
Forman mer 

Vi vil helst vekk 
må få et sted vi kan 

1"otorsyklister er et yndet 
\ ·ilt for mange som er kritisk 
innstilt til ungdom og fart. Det 
at man har motor ykkel er 
nærmf'st identisk med farts
bølle. råsvin og alt mulig an
net på den negative kontoen . 
P ulykkesstatistikker har 
motorsykli tene lett for å 
6olde seg godt oppe, årlig sk
jer det mange dødsulykker. 
Uølge statistikken iallfall. -
tat, tikk kan lyve, og det er 

helt klart at disse sta• 
tistikkene gir et noe skjeYt 
bilde av det faktiske forhold. 
Det er bevist av andre. 
Prosentvis kjer det nemlig 
meget få ulykker med motor
syklister, påstår formannen i 
Lillehammer Motorsykkel• 
klubb, Odd Magne Olsen 
overfor G og LT. 

Byens motorsykkelklubb 
ble stiftet i april i år, og har 
vel 30 medlemmer. Det kreves 
for å bli medlem at man har 
motorsykkel eller i det minste 
er motorinteressert. 

Hittil har klubben engasjert 

sine medlemmer med film
kvelder og ferdighetsløp, 
foruten turer på søndager om 
sommeren. 

Verksted og prat 
- Hvorfor egentlig en slik 

klubb ? 
- Hensikten er at de som er 

interessert i motorsykler skal 
kunne komme sammen, 
diskutere og dyrke sin hobby, 
sier Odd Magne Ols en, som 
har noe spesielt på hjertet: De 
rii oto rs ykkelin te re sse rte 
skulle hatt et sted å holde til! 
De ville hatt et sted hvor de 
kunrie hatt verksted for sine 
sykler, hvor de kunne pra tet 
sammen og vært seg selv med 
sine interesser. - F::,r to år 
siden var vi i kontakt m ed , 
kommunen for å få et sted . 
Joda, det ville kommunen 
prøve å hjelpe oss med. Bare 
det at lovnaden ble stående 
der. Noe mer skjedde ikke. 
Men nå har vi tatt opp tanken 
igjen alvorlig , og det er Ham
merseng som nå er mest 

aktuelt. Det er holdt en befa
ring 1 kjelleren på Ham
merseng, hvor det er fire 
aktuelle rom, derav et stort 
sted som kunne brukes til 
verksted. Imidlertid settes det 
strenge krav til det brann
tekniske, og det er dette som 
nå vurderes, sier Olsen, som 
virkelig håper at dette nå går 
i orden. 

Tekst og foto: 

Terje Lisødegård 

Få vekk kjøringen 

- For det er klart at har vi 
ikk e noe sted å være må vi 
«rase» rundt med våre motor
sykler, og dermed har vi 
kritikken i gang igjen. Det er 
ikke noe ønskemål for oss å 
rase rundt i gatene, mest av 
alt ønsker vi å ha et sted hvor 
vi kan være uten å forstyrre 
andre, sier klubbens formann. 

Tre av ulettvekternen, fra venstre: Roy Finstad, T erje Erlandsen og Guttorm Burøy. 

... 

fokus 
Dette er siste DUS før jul, og derfor tar vi opp jule• 

feiringen under «Ung mening» denne uken. De fleste har 
vel fått inntrykk av at «Ung mening» skal vær e en brev• 
palte. Det er riktig, men noen ganger kommer vi også til 

å ha små rundspørringer under denne vignetten, for å ·1a 
unge slippe til med uttalelser om aktuelle problemer . 
Julen e r vel ikke akkurat noe problem, m en det e r ikke 
tvil om at det er stor diskusjon rundt julefeiringen blant 
de unge. Noen mener julen blir feiret på en u verdig måte, 
mens andre spør om julefeiringen er berettiget i d et he le 
tatt . Og selvfølgelig er det mange som er fornøyd med 
den måten vi feirer julen på i vårt land . 

Under «Ung mening» kommer forskjellige syn fram. 
De fleste har vel lagt merke til at vi har begynt m ed en

del plateanmeldelse r på DUS. Dette kom m e r v i til å fort• 
e tte med en tid, hvis det er interesse for det. Hva mener 

du '? 
kriv noenord! GODJUL! 

Stian 

_ung mening_ 
Tenl<.er vi lenger over 
hvorfor vi feirer jul? 

å når julen nærmer seg 
med storm kritt, har vi 
vært ute på gaten for å høre 
ungdommens oppfatning 
av dagens måte å feire jul 
på. De vi har vært I kontakt 
legg r ikke skjul på at det 

gjøres for mye ut av jule n I 
dag, det som julen egentlig 
feires til minne som kom• 
mer I annen rekke, Det som 
først og fremst teller, er alt 
maset og kjaset med jule• 
bord og julepa.kkeinnk,iøp. 

Kristian lløttereng, 17 år, 
Ullehammer. 

Det er alt for mye kjas og 
mas I forbind Is m d jul • 
f Iringen. Det hele r et vold· 

nerdu hos 

Kristin Røttereng 

somt stress, og vi overdriver 
veldig denne feiringen. Det 
hele går bare ut på å spise og 
drikke. Julegaver kjøpes inn 1 
fleng. og ik1<e nok med det, de 
kjøpes bare for å kjøpe. De 
fleste julegaver er bare over
fladlske, man tenker ikke på å 
gi for å glede, men bare for å 
gi slik alle andre gjør. Og det 
som kanskje er verst er at en 
Ikke tenker på hva som ligger 
bak julefeiringen, vi har 
nesten glemt hvorfor vi feirer 
jul. 

Geirr R . Holm 

Vi snakket om skader, 
har medlemmene i Lille
hammer vært utsatt for 
alvorlige uhell ? 

- Blant våre medlemmer 
har vi hatt ytterst få skader 
og uhell. Vi har vært innblan
det i uhell, men aldri av 
alvorlig karakter. Verdt er 
det også å merke seg at ingen 
av våre medlemmer har vært 
bøtelagt etter radarkontrol
ler. Så i virkeligheten ra
ser vi ikke så lort fram so~ 
mange hevder, sier Olsen. 

- Hva skjer hvis en blir tatt 
i kontroll , synes de andre det 
er svært? 

- Nei, tvertimot, han får 
heller kjeft av de andre i klub
ben. Det har aldri vært noe 

Beretti~et 
ønske1nål 
Lillehammer Motorsyk

kelklubb er en forholdsvis 
liten og anony m klubb i 
Lillehammers forenings
liv. Like fullt represen
terer denne klubben noe 
vesentlig i ungdoms
bildet. Motor og denslags 
er noe som interesserer 
en vesentlig del av vår 
ungdom, og det er ikke 
bare å blåse 1 nesen av 
dette faktum . Derfor er 
ikke klubbens ønske om 
åfå et sted å være uber
ettiget. 

Hyggelig er det å 
notere seg at Lille
hammer • Motorsykkel• 
klubb er ikke har den opp
fatning at annen ung
domsaktivitet er dår
ligere enn det den driver 
med selv . Klubben går 
ikke til angrep på a ndre 
ungdomshobbyer for å 
fremme sin egen sak. 
Enkelte andre ungdoms
grupper i byen har lett for 
a gjøre det. For en tid 
siden kunne man i en her
værende avis lese en sak 
om hvordan man kunne 
løse ungdomsproblemene 
i byen. 

Det g jorde man ved 
blant annet å gå til an
gr ep på idretten, som 
skull~ være fryktelig feil . 

Motorsykkelklubben er 
ikke av den mening. 

Terje. 

Gein- R. Holm, Follebu 
Jeg synes julefeirtngen er 

blitt for avhengig av lomme
boken. Det inntrykket jeg har, 
er at julehandelen øker mer og 
mer for hvert år. Dette er etter 
min oppfatning feil, fordi selve 
gnmnen til julefeirtngen bllr 
borte I gavedrysset. 

Slik det er nå virker det hele 
som hykleri, man feirer julen 
bare for å feire og kose seg. 
Julen har jeg ikke noe I mot, 
men feiringen har utartet seg 
til rene feberen. Denne «jule• 
feberen» begynner også alt for 
tidlig, allerede tidlig i 
november starter man opp 
med de første julebordene. 
Dette viser at selve julen har 
kommet I annen rekke, 
feiringen i første. Litt mer 
stille og bllllg jul er bedre ut 
fra stressfaktoren og slø
singen. 

Biraer Barlt 

Birger Ba.rU, 19 !r, Brøttum 
Julefeirlngen har glldd vei• 

dig ut, dette med julegaver er 
det blitt gjort alt for mye ut av. 
Det er få som tenker på hva 
julen egentllg er. De tenker vel 
kanskje på det, men de bryr 
seg ingen ting om det. I julen 
er det en veldig fråtsing i mat. 
Kanskje ikke så mye i cte 
enkelte hjem, men I m get høy 
grad ved jul bord nmdt om• 
krlng på de forskjelllge hot
eller. Selvsagt mener jeg at vi 

mål for oss å kjøre fortest. 
mulig. Jeg kan være enig i at 
tilstandene ikke var like fine 
før vi startet klubben. Da kun
ne det hende at det gikk radig 
i byens gater, gater som vi 
forøvrig ønsker å komme oss 
vekkfra. 

Kostbare kjøretøy 
Det er ikke småtterier 

motorsyklene koster for tiden. 
Medlemmer i Lillehammers 
klubb har kjøretøyer fra 7.000 
til vel 30.000. En av de store i 
byen koster 36.000 kroner. 

- Og det er ikke rimelig å 
kjøre slike sykler heller. Av
giften til Staten koster det 
samme som for biler. For
sikringene er dyrere, vi får 
ikke bonus, sier Olsen. 

Dette med et felles 
verksted måtte være et blink
skudd? 

- Ja, helt sikkert. Vi kunne 
spare oss for mange utgifter. 
Det nytter ikke å reise til et 
verksted hver gang noe galt 
skjer med kjøretøyet. Det 
meste kunne vi ordne selv om 
vi hadde et eget verksted. Der 
kunne vi også lært mye om 
motor og denslags. 

Ikkefem øre 
Byens motorsykkelklubb 

har ikke mottatt fem øre av 
kommunen i form av tilskudd. 
Kommunene ser for.skjellig 

DUS 

For11'.l,annen Odd Magne Olsen 

på denslags klubber·. As kom
mune i Østfold har et annet 
syn. Der bevilget man kr. 
20.000, samt gratis llokale, til 
stedets motorsyk kelklubb. 
Man mente det 'var s1,å positivt 
at motorungdomm, en enga
sjerte seg på den måten at 
man bevilget et med glede. 

Det er ikke «råsvin » alt som 
kjører på to hjul heller, som 
mange tror. Og kunne motor • 
sykkelklubben få et sted å 
drive sin aktivitet på, ikke 
minst vinters tid, ville hele 
virksomheten kommet inn i 
andre former. Til glede for 
alle. 

Sist onsdag hadde motorsykkelklubb en filmkveld på Hesteskoen. 

skal feire jul, men jeg tror 
ingen har vondt av å redusere 
forbruket av mat og og Ikke 
minst drikke i julen. Vl kan om 
ikke annet ofre en tanke på 
dem som ikke har anledning til 
å feire julen på den måten vi 
har. 

Vigdis Nordvang 

Vigdis Nordveng, 16 !r, I.Jlle. 
hammer 

Det brukes alt for mye 
penger på julegaver. VI kjøper 
bare for A kjøpe, men det jo 
tanken bak som teller og Ikke 
hvor dyre og flotte gavene er. 
Alle julebordene mener jeg er 
noe tull, I hvert fall i den form 
det nå er. Hvis man kunne be
grense dlsse litt, kan de tll nød 
gå an. En annen ting jeg 
mener er svært viktig er at 
felrtngen av julen ikke be• 
høver å starte så tidlig som 
den gjør nå. Nå er det jo fullt 
kjør allerede fra midt I nov
ember. 

Tor RA1l1Uen, 18 år, Ulle• 
hammer 

Julen er jo en gammel tradi
sjon som henger igjen I folk og 
det vil den vel alltid til å gjøre. 
Før var det jo slik at julen var 
en høytid, hvor folk var samlet 
om det vi virkelig skal feire jul 
for. I dag tror jeg Ikke folk 
tenker no særlig over hva 
julen genUlg er til minne om. 

Kjempf~ne på Dovre_fjell 
Folque: 
Kjempene på , Dovrefjell 

I 

Bortsett fra ti' ~elmelodien 
«Kjempene på Dovrefje· ll» har Ikke 
denne platen noen lokal ,tilknytning. 
Det forhindrer ikke at dette er en 
bn.lkbar LP, selv om lvi Ikke er 
fristet til å trekke fram 1 :le store lov
ordene. Etter TV-pro grammet I 
høst, der Folque spilte sr,unmen med 
Dlfference for å vise , bredden I 
dagens norske muslk~ .:, stilte jeg 
store forventninger til d enne platen. 
Jeg må imidlertid sl a·1: jeg er noe 
skui'l'eii Platen er bli tt drepende 
ensfom u,K._ takket væ11~e kjedelige 
arrangementer: På sil å sl hver 
eneste me~ synge1 · vokalisten 
alene i begyru:ielsen, f ør hele ork
esteret dumpt,t· Inn med full 
«guffe». Dette gir ei;i :1:ln effekt på 
enkelte melodier, men , Folque har 
overdrevet. 

Platen ville også fått mer ijv. hvis 
gruppen hadde benyttet seg a'v _flere 
vokalister. Lisa Helljesen har en 
god stemme, men blir kjedelig I 
lengden. 

Etter Forum-Festivalen 11974 ble 
Folque karakterisert som et folk·· 
rockband, og denne betegnelsen 
dekker fremdeles. Gruppen har 
funnet fram en rekke gamle og 
glemte stev og viser, og satt melodi 
til disse. - Vårt mål er å bevare 
gammel folkemusikk , har med· 
lemmene I gruppen uttalt. Det er vi 

ikke 1 tvll om at de gjør ved å gi ut 
en slik plate, og det er det mest 
positive ved hele platen. 

Musikalsk sett er Folque helt på 
høyde med andre lignende grupper i 
Norge, men arrangementene 
svikter altså ... 

•StiBJl 

l(jente singeler på nytt 
og godt album fra Sweet 
Det er lenge mell, om hver gang 

det kommer et dob' belalbum med 
en studio-LP og er 1 live-LP men 
Sweets «Stnmg up» , er sammensatt 
på denne måten. Al bumet er stort 
sett sammensatt av t ;lclligere s ingel• 
plater fra Sweet, o 1g det e ed 
kjente melodier s, ,m: «Actjon», 
«Fox On The Rim», «Blockbuster», 
«Set me free» og «H lellraiser». Alle 
disse singlene har vr.ert svært popu• 
lære, og det ser de I! o~t til at 
dette dobbeltalbur net skal bil. 
Platen har for hmgi 1t sikret seg en 
plaas på «Lllleham1 nertoppen», og 
det skulle tyde på a .t den også har 
blitt godt mottatt 1 v .~rt distrikt. Det 
•ringen gnmn til at. den Ikke skulle 
bl I det, ror det er en god plate. Både 
live• og studlo•lnnsp ,uungene er av 
høy kvallt t, og det er morsomt å 
kunne :,ammcnlign e to så for
skjellig lnnspUllngE lr . 

Sweet er en av de pop-gruppene 
som utnytter teknikk og elektrtsltel 
til fulle. Det kan bli for mange 
«ulyder» av en slik utnyttelse, men 
Sweet er et av de få bandene som 
klarer å «holde seg I skinnet», sllk at 
Ikke bniken blir overdrevet. 

I det hele tatt klarer virkeUg 
Sweet å balansere musikk og sang 
pA en fin måte, og det er vel også 
gnmnen til at de er sApass popu· 
lære. 

Sweet-medlemmene trakterer 
alne Instrumenter helt ypperlig, og 
musikk-stilen deres er svært 
«hard»: Beinhard beat og rock. D l 
er denne typen musikk som er mest 
populær I Lill hammer og Gud· 
brandsdalen for Uden, så platen 
burde ha stor sjanser Ul å bli enda 
ni r populær h r . 

tlllJl 


