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Ungdomssekretæren mot Sandvig: 

• .Jeg har aldri 
-lovet noen ting 

- Jeg har aldri lovet MC
klubben noe lokale, sier ung
domssekretær Petter Bene
stad, som svar på Alf Chris
tian Sandvigs kommentarer i 
et intervju med Vi Unge, sist 
fredag. 

- I intervjuet heter det: 
«Ungdomssekretæren sa W 
oss at det var nesten sikkert at 
vi fikk lokale». 

- Det har jeg aldri sagt. Det 
som antagelig ble sagt, var 
at det nå burde være mulighe
ter i og med at det var kom
met inn fire svar på annonsen, 
sier Benestad. 

Det heter videre: « Han for
talte oss at det var kommet på 
tale om klubben skulle dele 

., lokale med 3-4 andre klubber. 
!I Til dette kan vi bare si at det 

blir ikke aktuelt» . 

li -Det jeg hele tiden har job
bet for, er ikke et senter spe-

1

'1 stelt for MC-klubben, men et 
senter for all motorungdom : 

11 

De andre klubbene det her 
gjelder er alle motorklubber. 

« I følge han som eier stedet 
er det bare et eldre ektepar 
som bor i nærheten, sier Sand
vig». 

- Jeg vet ikke hvor Sandvig 
har dette fra. Sandvig vet ikke 
hvem som eler stedet og jeg 
har ikke sagt at det bare bor et 
eldre ektepar der. . 

«Da dette valget var gjort sa 
Benestad at vi skulle tå være 
med og se på lokalet om et par 
dager» . 

- Det jeg sa var at han 
skulle få være med bort om et 
par uker. Det tok litt lengre 
tid. Grunnen var at jeg ventet 
på svar fra de andre som var 
interessert l lokalene. I 
mellomtiden kom imidlertid 
avslaget fra eieren. 

«Det eksisterer ingen 
naboer». 

- Jeg vet ikke hvor han har 
dette fra. Dette er jo en ren 

bagatell, men jeg syns det er 
Utt merkelig å fremsette slike 
påstander. 

- Det står i artikkelen at 
jeg ikke ville oppgi adressene= 
til de som svarte på annonsen. 
Det stemmer, og grunnen til 
at jeg ikke ville oppgi disse, er 
at det kunne bli et rush opp til 
stedet hvis jeg fortalte hvor 
det var. 

- Jeg vll til slutt si at jeg 
har mye annet å jobbe med. 
Det er ikke mulig for meg å gi 
beskjeder om alt som skjer. 
Jeg tror Sandvig vet at det er 
ikke mye jeg har jobbet mer 
med enn å skatte lokaler tll 
MC-klubben. 

Jeg håper at diskusjonen om 
et MC-senter i fortsetningen 
ikke kommer tll å dreie seg 
om slike bagateller som herr 
Sandvig har hengt seg opp 1, 
men at en diskuterer på et 
mer positivt plan, sier Bene
stad. 

Klikkdannelser 
skaper prObleDI 
Nå vil sosialkontoret hjelpe 

Ungdomssekretæren ved 
Lillehammer Sosialkontpr, 
Petter Benestad, har tatt ini
tl~tivet til opprettelse av en 
kontaktformidl.Ing som skal 
hjelpe medlemNkende og nye 
medlemmer til rette hvis de 
har vanakellglleter. 
· . - Hva var bakgrunnen W at 
dere tok initiativet W dette, 
Petter Benestad? · 

- Problemet med at folk 
har vanakellgbeter med 6. fl 
kontakt med foreningene her i 
!)yen. er ikke så veldi,t"atore. 

IKkE BARE li-fl STBiEO. 
MEN 0GSA TOPP UTVALG I 

LP OG KASSETTERI 

Det som ga støtet til at vi 
sendte ut en forespørsel Walle 
registrerte foreninger og lag i 
kommunen om de var interes
sert i å være med på en slik 
-ordning, var at vi har fått be
søk av folk som har proble
mer. De det her er snakk om, 
er i første rekke mennesker 
som er nye i byen. og av den 
grunn har vanskeligheter med 
å få kontakt. 

- Ligger årsaken til van
skelighetene hos de medlems
søkende eller hos forening
ene? 

- Både og, vll jeg si. I man
ge foreninger er det jo ten
denser til såkalte «klikkdan
nelser» som skaper problemer 
for nye foll<. Slikt er selvfølge-

lig beklagelig, og foreningene 
kan gjøre mye her. 

Når det gjelder de med
lemssøkende, er det men
neskelige faktorer det er 
snakk om, og som det kan gjø
res lite ved. Vi vet vel alle 
sammen hvor vanskelig det er 
å finne . seg til rette i et helt 
nytt miljø hvor alle er mer 
eller mindre fremmede for 
deg. 

- Er det spesielle typer 
foreninger som har disse 
problemene? 

- Vi har sendt ut skrivet 
med forespørselen til nesten 
alle foreninger og lag som er 
registrert her hos oss. Dette er 
nok et problem de aller fleste 
foreningene må stri med, ja. 

toppe 
LP 

Lut farewell/R,oger Whlttaker , 
Great.eat hita/ Ab" 
Atlantic croalng/ROd Steward 
New world ln the momlng/ROger Whlttalrer 
'Dulre/Øob Dylan . 
Abba/Abba· 

.. AIOllg for you/George Baker Selectlon 
. Rock of the WeøUeø/Elton John 

Skank mig dJna tankar/'lborletfa · 
Feellng/Inger Llae · 

. Run with the pack/Bad Company 
Breakaway/ Art Garfunkel 
A night at the opera/Qµeen . 
Vemllngen/Vemm•I Spelem&n1181åg 
Stolen trom ttme/Popol Ace 

· 'lbe but of/Urtah Heeper 
"oreateøt hltø/Na&areth 
Paloma ø1anca/George Baker Selectlon ' 
Burotreff 7 /FCAJr Jeta 
Kramgoa aitar2/\11klnpma 

KAFEPOLITIKK 
Etter jul har det vist seg at flere av byens kafeer har stengt 

de;rene for oss som går på skole . 
Til tross for at vi legger igjen en god del penger på disse ste

dene, blir vi altså nektet adgang. Dette minner for mye om 
diskriminering, og <lette fører bare til et ennå større skille 
mellom unge og voksne . 

De ansatte ved kafeene hevder at grunnen til at ungdom blir 
nektet adgang, er bråk og søl. Riktignok er det noen som bråker 
og søler, men det gjelder så langt fra alle . Derfor synes jeg dette 
er dårlig unnskyldning for å nekte oss adgang. 

Jeg vil rette et spørsmål til byens kafeeiere, om hva som er 
den egentlige grunnen til denne diskrimineringen. Hvis jeg ikke 
mottar svar, anser jeg meg heretter som velkommen som gjest 
på Deres kafeer. 

Toril Hanssen 

NATUR OG UNGDOM 
Jeg synes flere bør bli med i Natur og Ungdom. Her i 

Lillehammer har vi tre grupper : Hammartun NU, Smestad NU 
og NU ved gymnaset . Alle har muligheten til å bli med i en av 
disse. 

Alle bør interessere seg for naturvern, mener jeg. For vi er vel 
alle interessert i å bevare det gode rundt oss, slik at naturen ikke 
blir en eneste stor søppelhaug? 

Lillehammer er en av de byene i Norge med flest NU-grupper. 
Disse lagene jobber med litt av hvert, blant annet skal Smestad 
NU sette i gang med flere interessegrupper som skal prate og 
jobbe med naturvern . 

Mona Ødegård. 

Inger Huseby hadde sist fredag et leserbrev i Postkassa om 
ungdomsklubbene i Lillehammer. Hun sier i brevet at her i byen 
finnes det ingen andre fritidsaktiviteter enn idrettsforeninger og 
kristne ungdomsklubber. 

Det er i dette leserbrevet et par uriktigheter som jeg vil peke 
pfl. Vi har et fritidssenter pfl Holme. I Roterud er det en ung
domsklubb som drives i samarbeid mellom kommunen og 
idrettsforeningen. Det er også sannsynlig at det blir startet en 
ungdomsklubb på Vingar. 

Petter Benestad 
ungdomssekretær 

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! 

Nå er en olje nold 

~ t1srol 
~ 

· I morgen. lørdag, kan du treffe Cast
rols oljekonsulent (~) som. viser 
film, gir rid og veiledning og presen

terer den nye 

·1111r/ca8trot 
• 

20W/30· P Til alle typer traktorer 99 
· landbruksmaskiner 
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