
Kretslagene for yngre 
i Oplandenes ser bra ut 

Stordugnad 
påKrekke 
i kveld 

I kveld skal det være dugnad l 
den største Krekkebakken for IL 
sette den l stand etter det siste 
snøfallet. 86.de Juniorer og 
seniorer mi møte for i delta I 
trikkingen. · Hvis mange møter, 
skulle det bli god anledning til IL 
trene, og I alle tilfeller vil det bli 
trening der onsdag kveld, med 
Instruksjon. 

Det er avgjørende at de aktive 
selv deltar I trikkearbeidet, da 
det ellers er umulig IL holde en slik 
bakke l stand tll enhver tid. 

NM-srnågu tter: 

LIK tapte 5-3 
mot Stjernen 

Noen av deltagerne på helgens kretslagssamlinger i Lillehammer. 

Fredrikstad-laget Stjernen ble 
for sterke for LIK 1 søndagens 
kamp 1 NM for smågutter . St
jernen vant 11-3. men 11llehammer
guttene kan være meget godt for
nøyd med Innsatsen i denne 
cupen. 

Oplandenes Fotballkrets har 
startet arbeidet med gutte- og 
juniorkretslaget for sesongen. Vel 
30 gutter og juniorer var innkalt til 
Lillehammer 1 siste week,end, og 
det var bare noen få forfall. Sam
Ungen bød på både teori og prak
tisk trening, samt kamper, og 
man kan trygt sl at samlingen 
hadde et godt utbytte under gode 
forhold på Stampesletta og Blrke
belner'n. 

Det synes å være klart at kret
sen kan få to gode kretslag I år. 
Spesielt lovende ser juniorkrets
laget ut. De spilte også en god 
kamp mot Lillehammer FK's A
lag lørdag, der juniorene vant 4-3, 
etter 2-0 til LFK ved pause. Flere 
av juniorene tilhører sine klub-

bers A-lag, og alle ser ut til å være 
1 god trening. 

Kretslagsguttene spilte mot 
LFK's juniorlag og vant fortjent 3-
1. Her scoret forøvrig Ulf Tore Jo
hansen alle tre målene for krets
laget. 

Kvaliteten blant guttesplllerne 
er nok noe mer varierende enn for 
junior, men dette har sikkert 
sammenheng med at alle lagene 
Ikke har startet guttetrenlngen for 
fullt ennå. 

På helgens samllng ble det kjørt 
mye på spllleformasjoner, slik at 
kretslagene skal få et mønster å 
spllle etter. Dette er mer mulig nå 
når man har mindre tropper å 
operere med. Kampsituasjoner 
ble det også lagt mye vekt på, så
ledes spilte blandede lag mot 
hverandre søndag. 

Betraktninger omkrir1g 
Lillehannner Skifestival 

Da Llllehamme Skifestival ble 
satt I gang 1 19711 var den primære 
hensikt å gjøre Lillehammer kjent 
som vintersportsted. Det ble sat
set trtskt. B\.a.. le-nærtngsUvet 
trukket Inn l ganske sterk grad. 

Trass i satsing og lhe.rd!g arbeid 
av de tekniske arrangører kan 
man Ikke se at resultatet har svart 
til forventningene. Skifestivalen 
har vært ypperllg markedsført på 
det lokale plan, men det har Ikke 
lykkes å få særllg respons fra 
hovedstadspressen, TV og kring
kasting. Arrangementene har 
vært veid og funnet for lette. 

Det synes for øvrig som det er 
ganske mye lettere å etablere 
slagkraftige skifestivaler I Mel
lom-Europa. Det er nok å nevne 
navn som Reit lm Winkl, Le Bras
sus, Ramsau og Davos (helt fersk 
som langrennsarrangør) Tll disse 
arrangementene sender skina
sjonene sine beste løpere. Dermed 
er heller Ikke veten lang til god 
dekning I massemedia, nasjonalt 
og internasjonalt. 

Det er Ikke til å komme fra at 
skisportens arrangementsmes
slge tyngdepunkter er flyttet fra 
Skandinavia til Mellom-Europa. 
Vårt hjemlige skiforbund lar seg 
vtlJJg representere ved nær sagt 
alle arrangementer I utlandet, 
men bryr seg ikke særlig om å 
skaffe løpere til hjemlige arrange
menter .. Vi har inntrykk av at 
man der i gården Ikke ser stort ut 
over Monolittrennet og 
Holmenkollrennet. De beste 
norske utøverne har vært flinke til 
å slutte opp om Lillehammer
festivalen. men det er nå en gang 
blitt slik at publikum Ikke er for
nøyd med å se nordmenn konkur
rere med hverandre. 

Et vellykket arrangement 
sportslig og økonomisk er avhen
gig i første rekke av tre forhold -
deltakelse - publikumsoppslut
nlng - været. En kan ikke 
med hånden på hjertet si at noen 
av disse forutsetninger er oppfylt l 
L!llehammer Skifestival. Arran
gørene har Ikke hatt tilstrekkelige 

Flatmo 
var hest 

Det ble totalseier til junioren 
Sverre J . Flatmo fra Skjåk 
under Østre Totens område
langrenn i helgen. Flatmo var 
16 sekunder bedre enn neste
mann I rennet. 

-------- ------
1 dag trener: 

BIL Bruket: Bedriftstafett 1 lys
løypa kl. 19.00. 

ressurser/hjelp Ul å hente hjem 
de beste løperne. Arrangements
tldspunktet er heller ikke lykkelig 
valgt. Av nevnte årsaker har Ikke 
publikum sluttet opp 1 ønskelig 
grad .. Januar er tradisjonelt ingen 
god arrangementsmåned på Lille
hammer. Dessuten viser værgu
dene seg ofte fra en vrangvlillg 
side. Det er enten slapseføre eller 
sprengkaldt. 

Dette fører tanken hen på de tre 
tradisjonelle arrangementer i 
mars måned, Malhaugrennet, 
Internasjonalt hopprenn 1 Bal
bergbakken og Birkebeiner
rennet, som for undertegnede rep
resenterer den egentlige skifesti
val på Lillehammer. Her er det 
snakk om godt innarbeidede 
arrangementer som har ry langt 
utenfor landets grenser. Kunne 
ikke alle gode krefter settes Inn 
her for å skape en levedyktig festi
val? Arrangementsrammen 
kunne utvides til å omfatte en del 
av de øvelser som nå inngår i ski
festivalen. I mars er det blitt en 
lysere årstid, publikum er lettere 
å bevege og Innslaget av turister i 
distriktet er langt større enn i 
januar måned. 

Festivalen kunne også utvides 
til å omfatte lssport, men disse 
grener burde på grunn av isens 
beskaffenhet avvikles på et noe 
tidligere tidspunkt, kanskje I 
månedsskiftet februar-mars. Vår 
vennskapsby Leksand har et av 
verdens beste klubblag i ishockey. 
Det måtte kunne gå an å få dette 
laget over til et par oppvisnings
kamper uten alt for store omkost
ninger. Når det gjelder hurtigløp 
på skøyter må det være tillatt å sl 
at Lillehammer-Isen aldri har fått 
en sjanse til å bekrefte sin hurtig
het på et riktig tidspunkt. Norges
mesterskapet forrige vinter be
kreftet på et vis hva som kan opp
nås av tider når forholdene er helt 
ideelle. Det var de ikke 19.-20. feb
ruar ifjor. 

En rekke nye skøytearrangører, 
Fram, Larvik, Dokka, Elverum 
og Holmestrand har hatt inter
nasjonale løp eller landskamper 
de siste år med bra dekning i mas
semedia: På Lillehammer deltok 
den siste utlendingen i 1962. Lllle
hammer Skølteklubb har grodd 
fast ved de nasjonale hurtigløp I 
desember. Løperne har sluttet 
godt opp, men publikumsoppslut
ningen har forståelig nok vært la
ber. 

Lillehammer-kruset fant før jul 
sin eiermann 1 Jan Erik Storholt. 
Nå bør klubben søke nye jaktmar
ker, gjerne innenfor rammen av 
en vinterfestival. 

Helge Rønnlng 

Lillehammer Turnforening 
Ny«ånoppviønlng 

Hammartun, tirsdag 24. januar ............... kl. 18.00 
Smestad, mandag 30. januar .... . .. . .... . .. . .. kl.18.00 
Inngangsbillett kr. 6.- for voksne 

kr. 2.- for barn. 
Barn under skolealder gratis. 
Utlodning. 

I forbindelse med samlingen 
var også sp1llernes trenere Inn
kalt, men bare Ham-Kam, Rau
foss, Follebu, L1llehammer og 
Gjøvik/Lyn møtte, noe som er 
meget skuffende. Verdien av et 
samarbeid skulle være uomtvlste
llg, men kretsen vil gjenta dette 
under en samling 1 februar. På 
møtet med trenerne i helgen 
gjorde kretsen rede for sitt opp
legg og planer utover, og det er 
klart at dette må samordnes med 
klubbens program, noe som det v!l 
bll arbeidet med 1 tiden som kom
mer. 

Trenere og ledere under helgens 
samling var Johs. Ødegård, Arne 
SolU, Gerhard Brodtkorb og Terje 
Llsødegård. 

Under søndagens kamp holdt de 
følge til midtveis ut i tredje 
periode, men på stillingen 3-3 var 
det slutt på kreftene for Lille
hammers vedkommende, sllk at 
Stjernen med sine to scoringer 1 
slutten av !rampen kunne reise 
hjem med en fortjent seler. 

Mål for LIK : Lars Bergseng, 
Roar Håland og Stein Gunnar 
Nørsterud, alle ett mål hver. 

Trønnes 
nr.IS 

Lomværen Olav Trønnes ble 
nr. 111 under junior-NM på 
skøyter i helgen. Tidene hans 
var 42.3, 4.42.9, 2.14.2 og 8.16.2. 
Det var en jevnt bra serie. 

Lillehannner MC-klubb 
inn i motorklubben 

På årsmøtet 1 Norsk Motor
klubb, avdeling Sør-Gudbrands
dal, ble det vedtatt å ta opp Lille
hammer Motorsykkelklubb 1 
denne avdelingen. Dette fører til 
at Lillehammer MC-klubb i sin nå
værende form bllr oppløst, men at 
man fortsetter med MC-treff og 
turer som før. 

I Norsk Motorklubb er det 
Norsk Motorsykkelforbund som 
har med motorsykkelsporten å 
gjøre, og dette forbundet er tilslut
tet Norges Idrettsforbund, noe for
mannen i NMK Sør- Gudbrands• 
dal, Erik Almestrand, regner med 
at NMK I 'sin h,elhet blir med tiden. 

På årsmøtet 1 NMK ble det 
vedtatt at Lillehammer MC-klubb 
skulle få to medlemmer I styret. 

Valgene I NMK, Sør-Gudbrands
dal ga følgende resultater: For
mann Erik Almestrand, nestfor
mann Nlls Lunde, kasserer Arild 
Hølen, sekretær Erik Austlid og 
styremedlemmer John Veen, 
Terje Norman og Bjørn E . Karl
sen. 

På årsmøtet ble det blant annet 
diskusjon om hvorvidt motor
klubben skulle ta på seg bakkeløp 
og lsløp. Årsaken t1l at man har 
vært noe skeptiske i klubben til å 
ta på seg slike arrangementer har 
vært problemer med å få nok 
mannskap til å avvikle løpene. 
Det ble Ikke fattet noe vedtak på 
årsmøtet om at motorklubben 
skulle søke om å få arrangere slik 
l!'P· 

l!Juen J-Gomstaå, foran, sammen med John Thorsplass, Rune 
FalJcenhaug og Bjørn Tore Blek kan. 

Resultatene 
fra Brand.hu 

Resultatene fra skøytE>løpet på 
Brandbu I helgen: 

Jenter 111 lr 500 meter 
1. Ellen Romstad, LSK 48.4. 
Jenter 111 lr 1500 meter 
1. Ellen Romstad, LSK 2.29.4. 
Jenter U lr sammenlagt 
1. Ellen Romstad, LSK 98.200. 
Gutter 111 lr 500 meter 
1. Ståle Njåtun, Asker 42.7 , li. 

Erik W. Rolstad, LSK 44.9. 
Gutter 111 !Lr S,000 meter 
1. Erik Strømberg, ASK 5.04.2, 

4. Erik W. Rolstad, LSK 11.18.3. 

Gutter 111 å.r sammenlagt 
1. Erik Strømberg, ASK 93.600, 

4. Erik W. Rolstad, LSK 97.9110. 
Gutter 14 å.r 500 meter 
1. Bjørn Nyland, Ceres 41.6, 3. 

Ole Johan Hjortdal, LSK 44.8, 11. 
Harald Volden, LSK 46.7. 

Gutter 14 å.r IIIOO meter 
1. Bjørn Nyland, Ceres 2.16.4 4. 

Ole Johan Hjortdal, LSK 2.28.11, 6. 
Harald Volden, LSK 2.32.11. 

Gut1er 13 år 500 meter 
1. Rune Falkenhaug, Sør-Fron 

411.6, 4. John Thorsplass, LSK 48.2, 
li. Bjørn Tore Blekkan, LSK 48.9, 
13. Knut Ivar Rønning, LSK 1>3.4. 

Gutter 18 !Lr 1000 meter 
1. Christian Lund, Bærum 1.311.8, 

2. Rune Falkenhaug, Sør-Fron 

Mange fine talenter 
kjørte på Mysuseter 

No kre av premievinnarane på Mysuseter i helga. 

Det var skiftande skydekke, sju
åtte minusgrader under skirennet 
på Mysuseter der omlag 90 deltok. 
Litt sur nordasno gjorde at mange 
fraus, men det hindra !kkje Inn
satsen. Rennet gjekk grelt unna 
bortsett frå at strømmen gjekk 
sllk at sklhe.isen vart ståande midt 
under 2. omgangen. Men det såg 
!kkje ut til at deltakarane hadde 
så mykje Imot å labbe oppover 
bakken for å få lltt varme i seg. 
Strømmen kom også att nokså 
fort, slik at det !kkje vart så stor 
sinking av løpet. Det var stor ut
fart til Mysuseter I går, og dette 
gjorde kanskje sitt til at det vart 
mange tllskodarar under rennet. 

Det var uttak til Donald-Duck 
melsterskapen dette rennet vart 
arrangert for, og resultata vart 
sl!k: 

Alpinist 
utfor stup 

Halvor Høystad fra Kringsjå 
var lørdag middag utsatt for en 
nifs opplevelse på Skelkampen, 
som lett kunne ha fått meget 
alvorl!ge følger. 

Etter å ha tatt helsen til toppen 
av Skelkampen, skulle han kjøre 
ned til starten for dagens stor
slalåmrenn. På vel nedover I tåke
ha vet, kom han for langt ut inot 
kanten av «kampen» på Skei
kampen, og plutsellg var det slutt 
på kontakten med snøen, og han 
befant seg i løse luften før det bar 
nedover kast i kast. Heldigvis 
klarte han å få snudd seg I luften 
sl!k at han fikk skiene inn under 
seg og fikk stoppet den ville fer
den. 

Det er Ingen tvil om at Halvor 
Høystad kan takke de mange år I 
de alpine løyper for at han ikke bie 
lemlestet eller det som verre er. 

Jenter'1 år 
1. Marie Lovise Smith Erichsen, 

Gausdal 87.2. 
Gutter '1 !Lr 
1. Jan KJlll, Otta 76.3, 2. Frode 

Snilsberg, Kringsjå 80.1, 3. Arild 
Stigen, Kringsjå 85.2. 

Jenter 9å.r 
1. Anne Marie VU!a, Vågå 84.6. 
Gutter9å.r 
1. Asgeir Linberg, Kringsjå 73.6, 

2 . Dag Erik Larsen, Kringsjå 76.2, 
3 . Petter Sveen, Gausdal 80.11. 

Gutter lOår 
1. Ole Smith Erichsen, Gausdal 

69.2, 2. Petter Belsvik, Kringsjå 
69.3, 3. Knut Nordheim, Kringsjå 
71.6, 4. Morten "Flateng, Dombås 
77.7. 

Jenter 11 ir 
1. Nina Benjaminsen, Dombås 

78.11, 2. Kristin Vatn, Dombås 84.9. 

Gutter 11 !Lr 
1. Hans Børre Voldbakken, 

Kringsjå 611.7, 2. Vegard Stigen, 
Kringsjå 68.0, 3. Truls Brotkorp, 
Kringsjå 69.3, 4. Ørnulf Ring, 
Gausdal° 69.6, li. Morten Løkken, 
Kringsjå 72.0. 

Jenter 12 !Lr 
1 . Marit Linberg, Kringsjå 91.0, 

2. Berit Lystlngsmo, Otta 128 . .4. 
Gutter 12 å.r 
1. Bjørner Snilsberg, Kringsjå 

68.5, 2. Asbjørn Vllla, Vågå 74.2 . . 
Jenter 13 å.r · 
1. Gro Sæther, Dombås 78.9, 2. 

Marit Mittet, Otta 94.7. 
Gutter 13 !Lr 
1. Bjørnar Grønbekk , Nes 74.4, 

1. Reidar Møystad, Brumunddal 
74.4, 3. Erik Bjørnsgaard, 
Kringsjå 74.6, 4. Øyvind Ham
meren, Dombås 711.2, li . Andreas 
Smith Erichsen, Gausdal 711.6. 

«Idrettens grunnlov» 
møtetenia i Ringebu 

Onsdag kveld arrangerer et lo
kalt samarbeidsutvalg for kJrke 
og Idrett, med støtte fra kultursty
ret, et st-ørre møte i Ringebu ung. 
domssenter. Møtet skal ta opp en 
rekke temaer, som for eksempel: 
Blir Idrettens grunnlov fulgt av id
rettsfolk i dag? Hvor mange er det 
som legger opp til mottoet «en 
sunn sjel I et sunt legeme?» Prø
ver man I vå.re ldrettslng å. skape 
et godt og positivt mlljø, eller er 
man kun opptatt av ting som har 
med organisering, økonom}, tren
Ing og konkurranse å gjøre? 

Møtet er lagt opp som en panel
debatt, med disse deltagerne: 
Journallst Terje Llsødegård, id
rettskonsulent Alv Kveberg, As
laug Vorkinslien, Hans M. Hjel-

stuen og Terje Schrøder-Nleisen, 
prest i Fåvang. 

Alle idrettsinteresserte i Ringe
bu kommune og i dalen forøvrig er 
vokkommen til møtet, som abso
lutt burde fange interessen hos 
mange. 

Gjøslien 
får «Oscar» 

Birkebeinerkongen Oscar Gjøs
lien, med 37 starter fra Rena og 
Lillehammer, vil nå bli Wdelt en 
spesiell pris, neml!g «Turløpernes 
Oscar». Dette vil skje under Krok
skogrennet. Det er i forbindelse 
med dette rennet prisen er inn
stiftet, og det var ikke vanskelig å 
finne fram til den første prisvin
neren. 

Knut Johansen toer, 
ellers svake døler 

Gausdals Knut Johansen 
gjorde en meget fin innsats og 
ble toer i helgens B-NM i lang
renn på Ørsta. Han var 34 
sekunder bak vinneren Odd
var Fossmo fra Hollingen, 
som brukte 42,43. Elle r i. gikk 
det ikke så bra for dølene i 
dette mesterskapet. J ohansen 
var den eneste premierte. 
Ellers nevner ·vi: 69. Inge 
Øvstehage, Vestringen 46,3'7, 
'70. Anton Madsveen, Fåvang 
64,39, '73. Harald Austgarden, 
Vestringen 46,42, 84. Odd 

1.37.8, 3. John Thorsplass, LSK 
1.40.7, 6. Bjørn Tore Blekkan, LSK 
1.42.1, 14. Knut Ivar Rønning, LSK 
1.1111.3. 

Gutter 13 år sammenlagt 
1. Christian Lund, Bærum 

93.1100, 2. Rune Falkenhaug, Sør
Fron 94.500, 4. John Thorsplass, 
LSK 98.IIIIO, 6. Bjørn Tore Blekkan, 
LSK 99.950, 13. Knut Ivar Rønning, 
LSK 111.000. 

Gutter 11 år 500 meter 
1. Ottar Øygard, Fagernes w.o, 

3. Per Egil Blekkan, LSK 111.3 
m / fall. 

Jenter 10 år .00 meter 
1. One Gjersem, Gjøvik 411.7, 16. 

Irene Thorsplass, LSK M.O. 
Gutter 10 lr 400 meter 
1. Svein Harald Rognås, 

Fagernes 48.4, 2. Anders Gjest
vang, LSK 411.4, 3 . Bjørn Volden, 
LSK 411.6., li. Morten Trøen, LSK 
46.8. 

Høvren, Lillehammer 4'7 ,03, 
92. · Ole Bakke, Rudsbygd 
47,29. Det var 13'7 løpere totalt 
som fuWørte. 

I stafetten vant Gardens 1. lag 

med 1.30.ol,1, mens Gudbrandsdal 
ble nr. 14 med 1.33.24,7. Her g:kk 
Øvstehage, Johansen og Mads. 
veen. På andrelaget, som brukte 
1.36.29,9; og ble nr. 27, gikk de tre 
øvrige som er nevnt ovenfor. 

7-16 nederlag 
for Lillehammers ,_ 
damer mot Flisa 

Oppgjøret 1 Skogenhallen mel
lom damelagene til Flisa og Lille
hammer så lenge ut til å kunne bil 
en jevn kamp. Riktignok tok Flisa 
ledelsen med en gang med to mål, 
men Lillehammer kom Igjen og 
holdt følge i hele første omgang. 
Stlllingen var lenge 5-11, men like 
før pause klarte Filsa å komme 
foran med 6-11. 

Straks andre omgang begynte 
hadde Lillehammer sjansen til å 
utligne, men desverre ble et idømt 
straffekast brent. Dermed gikk 
lufta fullstendlg ut av Lille
hammer-jentene, mens Flisa 
jevnt og sikkert kunne gå opp til 16 
mål, klarte Lillehammer bare å 
finne veien tU nettet to ganger, 
hvor av en gang ved straffekast. 
Sluttresultatet ble altså 7-16. 
Igjen var det Kristin Strand 

som var scortngssterkest hos 
Flisa, I det hun nettet seks ganger, 
men også Liv Nordby var frampå 
med fire mål mens Brita Tron
gård og Heidi Stormoen lyktes tre 
ganger hver. 

Lillehammerdamene fikk et 
nytt nederlag, de unge sp1llerne 
kan mye håndball, men det synes 
som de mangler den nødvendige 
selvtillit. Men hvis alle splllerne 
går inn for det, og laget får en fast 
ledelse vil laget sikkert vite å hev
de seg i 4. divisjon neste år, 
Kanskje oppholdet ikke behøver å 
bli mer enn et år. 

Marit Kristiansen scoret tre 
mål, Bente Larsen to mål , begge 
ved pen utnyttelse av sjanser fre 
vingen, mens Astrid Sæther og 
Turid Slåttsveen fant veien til net
tet en gang med hver sine skudd. 


