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Gjøvik/Lyn -
Ringsaker: 2-0 

Av TOM LØKKEN 
Gjøvik/Lyn o,·ertok tabelledelsen I vår loka.le liga - 4. 

divisjon. I går ble serieledende Ringsaker sendt over 
Mjøsa Igjen - uten poeng, med to baklengs og sist men 
Ikke minst, totalt utspilt av Gjøvik/Lyn som utvilsomt 
seller opp som en av favorittene til årets 4 div mester
skap. I et bedagelig tempo, riktignok, feide Gjøvik/Lyn 
rundt mer eller mindre som de ville med serielederen fra 
Gaupen. Matlas Skaug og co hadde lite å hente på Gjøvik 
Stadion, der hjemmelaget var best i det meste, og vel 
burde ha tegnet seg for atskillig flere scoringer. Men med 
2-0 over serielederen kan man ikke klage l Lyn-kretser. 
Bare Lunner-seler over Skreia l kveld kan fra.ta Lyn 
serieledelse - så langt. 
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Lærerik kveld 
for MC-klubben 

Lillehammer MC-klubb hadde I 
går kveld besøk av Bjørn Furu
seth fra Oslo Politikammer som 
driver instruksjon I bruken av 
motorsykkel. Furuseth har en del 
kurser for motorsykkelførere , 
og det var utdrag av disse kursene 
han viste for MC-klubben. Han 
viste lysbilder og film , og oppleg
get omfattet også litt praksis. 
Furuseth regnes som en av lan
dets beste motorsyklende politi
folk , og han hadde en liten oppvis
ning for klubben. 

Motorsykkelklubben har forsøkt 
å få tak I en politimann som kan 
drive instruksjon, og selv om de 
fikk kort varsel hadde en rekke av 
klubbens medlemmer møtt fram. 

En hadde også forsøkt å få tak I en 
fra bllsakkyndlg som kunne prate 
litt teknisk , blant annet om eksos
anlegg. Dette lyktes Imidlertid 
Ikke, men kvelden ble likevel ut
bytterik for MC-klubben. 

Noen stor spillemessig forestil
ling ble ikke gårsdagens «topp
oppgjør». Til det var Gaupen
laget alt for primitivt. Det skal 
Ikke stikkes under en stol at lagets 
angrepsaktlvum Knut Skar uteble 
grunnet helmevernsøvelse, men 
det alene er ingen fullgod unn
skyldning. Karer som Matias 
Skaug og Tor Lyngby kan så mye, 
mye mer - bare viljen er tustede. 

gaard ble ekspedert kontant I 
hjørnet fra 16-meter - utagbart. 

En blid Tormod-gjeng til tross for klart tap mot Vallset . 

SOLBREKKEN 
IMPONERER 

Nei, det er såvisst Intet kvali
tetsstempel på årets 4. divisjon at 
dette Ringsaker-laget lå I teten 
etter ni serieomganger. I går ble 
de statister mot et inspirert og 
periodevis godtspillende Lyn. 
mannskap. Det som kanskje 
gleder mest hos gamle Lyn-til
hengere er at Viggo Nilsen har 
maktet å skape et lag Igjen. Rundt 
veteraner som Arne Lønstad, 
Arne Hammerseng, Knut Jensen 
og sist med Ikke minst «n ' far 
sjøl» Knut Solbrekken, putte1 
Nilsen inn unge gutter, som kan 
mye fotball men som må ha 
skolering. Resultatmesslg kan 
man Ikke være misfornøyd så 
langt. 

Det som Imponerer mest er 
utvilsomt Solbrekken. l går var 
han en stadig trusel for Rings
a ker-forsvaret. og 1-0 ledelsen han 
ga Lyn på en pen pasning fra Per 
Madsen - den minnet om gode 
gamle dager. Fighteren Solbrek
ken dro de øvrige med, og gje
stene maktet aldri å slå seg fram I 
reale angrep. En gang var det far
lig I 1. omgang. Da misset Ame 
Lønstad til Matlas Skaug, men 
med sin hurtighet ryddet han selv 
opp I den situasjonen. 

INEFFEKTIVT 
Lyn burde ha scoret på et par 

av sine opplagte etter sidebytte. 
Laget beholdt lntltlatlvet gjennom 
hele omgangen, og Hans Bredstu 
og hans lagkamerater I RIF-for 
svaret hadde mer enn nok å henge 
fingrene i. At Hans Arne Olsen 
Ikke fl\<k nettkjenning må settes 
på kontoen for direkte ufla ks . 

Det kan man Imidlertid Ikke sl 
at reserven, unggutten Steinar 
Nergaard hadde. Etter femten 
minutters spill tegnet han seg på 
lista - og hvilken scoring. Terje 
Thomassen driblet (vi hadde nær 
sagt I vanlig stil I eget felt), slo en 
perfekt ball langs linja til Knut 
Solbrekken. Hans pasning til Ner-

tabellene 
4. dlv. Oplandenes: 

Gjøvik/Lyn 10 6 2 2 
Ringsaker 10 11 3 2 
Lunner 9 6 1 2 
Lillehammer 9 4 2 3 
Skreia 9 li O 4 
Storhamar 9 4 1 4 
S. Land 9 3 2 4 
fåberg 9 3 0 6 
Vind 9 2 2 li 
Redalen 9 1 1 7 

6. divisjon 
i aksjon 
igjen i kveld 

16- 9 
18-111 
111-14 
19-13 
16-13 
11-12 
11-16 
13-14 
7-13 

10-21 

14 
13 
13 
10 
10 
9 
8 
6 
6 
3 

C-avde lingen l 6. divisjon har 
fu ll runde I kveld . Vestrlngen får 
besøk av Snertingdal og tar neppe 
poeng på eget g ress heller. Ø. 
Snertingdal skal til Breiskallen, 
mens Vingrom reiser tll Vest
Torpa . Det ble tap for Vingrom 
sis t søndag. og laget må nok 
skjerpe seg ekstra a kkurat l 
Torpa . Follebu skal bes øke N. 
Sne rtingdal og bør vende hj em 
med klare poenger. Den siste 
kampen er kanskje den mest åp
ne av dem alle, nemlig Gata
Gausdal . Gausdølene har ha tt 
en bra vArsesong, men Gata har 
også kommet seg og skulle ha 
muligheter I denne matchen. 

Doseth vant 
lengde 
på Bislett 

Under et nasjonalt B stevne på 
Bislett mandag vant Hans Bjørner 
Doseth lengde på resultatet 6.27. 
Annen mann hadde 6.10. Øyvind 
Nøhr ble I samme øvelse nummer 
fire med 11.89. 

Øyvind Rustadstuen beviste at 
han også er en rask sprinter da 
han løp 100 m på 11.6, med det ble 
han nummer tre . Hans B. Doseth 
ble nummer fire med 11.7. Øyvind 
Nøhr løp på 12.0, og Hans J . 
Mengshoel løp Inn på 12.4. 

Klart Tormod-tap 
i cup mot Vallset 

Fjæstad, T 39.11, 7. Åse Nybak
ken, T 42.16. 8. Anne Slettmoen T 
42.57. 

Torino mandag med klar ameri
kansk ledelse. 

USA leder over vertslandet 
lta.Ua. med 62 mot 43 poeng, over 
Storbritannia. med 65 mot 40, mens 
stillingen l møtet mellom Italia. og 
Storbritannia. var 00-46. 

Sam Walker vant kule med 
20.26, mens Marco Montelatlct på 
andreplassen satte ny Italiensk 
rekord med 19.67. På800 meter ble 
det dobbelt amel1kansk seler ved 
James Roblson og Mlke Slack. 
begge på 1.46.9. 

Skal man sette fingeren på noe 
hos Lyn I går må det bil effektivi
teten og tempoet. Det blir ofte for 
omstendig, og enkelte har vel 
stor kjærlighet til kula. At Arne 
Hammerseng/ Arne Lønstad er 4. 
dlvs beste midtstopperpar kan det 
neppe herske tvil om. På midt
feltet gj!l'r Knut Jensen det enkelt 
og grelt - og som oftest riktig. I 
rekka er Per Madsen teknisk bra, 
men en del «tøffhet» I nær
kampene vil gjøre ham til en 
meget sterk angriper. Best hos 
Lyn, og på banen forøvrig, var 
Knut Solbrekken, etter vår 
mening. 

Av ARILD KJÆRENG 
Det ble et meget stort nederlag 

for Tormod SJdla.g I o-cupen mot 
Va.Uset I Sjøsetervegen ved Lille
hammer I går. Hele 58-26 ble 
seieren til Vallset, og dermed opp
nådde Tormod bare to poeng mer 
enn gratispoengene. - VJ er iinld
lertid fornøyd med det vi har ut
rettet til nå, sier Olaf Glverha.ug. 
- Vl visste a.t vl Ikke hadde sjan
ser til å vinne over Vallset og 
spesielt Ikke l et så vanskelig og 
diffust terreng. Hadde terrenget 
vært mere åpent, tror jeg seieren 
til vansett lkke hadde blitt så 
stor. 

maksimalt det vi kan stille med. 
VI har hatt flaks som er kommet 
så langt som i 3. runde , m en om 
det ble klart ta tap I dag, så synes 
vi dette er morsomt likevel, sier 
Giverhaug: 

4 km: 1. Sigmund Norstad, V 
31.14. 2. Geir Stormorken, V 32.43. 
3. Arnold Valvåg 32.51. 4. Olaf 
Giverhaug, T 34.40. 16. Trygve 
Bekkum, T 50.09. 17. John Brand
vol, T. 50.29. 

6 km: 1. Ole Arnt Skaaraas, V 
48.13. 2. Ivar Tyriberg et, V 53.<Y7. 
3. Arild Wedøe, T 59.18. 4. Ole Kr. 
Nybakken, T 63.40. 6. Arne Arne
sen, T 66.29. 8. Trond Slåen, T 
70.32. 

I landskampen for kvinner ledet 
USA over Ita.Ua. med 53-31. På alle 
tre lands lag manglet en rekke 
stjerner. 

Steve Wlllla.ms sørget for det 
beste resultatet ved å vinne 100 
meteren på 10.28. Han va.r 
Imidlertid Ikke tatt ut på. det 
amerikanske laget, men arrang
ørene hadde lnvlt.ert ham til å 
delta. 

Italieneren Franco Fava vant 
10.000 meter på 28.20.9, mens USA 
Ikke stilte opp på distansen. 
Briten Mlke McLeod ble toer med 
28.55.1. 

Italiensk dobbeltseier ble det I 
slegge ved Glancarlo Urlando 
(70,10) og Orlando Blanchinl 
(69.19) 

Ringsaker var en skuffelse. 
Bare Tor Erik Tajet og Håns 
Bredstu I forsvarsfireren holdt 
god standard. 

Egil Ba·k·ke fra HIL dømte opp
gjøret - uten vanske·r. Hans gule 
kort til en Lyn-spiller var udisku
tabelt rett. 

Tormod stute med 32 løpere i 
dette oppgjøret. - Det er omtrent 

Resultater : 
2 km: 1. Gerd Nilsen, V 21.00. 2. 

Roger Stormorken, V 22.46. 3. Jon 
Ertk Fallbakken, V 26.13. 4. Kir
sten Larsen. Tormod 28.57. 6. An
ne Berit Vaterland, T 31 .11. 9. 
Solveig Giverhaug , T 35.26. 10. 
Jon Gran morken, T 38.48. 11. Kjell 
Ivar Sle t tmoen, 41.18. 

3 km: 1. Gunnar Skålerud, V 
25.58. 2. Egil Hoffart, V 27.56. 3. 
Anne Pedersen, V 30.01. 5. Eva 
Bekkum, T 38.50. 6. Ste inulf 

USA leder 
i friidrett 
i Italia 

Torino (NTB-UPI) : Øsende 
regnvær ødela. sjansene for topp, 
resultater da trlngellands• 
kampen I friidre tt ble Innledet I 

En annen invitert amerikaner, 
verdensrekordholderen I høyde, 
Dwlght Jones, stilte Imidlertid 
Ikke opp da han mente vanndam
mene I tllløpet ville forringe hans 
sjanser til å oppnå et skikkelig 
resultat. 

Ben Flelds vant øvelsen med 
2.18 meter . 

Mike Lofton vant lengde med 
7.91, Stan Vlnson 400 meter med 
46.<Y7, foran Pletro Mennea 46.18, 
og USA vant stafet ten over 4 
ganger 100 meter med 39.63. 

I damematchen mellom Italia 
og USA vant Brenda Morehead 
100 meter på 11.3:5, Julle Brown 
800 meter på 2.03.6, mens Rita 
Bottlgllel1 vant 400 meter på ny 
Italiensk rekord 112.24. 

En ''revolusjon'' du 
bør være med på. 
Joga pipeelement 
er bare ett element. 

Jogas spesielle konstruksjon og 
gode isolasjonsevne har gjort 
det mulig å forenkle hele 
pipejobben. Jogas ene 
pipeelement gjør effektivt hva 
andre, tradisjonelle element
piper trenger flere deler til. 
Hvorfor kjøpe, frakte, lagre og 
arbeide med flere unødvendige 
deler. 
Joga elementpipe - for deg 
som vi l gjøre en rask og 
god jobb! 

ASPEllN° 
Forhandlere 

Joga opp til 15 meter. 

Joga elementpiper egner seg for 
alle hytter, hus og rekkehus med 
pipehøyde helt opp til 15 meter. 

Flere pipetyper. 

Joga leverer pipeelementer for 
1- og 2-løps piper, piper t il 
spesielle formål samt etasjehøye 
seksjoner for seriebygg ing. 

Norsk patent med full 
godkjenningsstatus. 

I mange år har vi levert 
pipeelementer med full 
godkjenningsstatus. 

Joga for reparasjon av 
gamle, skadde piper. 

Joga gjør det også enklere å 
reparere skadde piper. Hvordan 
du gjør det finner du i vår 
brosjyre. - Og metoden er 
godkjent av Statens 
Branninspeksjon. 

Rimelige priser. 

Det er klart at en konstruksjon 
som sparer flere deler i 
produksjonen og sparer deg for 
mye arbeid også skal kunne spare 
deg for penger. Og det gjør Joga. 
Sammenlign gjerne - så blir det 
ikke vanskel ig å velge Joga 
elementpiper. 

Joga selges gjennom byggevareforretningene! 

Etasjehøye 
piper. 

Ferd ig oppsatt og pusset pipe 
på under 1 time! 

Joga etasjehøye piper for serie
bygging gjør det mulig å spare 
to manns arbeid i to dager. 
Og du slipper å koordinere 
arbeidet mellom murer og øvrige 
håndverkere. 

Joga etasjehøye piper leveres 
både som 1- og 2-løps piper. 
Våre etasjehøye piper er vel 
gjennomprøvet etter å ha vært 
i bruk til seri ebygging i flere år. 
Pipedelene leveres i nøyaktige 
lengder etter oppgitte mål 
og tegninger. 
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