

Omegns. 

Gjesteklasser: 
Kl. A: 

1. Bjørn Pettersen, Trysil JFF 
23, 2. Jan Brovold, Stange JFF 21, 
3. Per Bunes, L.strøm & Strøm
men 21 , 4. Terje Lukashaugen, 
Løten JFF 21 , 5. Steinar Grinden, 
do . 20. 

Kl.B: 
1. Godtfred Lindokken, Biri 

JFF 22, 2. Jon Bakken, Furnes 
JFF 20, 3. Lar~ Muruåsen, Trysil 
JFF19. 

Kl.C: 
1. Vidar Bredthun, Løten JFF 

20, 2. Arild Skjelle, Stange JFF 
18. 

Kl. D: 
1. Svein Kullsveerr, Biri JFF 23, 

2. Tom Fjellstad, Stange JFF_ 20. 

Kl.E: 
1. Jonas Gårder, Biri JFF 5. 

Skreia favoritt på Jorekstad: 

Narve Wensaas vant omskytin
gen med to treff mer enn neste
mann. 

Kl.F: 
1. Kari Berget, Biri JFF 5. 

Press kyting: 
1. Harald Aass , Biri JFF etter 

omskyting med Per D. Svendsen, 
Lhmr & Omegn og Eivind Tollef
sen, Nes og Helgøya . 

Fåberg kan ta poeng 
I dag får Fåberg besøk av 

serielederen i 4. divisjon, Skreia; 
som topper tabellen til nå med 
maks uttelling på de to fØrste 
serieomgangene. 

Guttefotball: 

Seier og tap 
forLFK 

Lillehammer Fotballklubb's 
guttelag vant mandag 3-0 over 
Ring på Stampesletta. Periode
resultatet var 1-0. LFK hadde ett 
svakt overtak i hele kampen, de 
hadde imidlertid vanskeligheter 
med å trenge seg forbi Rings for
svant. Målscorere for LFK var 
Geir Nikolaysen, Trond Andresen 
og Roar Sandvold. 

I en annen guttekamp har 
Moelvenslått LFK's 2. lag 1-0. 

Juniorfotball: 

Fåberg på sin side har hittil spilt 
to jevne kamper men tapt begge 
gangene med et måls margin. I 
tillegg har laget de siste årene i 
og for seg hatt et godt tak på 
Skreia. I fjor ble det 1-0 seier 
hjemme, og for to år siden 4-1 
seier. På Skreia ble det en uav
gjort, og et et måls tap. 

Nå skal vi ikke legge skjul på at 
gjestene denne gangen nok stiller 
favoritt til dagens kamp på 
Jorekstad. Skreia vant serien 
ifjor, og fra resultatene i år, sy
nes det som om laget, i motset
ning til Fåberg, har evnen til å 

han skal komme i orden igjen til i 
ettermiddag, sier oppmannen for 
laget Ole Haugstad til Dagningen. 
Og vi er innstilt på å kjempe til si
ste slutt, sier Haugstad, som hå
per på en jevn kamp, og holder 
tommelen i været for hjemme
seier. Ikke minst tabell
situasjonen vil bli ille for Fåberg 
med tap også i denne kampen, 
sier Haugstad. Da vil nemlig 
Skreia allerede etter tre kamper 
ha et forsprang på seks poeng, og 
dette kan bli vanskelige poeng å 
hente inn igjen senere. 

vinne jevne oppgjØr. Fremfor alt 1-----------

har Skreia sitt største aktivum i 
sine hurtige lØpere og jevne lag. 
Såvidt vi vet består mannskapet 
hovedsakelig av de samme som 
vant serien i fjor, og dette skulle 
jo borge for kvalitet. 

Hvor.dan det hele nå enn vil 
ende, stiller Fåberg trolig sitt be
ste mannskap. Jon Erland Volden 
ble riktignok noe skadet under 
GjØvik-kampen, men vi håper at 

Gu ttefotball: 

Faukstad
Øyer 1-1 

Sør Fron slo Dombås 

Øyer og Faukstad spillte søn
dag 1-1 på sistnevntes bane. Pe
rioderesultatet var 1-0 til Fauk
stad. Det var også Faukstad som 
hadde fØringen i fØrste perioden. 
Andre periode overtok imidlertid 
Øyer, og de greidde da også å ut
likne. Målscorer for Øyer var Tor 
Erik LØkken. I en kamp i junior
serien har Øyer og Brennhaug 
spillt uavgjort 2-2. Kampen ble 
spillt i Øyer. Øyer kunne bare 
stille 10 mann i denne kampen, så 
det var litt av en prestasjon å 
greie uavgjort. Målscorer for 
Øyer var Johannes Gillebo. 

I tredje serierunde i junior
serien møttes Dombås og SØr
Fron på sistnevntes bane man
dag. Det ble en meget jevn og til 
dels underholdende kamp. 
Spillerne fra Dombås beviste at 
de er raske og derfor kan lage 
situasjoner for.an mål. sør-Fron 
på sin side har et meget brukbart 
forsvar, så så mange målsjanser 
fikk ikke Dombås, selv om 
kanskje Dombås hadde en god del 
av spillet, var det sør-Fron som 
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onsdag 14/ 5 kl. 18.30. Voksne 
kr. 5. -. Barn kr. 2. -. 

kunne gå av banen til pause med 
1-0 ledelse etter scoring av Trond 
Monshaugen. 

Andre omgang startet med at 
Dombås kjØrte opp tempoet i sine 
angrep. Dette resulterte i et visst 
overtak, og Erik Lie utlignet for 
Dombås. Men etter hvert våknet 
SØr-Fron forsvaret og kampen ut
viklet seg til en midtbanekamp. 
SØr-Fron klarte denne oppgaven 
best og kunne gå opp til 2-1 ved 
Roger LØkken og 3-1 ved Terje 
Haave. Sistnevnte skudd var 
dessuten en perle som keeper 
ikke hadde sjanse til å redde. 
Dombås kom sterkt tilbake i 
sluttminuttene og utlignet til 3-2 
etter at en sør-Fron spiller satte 
ballen i eget mål. 

Lilleputtene: 

Brufoss slo 
LFK.1111-0 

Lilleputtserien er i full gang. 
LFK's tredjelag var i går kveld i . 
aksjon på-Stampesletta, og tapte 
0-1 for Brufoss. : 
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Brennhaug presset, 
Vinstra vant 2-1 

Brennhaug møtte lørdag Vin
stra B i en femtedivisjonskamp 
på Brennhaug som gjestene vant 
2-1. Vinstra ledet 1-0 ved pause. 
Annenomgangen som endte 1-1 
hadde et overtak i Brennhaugs 
favør, som virkelig slet for 
redusering . Intet skulle imidler
tid lykkes for Brennhaug denne 
gangen, og at Vinstra tross sjan
ser og spill gikk ut av denne 
matchen med to poeng i lomma, 

Herrehånd ball: 

vidner om et spillemateriell av de 
sjeldne i dalen! Førstelaget som 
spiller i fjerdedivisjon er jo heller 
ikke å kimse av, så det er tydelig 
at det gror for Vinstra-fotballen 
om dagen. 

Det spørs imidlertid om ikke 
nettopp Brennhaug og Vinstra B. 
som skal gjøres opp. Spillet gled 
nemlig til tider meget bra , og le
ver godt for fremtiden . 

Ny storseier 
til Vinstra 
Vinstra vant en l)y· klar seier i 

herrehåndball mandag. Denne 
gang var det Otta som måtte til 
pers og dØyve sitt andre, store ne
derlag i serien. Kampen ble imid
lertid underholdende og målrik, 
til dels nokså hard. 

Vinstra vant 26-13 etter å ha le-

det 12-6 ved pause. Vinstras 
overlegenhet besto vesentlig at de 
maktet å spille seg fri på linja . 
Otta behersker ennå ikke innspil
lene og holder seg til langskudd, 
men skyter ofte for tidlig. Ikke så 
få av Ottas mål kom.på rush-an
grep denne gangen. 

Jorulf Haug vant 
første trial-løp 

Lillehammer MC-klubb arran
gerte søndag et trial-løp for stan
dardsykler i Hovemoen. Til tross 
for at værgudene sviktet var det 

stort frammøte. TrialØp går ut på 
å kjØre i en oppsatt lØype i terren
get, det er ikke om å gjøre å kjøre 
fortest , men å ha gode kjørefer
digheter, og god balanse. Den 
som klarer å kjøre hele løypa 
med minst mulig berØring av 
bakken med noen av kroppsde
lene er vinneren. 

Søndagens løype ble etter hvert 
meget krevende, så her fikk hver 
og en vist sine ferdigheter . 

Arrangementet var meget vel
lykket, så det blir sikkert arran
gert flere slike konkurranser ut
over sommeren . 

Sammenlagt resultat: 
1 ) Jorulf Haug 6 prikker, 2 ) 

Olav E . Rønningen 15, 3) Vidar 
Engen 16, 4) Tormod Kindem 17, 
5) John Kraabøl 18, 6) Lasse 
Paulsen 19, 7) Jon A. Bruseth 21, 
8) Odd M. Olsen 22, 9) Arne Børke 
25, 10) Bjørn Rønningen 30, 11 ) 
Erik Owrenn 31 , 12 ) Roy Finstad 
32, 12) Jack Hatlen 32, 14 ) Kåre 
Utstumo 33, 15 ) Arne Lien 40prik
ker . 
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m,aanald 
McDonald Electric 250 er en teppesuger med høyeffektiv 
sugestyrke. Roterende børste fjerner lett teppets verste 
fiender, sand og støv, uteA å "fjerne" teppet. 


