
Hjelp 
å få 
for 
klubber 

Ungdomssekretær Benestad med noe av det nye tekniske utstyret som 
skal komme ungdom til gode. 

Sosialkontoret har nå utvidet sin «stall» av teknisk 
utstyr til bruk i byens forskjellige lag og organisa
sjoner. Ungdomssekretær Benestad sier til Dag
ningen at dette er gjort etter ønske fra en del foren
inger. Det er blant annet innkjøpt 8 mm filmfram
viser, lysbildefremviser, høyttaleranlegg 
stereoannlegg, kassetspiller osv . Det er nå en 
brosjyre under trykking som vil fortelle hva slags 
utstyr man kan tilby . I tillegg til opplysninger om det 
tekniske utstyret , vil brosjyren også inneholde ad
resser til institusjoner og selskap som leier ut film, 

og om stensilmaskinen som står på Sosialkontoret til 
gratis bruk for organisasjoner som måtte trenge 
den. Det være seg til trykking av klubbavis eller · 
stensilering av rundskriv. 
Det blir også gitt opplysninger i forbindelse med lite
ratur om ungdomsarbeid, som er til utlån. 

- Blir tilbudet benyttet? 
- De organisasjoner som vet at vi har dette 

tilbudet benytter seg flittig av det og vi håper nå at 
de som ikke er klar over det vil bli det når brosjyren 
kommer. 

MC-klubben på jakt etter låve: 

Bill. mrk. <<Husløs» 
Ungdomssekretæren i Lillehammer har i gårs

dagens avis en annonse hvor det søkes etter egne
de lokaler for et motorsenter. Ungdomssekre
tæren sier til «Vi unge, at det er vanskeHg Minne 
noe som egner seg og at han håper noen har en 
gammel låve, garasje, uthus eller lignende som 
kan brukes . Det er ikke så fine saker som trengs, 

for motorungdommen er selv villig til å pusse opp 
lokalene selv. Det er kommunen som skal 
finansiere dette senteret. Det er egen budsjett-

- Hva er grunnen til at motor
ungdommen prioriteres, det er jo 
også andre ungdomsgrupper 
som kunnetrengeetstedå være? 

- Det er ikke snakk om noen 
·spesiell prioritering av denne 
ungdommen. Jeg har hatt stor 
pågang av motorungdom, særlig 
de som har «sykler», som gjerne 
vil ha et sted å være. Motorsykler 
er veldig populært for tiden og 
opplæringen er svært mangelfull. 
Det ser ut til at myndighetene tror 
det er lettere å kjøre en 750 kubikk 
motorsykkel enn det er å kjøre en 
bil, særlig da når en ser på krav
ene til sertifikat. 

- Hva slags planer har du for 
bruken av et MC-senter? 

- Vi har ingen spesielle planer 
enda. Det viktigste er å få et egnet 
lokale . Men det er jo et ønske at 
motorungdommen skal få et sted 
de samles og skru på syklene ~t 
slikt senter kan også brukes bl 
opplæring både i kjøreferdigheter 
og teori. 

Hvordan kommer du i kontakt 
med ungdommen? 

- Jeg har prøvd å henvende 
meg til de forskjellige lag og for
eninger om at de skal komme opp 
til meg, så jeg får vite hva slags 
problemer det er de strir med . 

ODD MAGNE OLSEN, 
formann i MC-klubben, har du noe 
håp om at dere kan få loka~e? 

- Selvfølgelig håper Jeg d~t, 
men jeg vet ikke hvordan det hg
ger an akkurat nå . 

- Hvor mange medlemmer har 
klubben? 

- Vi er om lag førti stykker som 
alle har felles interesse, motor
sykkelen. 

- Hvorholderderetil? 

post for fritidssentra pluss at det skal søkes 
sosialdepartementet om økonomiske midler til 
slike tilbud. 

- For tiden må vi være 
utendørs hvis vi ikke leier oss inn 
et sted. Vi har gjort det i det siste. 
Medlemsmøtene har vært avholdt 
gjennomsnittelig en gang i måne
den på Hesteskoen. 

- Det var en stund på tale at de
re skulle inn på Hammerseng 
gård, hvordan gikk det? 

- Vi kan nok regne med at det 
ikke blir noe av. Vi pratet med 
kommunen om å få en halvdel av 
kjelleren. Det fikk vi ikke lov til. 
Jeg vet ikke riktig hvorfor, men 
det skal være et møte med kom
munen igjen i nærmeste fremtid . 

- Har dere vært med i «aksjon 
banken? » 

- Et par av oss var på et møte 
de holdt , og vi pratet med de s?m 
driver denne aksjonen, men Jeg 
tror ikke at banken er noe alterna
tiv for oss. 

- Det har vært en del vondord 
ute og gått og dere i det siste i for
bindelse med støy fra motorsyk
lene osv ., hva harduåsi til det? 

- Jeg er klar over at det er noen 
som irriterer seg over oss, men 
jeg kan ikke helt skjønne grunnen. 
Vi må være et moment som folk 
går inn for å irritere seg over. 

_ Dere har en del regler innen 
klubben om bot til klubbkassa for 
medlemmer som blir tatt i 
fartskontroll, fungerer dette? 

_ Dette gjelder fremdeles. 
Hvis en blir tatt for å ha kjørt fo_r 
fort, må ha11 betale 50 kroner bl 
klubben. . 

_ Hva driver dere med mnen 
klubben? 

_ For tiden viser vi filmer om 
tema som interesserer oss, for 
eksempel racer-løp ol. Om_ s~m
meren driver vi f erdighetskJønng 
og drar på turer , sier Olsen. 

MC-klubbens formann, Odd 
Magne Olsen, er på jakt etter en 
låve. 

FORFERDELIG UNGDOM 

Som tenkende menneske synes jeg det er forferdelig - det 
gjør meg rett og slett direkte vonclt - å se fulle ungdommer 
utenfor restaurantene · hver kveld. De unge som bare så vidt er 
gamle nok til å slippe inn på en rest.aurrant, raver ukontrollert 
rundt. A rave ukontrollert rundt må de nå bare få lov til for min 
skyld, men om de ville forstå den skadelige virkningen alkoholen 
har for de unge på lengre sikt. For en 14 åring tar det to uker å bli 
alkoholiker - samtidig som det uferdige nervesystemet ødeleg
ges for livet. - Vi lever ikke for fremtiden, men drikker for å bli 
styrket i dag, sier mange . Har menneskerasen tenkt å dø ut alle
rede nå? 

Jeg mistenker nå de fleste for å gjerne ville leve litt videre 
likevel og da er det ingen stas å leve som alkoholiker eller med 
skadede nervesystem . Det kan gi mange harde og lange år. Slutt 
å mobbe og hakke på hverandre og gi hverandre heller så mye 
selvtillit at dere kan klare å eksistere og ta med dere den fest og 
moro dere kan få uten at sansene er så sløvet at ungdomstida 
flyter bort. 

Ikke fanatiker 
UTI MARKA 

Dagningens «Vi unge har i den senere tid vært svært så flittige 
når det gjelder å ta opp det 'problemet som har oppstått, angåen
de kafeer og lukning for all ungdom. 

Men er det egentlig noe problem? 
Etter min mening er det uforståelig at vi som er unge på død 

og liv må sitte på kafe hver eneste lørdag. Er det ikke bedre med 
en skitur I den flotte naturen vi har rundt byen? 

Her slipper vi å bli helt nedstøvet av sur tobakksrøyk. Her kan 
vi trekke Inn den herlige og rene fjell-luften . Og hvis vi absolutt 
må gå på kafe , kan vi vel stikke en liten tur innom en av de flotte 
fjellstuene ute i marka. 

Nei, s lutt med hengingen på kafeer, og ta heller en tur ut i na
turen. 

ENDELIG SLUTT PA 
KVINNEARET 

Friluftsmenneske. 

Ja , nå er det endelig slutt på kvinneåret. Nå skal vi mannfolk 
slippe å høre på gnålende nyfeminister med stålbriller og skaut 
på hodet . Det er kvalmtå høredemskrikeogbæreseg. De har det 
joså vondtstakkarssmå . ... 

En ting har i.mi.d\ertid vært positivt - alle kvinnfolkvitsene. 
Har De hørt den om . . ... Gode er vitsene, og vel berettigede. 

Nå er det mannens tur til å regjere, slik det har vært og b0r væ
re. Vi ser jo f. eks. hva kvinnen~ i regjeringen utretter. 

Kåres. , student. 

POPSTOFF 
Det var virkelig kjempenyheter dere brakte om popgruppene 

som skal gjeste byen. 
Det jeg håper dere vil gjøre er å skrive litt om disse gruppene. 

Selv om de fleste har litt peiling på disse bandene er jeg sikker 
på at vi har godt av å få vite litt mer om disse so m skal holde 
konsert her i byen. For det første er vi som skal gå på konsertene 
tjent med litt stoff om gruppene. Dessuten er jeg overbevist om 
at gruppene er glade for å få litt publisitet. 

Med hilsen popglad 

Signaturen P .B., som har skrevet om motorungdom i Lille
hammer, må oppgi navn til redaksjonen for å få innlegget på 
trykk. Vi må nemlig vite skribentens navn, selv om dette ikke 
kommer i avisen. 

Vi Unge-red. 

******* 
Lillehammertoppen 

L.P. 
Atlantic Crossing/Rod Steward 
Greatest hits/ Abba 
Paloma Blanca/ George Baker Selection 
Abba/Abba 
Rock of the Westies/EltonJohn 
Feeling/lnger Lise 
Flamingo 6/Flamingokvintetten 
The bestof/Uriah Heep 
Greatest hits/Nasareth 
Frem fra glemselen kap 2/Engebretsen/ Borglund 
Vømlingen/Vømmøl Spelemamislag 
Wishjoy were here/Pink Floyd 
Eurotreff 7 /Div. art. 
Come taste the band/Deep Purole 
Breaka way / Art Garfunkel 
A night at the opera/Queen 
Numbers/Ca t Stev ens 
TreffIO/Div. art. I 
The last farwell/&oger Whittaker 
Siren/Roxy Mu&ic 
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