
Helt siden MC-klubben 
Lillehammer ble stiftet, har 
medlemmene så å si vært på hjul 
med byråkratiet. Klubben har 
sendt tre skriftlige søknader til 
Lillehammer kommune, en av 
disse har blitt sporløst borte. In
gen vet hvor den har havnet. 

Et av medlemmene, Alf Chris
tian Sandvig, har personlig vært 
hos de kommunale myndigheter 
over tyve ganger i løpet av de tre 
årene klubben har eksistert. In
gen ting har skjedd. Riktig er 
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- Jeg ønsker at unge skal 
finne seg til rette. og at de e lv 
tar initiativ til å gjøre noe. og 
ikke ba re etter seg ned for å 
vente på at noe skal kje, sier 
ordfører Knut Korsæth til Vi 

nge. 
Men det er ikke bare ung

dommen som bør gjøre noe. 
Det har vært heller smått med 
kommunale bevilgninger og 
konkret støtte til ungdom som 
ikke har vært tilsluttet et 
idrettslag eller en veletablert 
ungdomsorganisasjon. Blant 
dem som har vært henvist til 
en kummerlig tilværelse er u
tvilsomt motorsykkel-ung
dommen. Des'Jverre er også 
det tilfelle i Lillehammer. 

Til tross for at MC-klubbens 
medlemmer har gjort en r ekke 
henvendelser til kommunale 
instanser. har det vært liten 
eller ingen hjelp å få. · 

Eta v MC-klubbens medlem
mer, Alf Christian Sandvig, 
forteller i et intervju med Vi 
Unge i dag, at harr personlig 
har kontaktet kommunale 
myndigheter over 20 ganger i 
løpet av de siste tre årene. Når 
det gjelder MC-klubben kan 
man med andre ord ikke klan
dre ungdomme n for at de ikke 
har tatt et initiativ. Burde det 
ikke være et rimelig krav at en 
av disse henvendelsene hadde 
gitt positiveresulta ter. 

Klubbens virksomhet er 
blant annet med på å forebyg
ge mange trafikkulykker, bare 
det bør være grunn god nok 
tilat det bør gis betydelig støt-
te. alf. 

det en og annen funksjonær som 
har lovet gull og grønne skoger, 
men det er konkrete resultater 
klubben er ute etter. Og det har 
de ventet lenge på. 

De fikk leie en nedlagt ben
sinstasjon for en tid tilbake, men 
der ble de snart kastet på gata. 

Nå har ungdomssekretær Pet
ter Benestad kastet sine øyne på 
MC-klubben, og endelig ser det ut 
til at det skal begynne å skje noe. 
Benestad rykket nylig inn en 
annonse i Lillehammeravisene, 

og han etterlyste da egnede loka
ler til klubben. En gammel låve 
eller fjøs vil være ypperlig for 
klubbens medlemmer, og de er 
selvsagt villig til å ta et skipper
tak for å få lokalene skikkelig i 
stand. 

- Dersom MC-klubben får et 
sted å være, hvordan har dere 
tenkt å finansiere dette, Alf 
Christian Sandvig? 

- Vi håper kommunen vil tre 
støttende til og vi har endel pen
ger i klubbkassa. Nå har vi også 

KLAGIKKE 
A, hvor galt det er å være ung av i dag. Vi har ingen ting å 

gjøre. Ikke en eneste klubb å oppsøke om kvelden: nei, dette er 
for galt. 

Men er det egentlig så galt? 
Jeg tenker på de unge som av en eller annen grunn er satt 

utenfor. Hva med de som har et handikap som dømmer dem til å 
sitte i rullestol hele dagen. Klager de? Ikke det jeg har hørt, men 
de burde da ha grunn til å klage. 

Du som ikke har noe å gjøre. Stikk en tur hjem til en du kjen
ner som av en eller annen grunh er forhindret fra å komme ut 
blant kamerater. Og for all del ikke gjør det fordi du skal gjøre 
en god gjerning. Nei, gjør det fordi du har lyst. Da vil du finne ut 
at du egentlig ikke har noen grunn til å klage. Samtidig vil du 
finne ut at du får gode kamerater selv om de ikke er så godt 
rustet som deg når det gjelder enkelte ting. Men til gjengjeld kan 
de lære deg mye du overhodet ikke har tenkt på før . 

N.oM 

vært på P olitistasjonen og forhørt 
oss om muligheten til å avholde 
lotteri. 

- Du har altså fattet håp om at 
dere kan få et sted å være? 

- Det har jeg, og om det bare 
blir en gammel låve, skulle vi nok 
greie å sette den i stand. 

- Denne klubbkassen, hva 
slags inntekter har dere til den? 

Foreløpig har vi bare inntekter 
fra salg av medlemskort , men vi 
regner med å arrangere et«treff» 
til sommeren. Da vil vi innby 

klubber fra inn- og utland og vi 
regner med å ha litt inntekt på 
treff-avgift og merkesalg . Er det 
å drive med motorsykkel bare for 
gutter? 

- Jeg vil ikke si at det er typisk 
for gutter å interessere seg for 
dette, det er sikkert like morsomt 
for jentene . Det er mange jenter 
som er med gutta i klubben og de 
fleste av disse har prøvd og kjøre . 
For jentene skorter det ofte på 
penger og å få lov fra hjemmet til 
å kjøpe seg sykkel. 

VIS LØYPE KUL TUR 
N.å er det nok! Siste helg var jeg på tur ned igjen fra Nordseter 

på ski. Hver gang jeg gjør denne turen gleder jeg meg til bak
kene men nesten hver eneste gang er det noen som stenger 
veien. Noen familier går i gåsegang og er aldeles umulig å 
passere. Men verst er de som bruker løypa som treningsløype! 
Det er som oftest disse som trener fanatisk for å bli bedre og en
ser ikke andre som går på ski. Med bøyd hode går de rett på, 
samme hva de støter på! Om de gjør det med vilje, vet jeg ikke, 
men det er i allefall du som må vike og det kan ende med forfer
delse i en trang løype. Dette skjer til og med når du selv kommer 
ovenfra! De tror visst de eier løypene, disse fantomer som 
svisjer forbi deg med glassfiberski i grelle farger. Nei, nå er det 
på tide at de også tar hensyn til «vanlige>: folk. · 

Arg ungdom. 



-med byråkratiet r " 
Hvorfor 
blir ikke 
_noe gjort 
for~? 

- Hvordan får så gutta råd til å 
kjøpe sykkel, det er v,el like dyrt 
for dem? 

- De fleste av oss jobber for å 
tjene penger til dette. Selv gikk 
jeg med avisen for å skaffe pen
ger, ved siden av at jeg gikk på 
skole. 

- Morsomt å kjøre motor
sykkel? 

- Når en først begynner å 
kjøre, blir en etter hvert helt 
oppalukt os bruker alle pengene 

sine til «sykkel» og bensin. Om 
sommeren drar vi på turer nesten 
hver helg. 

- Godt miljø i klubben? 
- Ja, når en trenger hjelp er 

det aldri problemer med det. Det 
kan bli utt vanskelig å få hjelp til 

·å skru når noen samles i en gara
sje og andre 1 en annen gara$je 1 
andre enden av byen. Men det 
eneste vi savner nå, det er et sted 
hvor vi kan samles og skru, vise 
filmer og ha det moro, sier Sand-

vig. 
Har du fått reaksjoner på 

annonsen, ungdomssekretær 
Benestad? 

- Jeg har fått inn fire svar. Det 
dreier seg blant annet om to gam
le låver. Jeg har foreløpig bare 

. hatt tid til å se på det ene tilbudet. 
- Har du noe håp om sted å væ

re for motor-ungdommen? 
•- Først må vi se på alle tilbud

ene og om vi får bevilgninger til å 
drive et senter. 

«Takk te dokk» 
Prudence som nå har takket for seg, kommer vel aldri til å bli 

glemt. Gruppa har stått for noe av det beste i norsk pop/rock his
torie, og det blir vel lenge til vi får oppleve noe lignende her på 
berget. 

Den første plata, som besto vesentlig av _engelske tekster, og 
som tydelig bar preg av engelsk rock, har blitt kraftig distansert 
av «Takk te dokk». 

Denne plata viser at dette ikke er en gruppe som er stagnert, 
eller blitt dårligere . Tvert imot. Prudence tar avskjed med den 
beste plata de noen gang har laget. 

For det første.inneholder den trønderske tekster, og selv om 
noen etter hvert har blitt lei av å høre om hvilke prakteksempla
rer trønderne er, bør plata høres. Forandringen som gjør at plata 
bør høres, ligger i at musikken er roligere, mer melodiøs, med 
god-plass til mandolin, trekkspill og fløyte. Ikke en tung engelsk 
rockemelodi finnes. 

Uten her å gå nærmere inn på hvert enkelt spor på plata vil vi 
påstå at de er svært så gode. Det eneste som trekker ned er låten 
«Drømmen om grisen» ellers er det andre noe av det beste de har 
prestert. 

Kommunen har en budsjettpost 
som kanskje kan benyttes, men 
det ser ut for at det kan bli proble
mer å få senteret under denne 
posten. Hvis vi må søke staten, vil 
det nok ta lenger tid. 

Er ~et realistisk å tro at MC
klubben får et sted å være? 

MC-ungdommen selv viser at 
de er interessert i å yte sitt og jeg 
ser ikke noe i veien for at kom
munen skal kunne yte sitt, sier 
Benestad. 

- Hvorfor vil ikke kom
munen gjøre noe aktivt for oss 
uorganiserte unge, spør en av 
Vi Unges lesere . 

- Ja, hvorfor gjør ikke 
kommunen det, ordfører Knut 
Korsæth? 

- Vi kan ikke si at vi ikke 
gjør noe for de uorganiserte. 
På budsjettet er det. avsatt 
store summer til ungdoms
aktiviteter , men det må like
vel innrømmes at vi kunne 
gjort mye mer. 

- Kommunen har mange 
viktige oppgaver, og ung
domsproblemene har jeg per
sonlig tenkt mye på . 

Blir idrettsarbeid 
prioritert fremfor annet ung
domsarbeid? 

- Det kan jeg ikke uten 
videre si, men det er klart at 
for eksempel utdeling til 
idrettsanlegg veier tungt . 

- Hva vil bli gjort for de 
uroganiserte løpet av 
valgperioden? 

- Et sted må vi begynne, og 
da kan det være aktuelt å byg
ge et fritidssenter i Søre Al, 
tilsvarende det som i dag er på 
Holme. 

- Fritidslederne ved Holme 
Fritidssenter har klaget over 
at de ikke får nok penger til å 
drive senteret skikke lig, og at 
dette blant annet har ført til at 
de har vært nødt til å skjære · 
ned på enkelte aktiviteter? 

- Det er ukjent for meg. 
- Hva med Banken som 

ungpomssenter? 
- Banken går inn 1 en total

vurdering. Det som på det 
nå værende tidspunkt er klart 
er at bygningen skal stå, men 
hvilke aktiviteter bygningen 
skal romme, er det for tidlig å 
si noe om. 

- Er ungdommen kravfull? 
- Nei , personlig synes jeg 

ikke at de forlanger så mye . 
- Er det avsatt nok penger 

til ungdommen , på det inne
værende års budsjett? 

- Det er det for tidlig å si 
noe om . 

- Har du et ønske for ung
dommen? 

- Jeg ønsker at de unge 
skal finne seg til rette, og at de 
selv tar initiativ til å gjøre 
noe, og ikke bare setter seg 
ned for å vente på-'at noe skal 
skje, sier ordfører Korsæth. 

Er det noe du ikke forstår? 
Noe du skulle hatt svar på? 
Er det saker du vil vi skal ta 
opp? 

Skriv til VI UNGE! 
"'-- ~ 

Lillehammertoppen ,I 
~~@1~~;~~~;z:~~ i 
The best of /U riah Heep 
Paloma Blanca/George Baker Selection 
Come taste the band/Deep Purple 
Paloma Blanca/Hans Petter Hansen 
Wouldn 't you like it Bay City Rollers 
Flamingo 6/Flamingokvint~tten 
Frem fra glemselen kap 2./Engebretsen/Borglund 
Greatest hits/Nasareth 
Feeling/lnger Lise 
A night at the opera/Queen 
Treff 10 /Div. art. 
Siren/Roxy Music 
V0mlingen/Vømmøl Spelemannslag 
Desire/Bob Dylan 
Numbers/Cat Stevens. 


