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Brøttum IL åpnet sin lysløype 
so1n er den niende i k.ommunen 

Ole Holtet klitpper over snoren og erklærer lys løypa på Brøttum offisielt åpnet. 

Al ARILD KJÆRENG 
I går ble lysløypa på Bro/· 

tu rn offisielt åpnet . Del var 
møtt fram omtrent 100 inle· 
ressert , da formann en 1 

Ringsaker kommunale ung
doms- og idrettsutvalg, Ole 
Holte/, klipp t av snoren og 
erklærte løypa/or åpnet. 

- Delte er d en niende lys· 
løypa i Ringsaker kommune, 
sa H oltet, som berømmet 
Arvid Ha.gen og hans med· 
hjelpere med arbeidet. 

- D en beste takk Brøttum s 
befolkning kan gi er at dere 
vil bruke løypa flittig til be te 
for dere selv og samfunnet. 

Førstemann ut i løypa var grunn
eieren Thor Even Tomter som ble 
✓ 

hjertelig takket av Arvid Hagen for 
den store velvilje han la for dagen 
ved å la løypa gå på hans grunn. 

Etter åpningen ble det arrangert 
t treningsr nn for dem som ville gå 

på tid . Ellers flkk de som viile, gå så 
mange 1wider de bare ork t. Det r 
lagt ned et meget stort a rbeid for å 
få lysløypa ferdig , og A1vid Hagen 
kunne fortelle at det er b1ukt ca 
1.000 dugnadstimer. Løypa er 
kostnadsberegnet til 70.000 kroner. 

- Vi er dessverre nødt til å ta en 
liten kontingent av dem som vil gå i 
løypa, sa Hagen. - Den skal 
Imidlertid ikke være mer enn 10 
kron r for hele vinteren og 25 
kroner for familier . Dette er lll ut
giftene til strøm og vedlikehold, sa 
Hagen. 

Ipswich kan gå til 
toppen av tabellen 

LONDO ' ( 'TB-Reuter): Paul Arsenal, på 4, plass i ligaen, og 
Mariner og Trevor Whymark, Chelsea, topplaget i 2. divisjon, er 
antagelig det farligste radarparet I de eneste av Londons klubber som 
den engelske 1. divisjon I fotball, får for tiden har suksess. 
lørdag anledning til å vise hva de Arsenal har som Ipswich gjort et 
står for på White Hart I.Ane I dypt innhogg i klubbkassen for å få 
London, der Ipswich skal møte ned- tak på en toppscorer. 330.000 pund 
ryknlngstruede Tottenham. måtte «The Gunners» ut med for å 

Mariner som Ipswich-manageren sikre seg Newcastles Malcolm 
Bobby Robson kjøpte fra 2. MacDonald. 
divisjonslaget P lymouth for hele Også for Arsenal ser det ut til å 
220.000 pund, har vist seg å være svare seg. MacDonald gjorde det 
verd hver eneste penny, og Ikke så bra innledningsvis, men 
Whymark som hører hjemme på det etterhvert fikk han sving på sakene, 
engelske ungdomslaget , har avgjort og hJttiJ har det blitt 18 liga- og 
markert seg bedre etter Mariners cupmål , inklusive to hat-tricks på 
inntreden i angrepet. «Super-Mac». 

En seler over Tottenham kan føre Lørdagens ligaprogram er det 
lpswich til topps på tabellen hvis samm som da sesongen begynte i 
Liverpool gir fra seg ett eller to august. Arsenal er ute etter å ta 
poeng l Norwich. revansje for hjemmenederlag mot 

Norwich, Øst-Englands andre Bristol City. 
toppdivisjonslag ved siden av Ips-
wich, har avgjort et mannskap som 
kan sørge for en overraskelse mot 
uverpoo1. Forsterkning 

Angriperen Viv Busby har blitt B d /Gli 
en ·helt ny spiller etter at han kom til til O Ø • mt 
Norwich fra Fulham. og kan skape 
problemmer for Liverpool-for
svaret. spesielt i luftduellene. 

London-fotballen ligger på et lavt 
nivå I øyeblikket. Bare fire av 
hovedstadens 12 lag har spilt seg 
fram til 4. mnde i FA-cupen, mens 
Tottenl1am, West Ham og Queens 
Park Rangers alle står i fare for å 
rykke ned i 2. divisjon. 

Lillehammerfjellet 
Rundt 

R ennkontor i dag i Victoria 
Hote! kl . 16-19 for uti. av pro
gram, startnr. og instruks. 
I morgen kl. 08-10 på Heste
skoen , Stampesletta. Lille
hammer og omegns de lt. bes 
hente sakene i dag. 

SPON
LATER 

KJEMPEBILLIG 

Tak-. !,!; Ulv- og 
veggplater 
Prlsek.~.: 

·12 mm vegg 8 
pr, m 2 

ekskl. 
ekskl. m .v. .. llso 

BODØ (NTB ): Det er sjanser for 
at Bodø/ Glimt får en forsterkning 
av betydning. Rosenborgs gode 
midtbanespiller Anders Farstad 
har kontaktet Glimt og er interes
sert i å spllle for Bodø-klubben kom
mende sesong. 

Anders Farstad er nylig ferdi g 
med rek1uttskolen i Steinkjer og 
avtjener resten av militærtjenesten 
på Setermoen. Her har han få 
muligheter til skikkelig trening, og 
han er derfor interessert i å bli 
overført. til Bodø. 

Glimt's oppmann, Odd Thune be
krefter overfor Nordlandsposten at 
han ble kontaktet av Anders Far
stad for tre-fire dager siden. - Det 
er kla1i at vi er interessert i å få en 
spiller av hans kaliber på vårt lag, 
men det er en fmutsetning at hw1 
kan overføres fra Setermoen til 
Bodø, sie r Thune. 

Håndba ll søndag 
Fåberghallen: 
1140 Pl5A Øyer - Gjøvik 
1235 Pl3A Fåberg · Varde 
1330 Pl7B Gausdal · Follebu 
1426 H4 Gausdal · Gj øvik 

LILLEHAMMER 

5Sl·k<Jl 

Arvid Hagen fornøyd over at løypa er kla r. H er sammen m ed to 
av lag ets yngste, Geir Myren og Kristin D ehli. 

Skytterkurs 
i Ringebu 

T dag og i morgen arrangere r ungdomsutvalget i Gudbrands 
dal Skyttersamlag et kurs med hovedvekt på fe lt skyting. Det er 
på Frya i Ringebu kurset avvikles. og instruktør e r Clas Erik 
Lindstad fra Hedmw·k . Inntil i går var det 25 deltakere , men det 
er anl edning for fl e re. 

Deltakerne avs lutte r såpass tidli g søndag a t de drar direkte til 
Ringebu og de ltar i feltstevnet de r . Det skulle jo være en fin eksa
men . 

B-NM i langrenn 
avvikles i h elgen 

I helgen arranger es B-NM i la ngrenn, og fra Gudbrandsdal 
Skikrets e r det på meldt tre damer og syv menn til mes terska pet 
som arrangeres i Trondheim i dag og i morgen. Bjørnar Bak ken, 
Gausdal, er ve l den av dø lene som vil hevde seg best i dette ren
net , som har 15 km og 3 x 10 km stafett på prog ra m met for her
rene og fem km og 3 x 5 km stafett for damene . 

Motorsykkelklubben 
med et fint tiltak 

Lil le hammer Motorsy kke lklubb sett er i gang et meget pos itivt 
tiltak i begy nne lsen av februar . Tor Ha ug st.ul en i klubben kan 
fortelle at man s kal ha to kurs i traflkksikkerh t. Det førs te ku r 
set vil gå på Holme fritidssenter, sted for det andre er ikke fast 
satt ennå. 

r<w·set vil omfatte a lt m d t rafikks ikk e l'heten, og det er to av 
klubbens eldre medlemmer som skal være fore lesere. Kurset 
bygger dessuten på et rammeoppl egg fra Tryg g Trafikk . 

24 er på m eldte til kurset , s lik at interessen og derm ed også be 
hovet er meget stort - og g ledelig. 

Turrennet 

«Lillehammer 
fjellet rundt» 
Søndag ~/1 

I dag trener: 
LFK A•pul jen kl . 18.00 

Merk tiden!:... _ _ ____ _ 

Gjelder det end rp byggevarer 
o. I. Snakk med oss, vi gir 

gode tilbud. 

S-AllS&Rb FESTIIJAL Fellesstart for samtlige klasser 
. . V l"I på Lysgaardsjordet kl. 11.00. 

Innkom s·t på Stampesletta fra ca. 12.45, 

Skogenhallen 
LHK spiller 3. div. kamper 
søndag kl , 14.00 mot Flisa 
(damer ) og kL 115.30 mot 
Hokåsen (he rrer), LANDHAN DLERI - TLF. 208 Org. Komiteen 

Mot N essegutten hør det 
bli to poeng til F åherg 
Av ARIL D KJÆRE G 

Fåberg-damene skal ut på sin 
s iste lengtur I 2. 1Uvlsjon når de 
Møndag reiser til Trøndelag for å 
møte Nessegutten. Nessegutten er 
bunnlaget I serien, og der bør 
Fåberg-Jentene sikre seg poeng og 
dermed sikre seg retten til 2. divi
sjon også neste år.Det åpnet så. 
lovende for Fåberg-Jentene denne 
Mesonl?lln med to seire lllenum, I 

Fåberghallen. Det har Imidlertid 
vist seg at på bortebene har man 
Ikke klart å kapre et, enete poonir, 
selv Ikke fra de svakeste -lagene I 
serien. Derfor er Fåberg kommet I 
nedryk.klngsfason. 

Det gjenstår tre kamper i 2, divi
sjon, og av disse har Fåbergjentene 
to hjemmekamper, mot Strindhe·im 
og Veldre. Etter det de har vist mot 

disse lagene tidlig re, er det mye 
som tyd r på at Fåberg-jentene 
ikke får noen poeng der. Dermed 
må man sikr seg poeng mot 
Nessegutten søndag, I Fåbergliallen 
ble det Fåberg-seier 13-11 ette r 
svært svakt Fåbergsplll, og med 
kjempeinnsats f1 a al le bør det være 
muligheter denne gangen. Laget 
bør da også gå fra årets 2. divisjon 
mect to poeng på bortebane. 

LHl(-herrene bør ta begge 
poengene mot Hok~åsen søndag 
Fåbergs herrer får det vanskeligere mot KSH 

Av ARILD KJÆRENG 
Lillehammer Håndballklubbs 3. 

divisjonslag skal I helgen ha 
hjemmekamper mot Hokåsen 
(hen-er) og Flisa (damer ). Begge 
disse lagene bør lillehamringene 
slå. Spesielt bør det bli en sikker 
seier over Hokåsens herrer. 
Hokåsen ligger på bunnen av 
tabellen og er nesten sikre på å 
rykke ned. Lillehammers herrer 
har imldle1ild Ikke vunnet kamper 

siden før jul, slik at det Ikke er noe 
topplag Hokåsen møte r l Skogen
hallen. 

Imldlerild var det framgang å 
spore hos li lleha mring ne I fornge 
helgs kamp mot Hamkam til tross 
for 21-13-lap, Lillehammer må ikke 
tape også denne kampen, for da 
sender man også Fåberg t!'Ollg l 
bunnen av tabellen Igjen . 

For vi regner Ikke med a t Fåberg 

kla rer poengene mot l<SH. Laget 
ha r væri forfulgt av uhell og man 
har slitt med my skader og frem
deles ha r man sin gode ving, Stein 
E rik Ul1len på skadelisten. 
Søndagens kamp går i Totenhallen. 

Lillehammers damer bør m ed 
fullt lag kunne hamle opp med 
Flisa. Sisl lagene møttes var det 
Flisas langskytt re som skapte pro
blemer for Liileha mmer . Det må 
man stoppe dem1e gangen. 

Nederlands trener, Len P,frommer: 

Tviler ikke på at det 
blir norsk mester 

I.Arvlk ( TB's utstendte med
arbeider ): - J eg tvller Ikke på at 
det blir norsk europa mester på 
Fram stadion søndag ettermiddag, 
sier den nederlendsk treneren l.Am 
Pr rommer etter fredagens 
gjennomkjøring. 

- Riktignok er mine egne gutter 
m ed Hans van H elde n og Plet 
Kleine I spissen I godt slag etter 

· Davos-oppholdet, men jeg tror Ikke 
at de når toppformen før unde r VM I 
den sveitsiske alpebyen Davos I 

begynnelsen av februar. og det er jo 
også vinterens mål, sier Pfrommer. 

De norske løperne var på banen 
fredag formiddag og trente ganske 
lett. - Al le er I god for m, ingen 
sykdom, sier ledelsen som av 
hensyn til oppladningen lørdag ikke 
vil gl noen uttalelser som kan øve 
press på løpen1e l form av person
lige Intervjue r. 

Sovjets trener Bor1s Borlsjev vil 
som vanlig ikke tippe noen mester, 
men han legger ikke skjul på at han 

tror mer på Jw1 Egil Storholt enn på 
Hans van Helden. 

- VI stiller denne gangen som 
outsidere. Det kan være en fordel, 
siver sovjet- lederen. Nederlaget på 
Bislett var en tankevekker, men vi 
skal komme sterkere Igjen. 

Det snødde kraftig på Fram 
stadlom fredag. Det var noen kulde
grade!', men Is n var perfekt. Det 
eneste man frykter er drnining av 
vindenfra sør - da hjelper det lite 
selv om temperaturen på banen er 
den beste. 

Sommerlige for hold 
for kombinert-løperne 

- Det er strålende værforhold her 
nede, og dette ødelegger totalt for
holdene I bakken og I løypa, sier 
Bjørn Wlnqulst fra Le Brassus. Det 
er nesten sommerlige tendenser. 
Det er 16 kuldegrader om 
morgenen, men når sola kommer 
opp, snur det seg og det er Uke 
mange grader på pluss-siden. Disse 
vW1Skellge forholdene behersker vi 

ikke. Dette er en av årsakene til a t 
det gikk såpass svakt I bakken i 
kombinert-r ennet sier Wlnqulst. 

- Langrennet skal gå kJ. 10.00 i 
dag, og da regner vi med at varmen 
ikke har fått tak ennå. VI har 
gamblet litt og satt våre beste kort, 
Tom Sandberg og Pål Schjetne I 
første pulje, slik at de ska i få de 

Lillehammer ll( 
nedsablet Sand 

Lillehammer Ishockeyklubb 
hadde ingen problemer med å slå 
Sand hele 20-1 i ser1eka mpen i 
ishockey i går kveld. Kampen gikk 
på Sands bane, en bane som var I 
meget dårlig forfatning. Periode
resultatene var (1-5) (0-5) og (0-10) . 

Som man skjønner av resultatet, 
så var det enveiskjøring hele tiden. 
Det vil si at Sand gikk opp 11-1 etter 
at LIK hadde tatt ledelsen 1-0, men 
siden var ikke laget truet, og de 

scoret jevnt og sikkert, Sand
guttene ble rene rundingsbøyene, og 
betegnende for dette svake laget 
var at keeper va r den beste 
spilleren. 

Målscorere for Lillehammer var : 
Ame Bergseng, og Geir Nicolaysen 
fem hver, Øystein Tronerud fire, 
Roger Moe to, Frank Moe to, På l 
Vinje Simensen og Knut G. 
Simensen ett hver. 

Bulle. 

Lars Høiby skjøt 
290 poeng av 300 

På siste treningskveld på Høg
vang oppnådde Lars Høiby 200 po
eng. Ha.rfmlstet altså bare 10 p. på 
sin 30-skuddsserle, og dette må sies 
å være et meget godt resultat. 

Kl . A : 
1. Lars Høiby 200 poeng, 2. Knut 

Skaug 286, 3. Harald Løkra Z75, 

Kl. B : 
1. Bernt F J.nnsveen Z74, 2, Steinar 

Dalby Z72, 3. Sven Tore Tråseth Z72, 
4. Harald Brænden 261l, 15 . Eirik 
Sørensen 262 

Kl. C : 
1, Trygve Brukstuen 263, 2. 

Gunnar Sørli 21l8, 8. Trygve Skaug 

257, 4. May Bodil Mangerud 254, 5, 
Ole Kr. Bjerk.hagen 252, 6. Ola Skog
stad 250, 7. MathJas Nordhagen 250, 
8. Kal Ove Paulsrud 248, 9. Harald 
Nordengen 236, 10, Tore H. Sveum 
233 

Kl. jr.: 
1. J on Inge Vestby 260, 2, Egil 

Myrvang 239, 3. Olav Nordhagen 
169, 4. Harald Nordhagen lM 

Kl. U: 
1. Kristian Flaten 242, 2. Svein Ar· 

ne Andersen 210, 3. Steinar Lind
skog 20!5, 4, Ole Thorstad Stendal 
186, Il . Olav Sletmoen 150, 6. Rune 
Evensen 133. 

beste forholdene. Vi håper at Tom 
skal gå seg opp til en tredje- -
fjerdeplass, mens vi også regner 
med at Pål kla rer å krabbe seg opp 
til en sjetteplass. 

- Odd Ame flkk det Ikke til I 
bakken denne gangen, Han hoppet 
for kort, og det er vel lite trolig at 
han klarer å gå seg noe særlig fram . 

Adkomstveien 
til alpinsenteret 
~pprettholdes? 

Lillehammer Formannskap skal i 
neste møte behandle disponeringen 
av området Sta mpesletta - Kant
haugen. F inansrådmannen sier i sin 
innstilling at a lpinanlegget er kom
met for å bli og at adkomstveien 
over Kleivbakken vil måtte 
opprettholdes. Finansrådmannen er 
også enig med teknisk rådmann i at 
spørsmålet om ny vei oppover fra 
Speiderhuset bør utstå foreløpig. 

Finansrådmannen mener «at det 
må tåles» at Lysgårds- og Skre
fsrudvegen opprettholdes foreløpig, 
også I vintersesongen. Det er klart 
at det kan oppstå farlige kollisjons
punkter mellom løypene og 
bilveiene, men finensrådmannen 
mener at det ikke vil være mulig å 
løse økonomisk slike omlegginger 
og velbygginger som regulerings
forslaget fo1utsetter på lang tid. 

Sagstuen 
favoritt 

Einar Sagstuen stiller tll · start I 
konkun-anseklassen I årets Lille
hammer-fjellet rundt, og han er 
kl.ar favoritt t il å vinne dette 
populære turrennet som samler 612 
løpere. Det er ganske Imponerende 
tall når man tar i betraktning at det 
går to store turrenn I Oslo-traktene. 


