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Endelig, etter over to års venting har MC-klubben i Lillehammer 
fått tak i et lokale hvor de kan samles. Etter en rekke skriftlige og 
muntlige henvendelser i kommunen, ble de lei av å vente på at noe 

skulle skje. De tok derfor skjeen i sin egen hånd. Og det gikk . Hos 
Mathias Bruda! i Lillehammer fikk de positivt svar på forespørsel 
om lokale . Bruda! eier en gammel låve i Rudsbygd, som har stått 
utbenyttet i den siste tiden, og der kan nå MC-klubbens medlemmer 
dyrke sin hobby. Lå ven skal først og fremst benyttes til verksted, 
men det er mulig at det senere vil bli ordnet med et oppholdsrom i 
låven. 

Odd Magne Olsen, t.v. og Tor Haugstulen, I Lillehammer MC-klubb, kan endelig 
puste lettet ut. Klubben har endelig klart å skaffe et lokale, og det er i denne låven 
motorsykkelentusiastene skal dyrke sin hobby. 

Endelig, etter over to års venting: 

MC-KL.USSEN 
FIKK L.OKAL.E 

OGNA SKAL HELE GJENGEN PA GUGNAD 
Lokalene, eller rettere sagt 

låven, Ugger i Rudsbygda, og 
det er akkurat seksten kilo
meter fra Lillehammer. MC
klubben skal få disponere to 
rom i låven. Det største rom
met er på ca. 60 kvadrat
meter. 

- Huset skal i første rekke 
brukes som verksted for de 
som har sykler. Vi satser på å 
bruke stedet fire kvelder i 
uken. Hver kveld kommer vi 
til å være der i fire timer. Det 
er Odd Magne Olsen og Tor 
Haugstulen som sier dette til 
«Vi Unge». Begge er med i 
klubben. Odd Magne er 
formann. 

- Hvordan skal dere greie å 
finansiere dette? 

- Lokalet koster 200 kroner 
i måneden . I tillegg kommer 
strømutgiftene. Til nå har vi 
bare hatt inntekter på · 
medlemskontingenten, som er 
35 kroner i året. Vi håper at 
kommunen vil tre støttende til 
slik at vi i hvert fall få/' dekket 
leieutgiftene. Vi har også 
tenkt på å lage et lotteri. Vi 
vet ikke om vi kommer til å 
gjøre det, for vi er litt redde 
for at folk ikke vil kjøpe lodd 
som det står Lillehammer 
MC-klubb på. 

- Når skal dere begynne å 
bruke stedet? 

- Vi regner med å ha kom
met istand så mye at vi kan 
begynne om fjorten dager. 

- Er medlemmene interes
sert i· å jobbe dugnad for å få 
låven i skikkelig stand? 

- Vi kommer til å gjøre alt 
arbeidet selv. Det eneste vi 
ikke kan klare er det elektri
ske anlegget. Til det må vi ha 
en elektriker til å hjelpe oss. 

- Hvem står som ansvarlig 
for driften av lokalet? 

- Det er oppnevnt fire 
styremedlemmer som skal ha 
ansvaret hver sin kveld i uka. 

Disse skal få nøkler. Deres 
oppga ve blir å se til at alt går 
ordentlig for seg og at det blir 

ryddet opp etter hver kveld. 
- Hvordan vil dere reagere 

hvis det blir bråk? 
- Hvis noen bråker, vil de 

først få en advarsel. Hvis det 
ikke hjelper vil de bli bortvist. 
Hvis det blir helt umulig, 
kommer vi til å trekke oss fra 
alt sammen. Da får andre ta 
over. 

- Kan folk som ikke har 
motorsykkel bli medlem i 
klubben? 

- Alle er velkommen som 
medlem, men vi er ikke inte
ressert i å lage lokaler for all 
ungdom i Lillehammer. Det 
har vi rett og slett ikke 
kapasitet til. Lokalene er for 
små. De som har sykler må få 
første prioritet. 

- Har dere kontakt med 
tilsvarende klubber andre 
steder i Oppland? 

- Det er klubber i de andre 
Mjøs-byene og i Elverum, 
men vi har ikke noen spesiell 
kontakt eller samarbeid med 
disse, sier Tor Haugstulen og 
Odd Magne Olsen. 

IKKE BARE Hl-Fl STEREO, 
MEN OGsA TOPP UTVALG I 

LP OG KASSITTER! 


