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Lillehammer OK med 
sportslig Svakt år 

Lillehammer Orienterings-
klubb vil forhåpentligvis få en 
bedre sportslig sesong neste år 
enn hva klubben har hatt i år. 
Klubben har ikke hatt represen
tasjonsløpere i år, og den har 
heller ikke dominert krets
mesterskapene som i fjor. 
Stafettinnsatsen var ikke helt 
god siste sesong, og årsakene 
kan nok være nere. 

Klubbens styre peker på at 
en løper som Lars Kongsund 
har hatt kneskade og total løps
stopp hele sesongen. Liv Bak-

kens sykdom og - Lill Skapells 
skade har også svekket LOK 
både når det gjelder individuelle 
prestasjoner og i stafetter. 

Men når orienteringsklubben 
holder sitt årsmøte fredag, vil 
den likevel se lyst på framtiden. 
I et så stort lag skjer det selv
sagt positive ting også, og LOK 
har arrangert flere store stev
ner som har fått hederlig 
omtale. Det kan være nok å 
nevne Fjelldilten, som i år 
hadde samlet over 1000 delta
kere. Et nytt kart er laget dette 

året, «Jomotsvea», og til neste 
år skal man gå i gang med et 
nytt kartprosjekt over Lunke
fje_!l. 

Turorienteringen hadde en 
liten tilbakegang i inneværende 
sesong, uten at det er grunn til 
noe ramaskrik. Det var utlagt 
30 poster på Mesnaelvkartet og 
30 poster på Geiterudkartet, og 
til neste år vil ventelig interes
sen stige litt igjen når det nye 
kartet tas i bruk i turorien
tering. 

Den store Olympiaserien 
vil gi NOK kr. 300.000.-
Oslo (NTB): For å skaffe pen• 

ger til sitt viktige idrettsarbeid 
har Norges Olympiske Komite 
(NOK) gjennom årene satt i 
gang en rekke tiltak. Det nyeste 
er et idrettsbibliotek, som under 
navnet Den Store Olympiaserien 
teller 17 bøker skrevet av og om 
noen av våre fremste stjerner 
gjennom tidene. 

Bøkene må kjøpes samlet, og 
foreløpig er serien trykket opp i 
IS 000 eksemplarer. Blir alt solgt 
ut betyr det at NOK får rundt 
300 000 kroner til sitt arbeid i 
forbindelse med sommer- og vin• 
terlekene i 1980, henholdsvis i 
Moskva og Lake Placid. 

Det er meningen at salget skal 
foregå i årenen fram til 1980. 
Den eldste boken i serien er 
skøytekongen Oscar Mathisens 
«Mitt livs løp». 

- Det var virkelig et problem 
for forleggerne å få tak i denne 
boken, sa NOK-formannen Arne 
B. Mollen, da han nylig presen• 
terte bokverket på en pressekon
feranse. 

- Boken har vært utsolgt i 
mange år og fantes ikke engang 
på Universitetsbibijoteket, der 
den er stjålet. Forleggerne måtte 
oppsøke en privat · samler for å 
få et eksemplar. 

- En annen ting er at de kun
ml ha fått boken av meg, for jeg 
har den i bokhyllen. 

Det v:ar vanskeUg å plukke ut 
de bøkene ·som· skulle være 'med t' 
serien. 

Det var over 100 idrettsbøker 
og skrifter å velge mellom. Disse 

Få berghallen 
torsdag 

17.30 G16 Fåberg - LHK 
18-.25 G14 Faaberg - N. Land 
19.05 G16 Gausdal - .Vardal 
20.00 Gl6 Øyer - KSH 
20.55 D5 Fåberg - Follebu 

~
~ lµJehammer 

O~ienterings-
\ klubb 
Husk årsmøtet fredag 18/11 

kl. 18.30 på Breiseth Hotel. 

Tretten I.L. 
Arsmøte på Tretten Samfunns
hus søndag den 4. des. kl. 19.00. 
Eventuelle saker sendes for
mannen i god tid før møtet. 

Styret. 

er trykt påny, delvis i ny språk
drakt og med fornyet bllledmate
riell: 

Hjalmar Andersen: Harde løp, 
Hallgeir Brenden: Gull i sporet 
(Skrevet av Dagfinn Grønnoset), 
Egil Danielsen: Til topps med 
spydet (Finn Norstrøm), Gjer
mund Eggen: 3 ganger gull, To
ralf Engan: På toppen (Victor 
Johansen), Stein Eriksen: Mine 
hvite eventyr, Sonja Henie: Mitt 
livs eventyr, Erik Håker: Stå på 
(Gunnar Kroge), 

Knut Johannessen: Fra Kam
pen til Squaw Valley (Knut 
Bjørnsen), Knut Knudsen: På 
hjul med Knut Knudsen (Tor-

bjørn Børte), Henry J ohansen: 
På vakt i Norges mål , Oscar Ma
thisen: Mitt livs løp, P er Ivar 
Moe: Ung på isen, Lalla Schou 
Nilsen : Lykkelige idrettsår, Sig• 
mund og Birger Ruud : Skispor 
krysser verden, Age Storhaug: 
Med helskru , Ingrid Wigernæs: 
Mot mål med jentutn. 

Alle som har skrevet bøkene 
gir sin forfatterinntekt til Nor
ges Olympiske Komite. 

De fleste av idrettsstjernene 
var til stede på pressekonferan
sen, som ble åpnet med fanfaren 
fra de vellykkede vinterlekene i 
Norge i 191S2. 

Over Trøen i LSK: 

Må satseS mer 
på kunstløp 

Norsk kunstløp har absolutt 
en framtid, men det må utvil
somt satses mer for å kunne gi 
kunstløpsporten et puff i riktig 
retning, sier Lillehammer 
Skøyteklubbs Ove Trøen til 
bladet Skøytesport. 

Trøen mener det råder stor 
usikkerhet om hva kunstløpkon
kurranser egentlig innebærer og 
at det finnes svært få kvalifi
serte ledere. 

Lillehammer ' SK har de to 
siste sesongene forsøkt å blåse 
liv i denne form for skøytesport. 
Resultatet av vår innsats vil jeg 

Ola 'Bjørgen 
ny formann 
i Kvam IL 

Kvam Idrettslag valgte på sitt 
årsmøte Ola Bjørgen til ny 
formann. Med seg i styret får 
han Odd Brustuen, nestformann, 
Magnus Mork, kasserer, Mari 
Syversen, sekretær og Tor Killi 
styremedlem. 

Kvam IL kan se tilbake på et 
bra• år, selv om det stort sett 
går i fotball o~ ski. I fotball ble 

karakterisere som nærmest 
fremragende. Etter at vi startet 
opp har vi fått med oss 40 ak
tive i aldersgruppene 5-6 år og 
12 · 13 år, og sist vinter klarte 
30 av jentene kravet til test 1 og 
to jenter klarte kravet til test 2. 

Den responsen vi har fått på 
vårt initiativ tilsier at vi seiv
følgelig er villig til å arbeide for 
å utvide tilbudet for våre kunst
løpersker. Vi vil også satse på å 
ta på oss arrangementer og 
sende våre jenter ut for å kon
kurrere, sier Trøen til Skøyte
sport. 

det tre avaelingsmesterskap, 
guttelaget måtte trekkes fra 
serien, og A-laget skuffet noe, 
men reddet i hvert fall plassen i 
4. divisjon. På ski ble Liv Marit 
Brendstuen kretsmester klasse 
13 år. Sommerløpet «Furusjøen 
rundt», måtte i år avlyses, men 
laget regner med at det kan ar
rangeres igjen til sommeren. 

Arbeidet med tilbygget på 
Kv~m Hytta er kommet godt i 
gang, og det samme gjelder for 
lysløypa rundt hytta. På 
årsmøtet ble det reist spørsmål 
om et eventuelt skitrekk i 
Kvam, og denne saken skal det 
arbeides videre med. 

Cyldeldubben har nl fltt sin egen fane, og denne ble overrakt 
klubbens styre under årsmøtet. Til venstre Odd Myhren, som tolf. 
initiativet til å fl fane, og formannen Norvald Kvamme. 

Norvald Kvam
me fort-
setter i 
Cykleklubben 
Lillehammer Cykleklubb holdt 
mandag sitt årsmøte på Heste
skoen. Nesten 40 av de -109 med
lemmene hadde møtt frem . Det 
har vært stor fremgang i 
klubben siste år, og klubben har 
arrangert hele 16 ritt. Det 
største var Lillehammer-rittene 
som· samlet 235 deltakere fra 
hele landet. Klubbens aktive har 
også deltatt på en rekke for
skjellige ritt rundt om i landet, 
og har hevdet seg godt. De har 
fått egne drakter, som i løpet av 
sesongen har blitt godt kjent av 
konkurrentene. Formannen Nor
vald Kvamme sendte en hjerte
lig takk til alle de foreldrene 
som har kjørt de aktive rundt 
om på ritt, hadde klubben 
skulle betale dette hadde det 
blitt en utgiftspost på 16.000 kr. 
Odd Myhren overrakte klubben 
en fane, som var laget av noen 
av klubbens medlemmer. Ars
møte opprettet en banekomite, 
denne skal arbeide med planene 
om en cyklebane i Lillehammer. 

Styret regnet ikke med at dette 
var mulig å få gjennomført på 
mange år ennå, men desto 
tidligere man begynte å jobbe 
med det desto før kunne banen 
bli en realitet. · 

Valgene: 
Styre: Flormann, gjenvalg på 

Norvald Kvamme, nestformann 
Rigmor ,n Rolstad. Sekretær: 
Astrid Ødeli. Kasserer : Rolf 
Bekkemellom. Styremedlem: 
Jan Mitteng. Varamann : Sølfest 
Prestetun. 

Materialforvalter: Gundvald 
Kindem. Finansutvalg: Rolf 
Bekkemellom, Kjell Bjørklund 
og Sølfest Prestetun. Trenings
utvalg : Form. Rigmor Rolstad, 
Gunvald Kindem, Vllli Eriksen, 
Jan Mitteng. 

Arrangementkomite. Astrid 
Ødeli , Norvald Kvamme, Hans 
Kr. Grindaker og Sigurd Hovde . 

Revisor: Kristen Olstad. 
Varamann: Lell Kjærstad. 

PR-komite : Lell Kjærstad, 
Odd Myhren, Jan Mltt,mg og 
Vllli Torson. Valgkomite: Hans 
Kr. Grlndaker, Lodvar Bleken 
og Kristen Olstad. Banekomite: 
Form. Hans Kr. Grlndaker, 
Gunvald Klndem og Finn Ødeli. 

Representant til Norg~s 
Cykleforbunds ting: Rigmor 
Rolstad. f 

Representanter til kretstinget : 
Odd Myhren, Gunvald Kindem 
og Norvald Kvamme. 

Nytt mannskap ved 
roret i MC-klubben 

Lillehammer Motorsykkel-
klubb har hatt møte på Holme 
fritidssenter .' 25 medlemmer og 
stemmeberettigede møtte fram, 
og man oppsummerte blant 
annet årets aktivitet. 

Klubben har vært på det så
kalte motorsykkeltreffet, en /ir
lig sammenkomst av motorsyk
lister fra Norge, men også fra 
Sverige og Danmark. I tillegg 
har man arrangert medlems
møter og et teorikurs omhand
lende motorsykkelkjøring på 
godt og ondt, innbefattet lys- og 
glattkjøring. 

Status over klubbens øko
nomiske situasjon er imidlertid 
ingenting å rope hurra av, og 
det vil trolig bli iverksatt tiltak 
for å . rette opp denne skjev
heten. 23. november går en 
temasending i Ungdommens 
Radioavis viet MC-klubben, på 
lufta. Dessuten vil man snart 
avslutte reperasjonsarbeidet på 
en bygning i Rudsbygda, og 
motorsyklistene får dermed et 
permanent klubblokale. 

Terje Normann ble valgt til 
ny formann, og i vervene nest-

formann og sekretær tiltrer hen
holdsvis Magne Øverby og 
Bjørn Egil Karlsen. Kasserer 
ble Bjørn Randen, og i tillegg 
valgte man to styremedlemmer 
og ny treffkomite. 

Kretsserier 
i friidrett 
Det har i år deltatt 13 lag fra 

9 klubber i kretsserier for gutter 
og jenter i friidrett. I fjor var 
det med 14 lag fra 9 klubber. 
Resultater: Jenter 

1. Lesja IL 17619, 2. Vinstra 
IL 171M, 3. Gausdal IL 17160, 4. 
LIF 16774, IS. Otta IL 16106, 6. 
Dovre IL lMOO. 

Gutter: 
1. Skjåk IL 17772, 2. LIF 17548, 

3. Otta IL 17369, 4. Lalm 1L 
16428, IS. Gausdal IL 15922, 6. 
Dovre IL 13660, 7. Sør Fron IL 
12608. 


