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Håpet som brast· 

Må MC-klubben 
vente. forgjeves1 

Alf Christian Sandvlg I MC-klubben er Ikke fornøy m res a e av 
lokale. Ml MC-klubben vente forgjeves? 

- Etter at ungdomssekretær 
Benestad satte inn en annonse i 
avisene, kom det fire svar. Ung
domssekretæren sa da til oss at 
det var nesten sikkert at vi fikk 
lokale. Han fortalte oss at det var 
kommet på tale om klubben skulle 
dele lokalet med 3-4 andre 
klubber. Til dette kunne vi bare si 
at det ikke ble aktuelt. Hvis vi for 
eksempel skulle plukke fra 
hverandre en sykkel til 20-30-40 

tusen kroner, er det umulig å ha 
folk rundt som skal drive å plukke 
på. Det ble også sagt at en skole 
hadde spurt om å få bruke 
lokalene og verkstedet om dagen, 
sier Alf Christian Sandvig i MC
klubben. 

- Ungdomssekretæren valgte 
ut et av de svarene som aktuelt. 
Dette var en lå ve som ligger ca. 7 
km fra sentrum. Fra dette stedet 
skulle vi ~kke bli jaget på grunna v 

bråk. Ifølge han som eier stedet er 
det bare et eldre ektepar som bor i 
nærheten, sier Sandvig. 

SKULLEFA 
SE LOKALE 

- Da dette valget var gjort sa 
Benestad at vi skulle få være med 
bort og se på lokalet om et par da
ger. Etter dette hørte vi ikke noe 
mer. Da det hadde gått en stund, 
gikk jeg opp på kontoret hans for å 

Jan Eggum 
Han er helt fersk som plateartist, men måte~ han serverer sine 

retter på, gjør at vi er tilbøyelig til å troathan hkev_eler~nmeget 
dreven mann på sitt felt. Jo~, Jan Eggum har virkehg fått en 
fl ing start i sin karriere som visesanger• . 

YDenne tilsynelatende beskjedne bergense~en synes å ta v1se-
N d Storm men så er det da også dyktige folk han .har fått orgeme , • · F ode d seg Plateselskapet CBWS har fått mgen rmgere enn r 
~~n n~ og Bengt HaUberg til åta seg av de fleste arra_ngemen
tene !å denne platen, og uten hadde resultatet neppe bhtt så bra 
som det nå har blitt. • -11 h 

Jan Eggum holdt for kort tid tilbak~ konser_t 1 L1 e am~er, og 
personlig mener vi han hører bedre hJemme 1 et platestudio, enn 

på ;:k~~=~=· er det ikke alltid like lett å bli klo~ på. Her er en lett 
d. ostalgi· baresprøytogogsåetpohhskbudskap. Men blan mg avn ' b 

alt i alt har dette blitt en mikstur som smaker ra. . 
s å mange andre kjente artister startet Egg~ i det små, 
~~ :ar i et rikt visemiljø i Bergen han lærte å utvi~le seg. Han 

og å t medlem av et par popgrupper, men disse meldte 
har ogs ; ær for å begynne for seg selv. Der gjorde han tydeligvis 
hansegu tv 

O 
vifårhåpeatdetteikkebarevaretblaff. 

et ~~k":g~~ 1iar så absolutt s_in berettigelse, ?g h~ns vis_er er 
t t bra alternativ til kJente folk som LillebJørn Nilsen, dessu ene . . 

Finn Kaivik og det øvrige vise-Norge. alf. 

ET STED AV ÆRE 
Nå synes jeg det snart er på tide at også vi som ikke kan komme 

inn på danserestauranter kan få et sted å være om kveldene. Det 
burde ikke være så vanskelig å skaffe et lokale som kan brukes. 
Banken er jo fin til slikt bruk, men der er det vel ingen som vil ha 
oss. Noen vil jo ha Banken som regionteater eller hva det nå var, 
akkurat som Lillehammer ikke er kulturell nok fra før. Neida, de 
som driver på en scene og spiller skuespill, og som ikke er så man
ge, de kan få et sted å holde til. Men alle oss hundrevisa v unge un
der 18 år, vi kan bare gå på gate og drive dank. Det er klart at vi 
kan finne på et eller annet og gå hjem til hverandre nå og da, men 
det er ikke noe i mot en ungdomsklubb. Der kan vi treffe alle 
venner og kjente og slappe av med en cola. Det er nemlig mange 
ungdommer her i byen, og vi synes ikke det er noe morsomt å tra
ve gatelangs hver kveld . Jeg synes de voksne burde vise litt mer 
ansvar for unge, det er jo vi som skal ta over styre og stell med 
årene Men det tenker de kanskje ikke på. Kommunen har aldri 
vært noe positivt innstilt overfor oss, de bare venter på at noe skal 
skje sånn plutselig. Det hadde vært greit det dersom noen litt el
dre ungdommer kunne ta et initiativ og forsøke å få i stand en 
klubb, men jeg tviler på at de får lov av kommunen. Vi får visst 
ikke lov til noen ting, vi. 

Nina Braathen. 

MC-UNGDOMMEN 
Nå synes jeg det er på tide at MC-ungdommen får litt støtte. Jeg 

har hittil ikke sett noen som har forsvart dem gjennom Dagnin
gen, utenom de selv. MC-ungdommen er da helt vanlig ungdom 
som driver med en hobby de liker. Jeg synes de har krav på å få et 
sted å være akkurat som alle de andre som driver med en hobby. 
Det er mange som synes at motorsyklene bråker, og det skal jeg 
være enig i. Men det er da ingen som bor akkurat i bykjernen. Nei, 
slutt å klage på MC-ungdommen, og skaff dem et sted å være, så 
kanskje det blir slutt på bråkingen. 

Siri Pettersen 

UNGDOMSKLUBB 
Lillehammer er en fin by p~ mange måter , men det er en ting 

jeg savner. Ungdomsklubb. Selv kommer jeg fra Trondheim, 
men har bodd her i byen en stund, og når det er sikkert 10 ung
domsklubber for de mellom 13 og 18 år i Trondheim , synes jeg det 
er rart at det ikke er noen i en by som Linehammer. Her er det jo 
ingen ting, bortsett fra idrettsforeninger og kristne klubber. 

De som er over 18 år har plenty med steder å gå ut, både natt
klubber og restauranter. 

Er det virkelig ingen som gidder å gjøre noe for de litt yngre? 
Det minste de kunne forlange var å få en klubb, hvor det var 
diskotek og kanskje noen andre aktiviteter. 

høre hvordan det ble. Han sa da at 
saken skulle opp i et råd som 
skulle diskutere }:lva lokalet skulle 
brukes til og om det i det hele tat~ 
skulle leies. Før saken skulle oppi 
rådet, skulle jeg få være med å 
kikke på lokalet. etter dette hørte 
jeg heller ikke noe mer fra ung
domssekretæren. Senere møtte 
jeg ham på gaten og spurte ham 
da hvordan det ble. Til svar fikk 
jeg at eieren av låven hadde 
trukket seg fordi han _var redd for 
bråk. Til dette svarte jeg at bråket 
måtte jo mannen vite om da han 
svarte på annonsen. Det var ung
domssekretæren enig i. Det sonr 
hadde skjedd var at naboene, som 
ifølge eieren ikke eksisterte, bad- . 
de satt seg på bakbe~na. De var 
redde for bråk. 

- Jeg prøvde å få adressen til 
eieren av låven, slik at jeg selv 
kunne prøve å få i stand en 
ordning med naboene og eieren. 
Hvis det var bråket som lå til 
grunn fora tvi ikke skal få et sted å 
være, måtte det gå an å få en 
ordning slik at vi kunne parkere 
syklene et stykke fra lokalet. Ung
domssekretæren hadde imidlertid 
gjort en avtale med låveeieren, 
slik at vi ikke kunne få adressen 
hans . Det samme vartilfelletmed 
de andre som svarte på annonsen, 
sier en skuffet Alf Christian Sand
vig, som sammen med resten av 
MC-klubben fortsatt står uten 
lokale . 

Inger Husby 

Vi må få 
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tet i de ytre styrene som har fun
gert ved skolene til nå . Og det 
spørs oin det blir noe bedre når de 
regionale styrene kommer igang. 
Vi vil være i mindretall i det 
regionale styret. Og vi vil ba en 
dårlig kontinuitet i forhold til an
dre. Derved har vi få muligheter 
til å gjøre våre synspunkter gjeld
ende. I tillegg er det reglementet 
som gjelder for det regionale sty
ret uakseptabelt for oss. 

- På hvilken måte? 
- Det er admini,strasjonen ved 

den enkelte skolen som arrange
rer valget av representanter til 
det regionale styret. Dette skjer 
ved urneva~g. Det underkjenner 
studentenes egne organer. Dette 
at studentrepresentantene velges 
ved urnevalg, betyr at studentene 
ikke har mulighet til å tilbake
kalle representanter. Konsekven
sen av dette er at de representan
ter som Kirke- og undervisnings
departementet da utnevner, 
representerer seg selv, og ikke 
studentene, sier Kjell Tore }finne
rud. 


