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Ffedelig 1 . maifeiring overalt 
• E , 'T 

i'· ;Ringsaker 
I Ringsaker ble 1. mai markert i 

rolige former også i år. Heldigvis 
var verken slåsskamper, stein
kasting eller bombeeksplosjoner 
med under arrangementene her i 
bygda. Alt forløp, etter del vi er
farer, i stille og rolige former . 

Dagen ble benyttet av Ringsaker 
Faglige, Samorganisasjon og 
Ringsaker Arbeiderparti til 

siden av andakter og gudstjenester i 
kirkene. Disse postene utgjorde 
opplegget i Furnes og på Nes, mens 
det i Brumunddal,Moelv og på 
Brøttum var demonstrasjonstog og 
lale for dagen. 

Utenriksminister Knut 
Frydenlund var dagens taler i 
Moelv, men mange lot utenriks
ministeren tale om at Norge bør 
tjene som modell for mange u-land 
fare, og reiste heller hjem etter
hvert som truende snø-tunge skyer 
senket seg over torget. Men 
Frydenlund fikk gjennomført sin 
tale før snøværet satte inn. 

arrangementer i Furnes, 
Brumunddal, på Nes og Brøttum. 
Sympatisørene for faglig 1. mai 
Front brukte derimot dagen til å 
selge "Klassekampen'' i Ringsaker 
og deltok i et større arrangement i 
Hamar på ettermiddagen. I 
Brumunddal samlet Brumunddal og 
Veldre Høyreforening noen av sine 
sympatisører til et møte med 
fylkesformannen Johan C. Løcken. 

Han reiste videre til Brumunddal, 
hvor han også var dagens taler etter 
demonstrasjonstoget. 

På Brøttum var det stor 
oppslutning om demonstrasjons
toget om kvelden og møtet med -
stortingsrepresentant Else Bakke 
på Brøtheim. 

BILDET: I demonstrasjonstoget på 
Brøttum uttrykte AUF-erne blant 

annet sin vrede over at de er ulei 
stengt fra interesseutvalget i bygda, 

BILDET: Flaggborgen i spissen for årets I. mai-tog i Moelv. ,.Folkets 
eneste lokale slagord. 

Hus tilbake til fagforeningene" var 

' ' 

Musikk i gater og veger ved de 
lokale musikk-korpsene, gratis kino 
for bar11a og musikk ved de sosiale 
institusjonene i bygda er faste 
poster på 1. mai-programmet, ved 

200 motorsykkelungdømme «Sangere boikott øvelse~» 
· . · . Ingen provokasJon 

~8-llet på Brøttum camping fra Brøttum · · 
Korforening! 

' . 

Av TORE TINDLUND 

Motorsyklene stod i fokus på 
Brettum i helgen. Og deltaker
ne pA,«D•latreffen» var trolig 
årets f•rste campingturister. 
De fleste av oss har sikkert 
registrert at noe helt spesielt 
har vært i gjerde i bygda i helga. 
Allerede for en ukes tid siden 
tordnet de f•rste motorsyklene 
gjennom bygda og la igjen et 
voldsomt brei i det f•reme 
akselrerte. MAiet for turen var 
altså campingplassen på Dret-

turn, der Lillehammer M~ 
klubb arrangerte den såkalte 
«D•latreffen». 

Selvom ikke navnet klinger slik, 
er "Dølatreffen'' et internasjonalt 
arrangement, og navnet er kjent i 
svært mange av våre naboland. 
Spesielt mange dansker hadde 
funnet vegen til Brøttum for å 
treffe annen ungdom med samme 
interesse. Ellers var alle deler av 
Norge representert, men Reidar 
Kvamme i arrangements
komite en sier til Ringsaker Blad 
at det ikke var så mange deltakere 
fra Ringsaker. 

Derimot var det svært mange 
interesserte guttunger fra 
Brøttum, samt ungdom fra 
distriktet som hadde funnet vegen 

.. Sangere boikott øvelsen i kveld" 
sto det på en av plakatene som 
Brøttum AUF bar under 
demonstrasjonstoget tirsdag kveld. 
Teksten skulle tale sitt klare språk, 
og bakgrunnen for denne var at 
Brøttum korforening denne 
kvelden, som andre tirsdager, 
arrangerte sangøvelser. At koret 
ikke. droppet sangøvelsene denne 
dagen vakte en del irritasjon,blant 
annet i AUF, ettersom Brøtheim 
samme kveld var stedet for 
I.maimøte med stortingsrepresen
ta4t Else Bakke. 

-'- Jeg har hørt streif om at sang
øvelsen vår har skapt irritasjon 
blant flere, sier korets dirigent 
Jarle Rømo til Dagningen. 

L Men jeg vil understreke at 
gårsdagens øvelse ikke var noen 

ca. 200 motorsykkelentusiaster 
har vært me9 på årets treff. 
I tillegg kommer alle de nysgjer
rige som stoppet, og kikket innom 
for å se hva som var i gjære. 
~ Er det ikke kaldt å overnatte i 

telt så tidlig på året? 
- Det er klart at det kan bli 

kaldt, men vi klager ikke. Vi har 
BILDET: På. camplngplas· , ,im\dle,rtid skikkelige soveposer, 
sen på Brøttum stod mo~ ~-:st~t. går . bra, sier Reidat 

kl i trurn. i helgen' _ .Kv~mtt!e 1 arrangements-sy ene sen .. -::;•\ • -. . li:'omtteen. 
Motorsykkelungdommen Derimot beklager han at det var 
var trolig årets første cam- e9 og annen ølflaske å se ute på 
plngturister på. Brøttum. pla~sen. - Det er imidlertid i 

til campin~plassen for å se 
nærmere på de store og blank
polerte motorsyklene som skinte i 
alle regnbuens farger. Et og annet 
misunnelsens blikk vanket ganske 
sikkert. 

Dette er fjerde gang at 
"Dølatreff en" arrangeres i 
distriktet, og denne gangen har 
man altså valgt en campingplass 
på Brøttum. Reidar Kvamme i 
arrangementskomiteen forteller 
at rent deltakermessig er dette 
den mest vellykkede 

"Døla treff en" ., Han regner med at 

orden at man tar seg en flaske øl i 
teltet, hvis man først setter bort 
motorsykkelen. 

-' Er det ikke kaldt å kjøre 
motorsykkel så tidlig på året? 

- Det går greit hvis man har 
riktig tøy. Det eneste er at vi kan 
merke litt på fingrene og i 
ansiktet. Dessuten består en del 
av sjarmen i å komme frysende 
inn på selve møteplassen for å få 
seg varm drikke. Vi kan også 
fortelle at det ble delt ut gratis 
buljong til del tak erne på 
, ,bøla treff en''. 

{!tpå lørdagskvelden var det 
.\ 

UTSTYR Skumplast - Dyner - Sengetøy - Duker Frotte - Puter; etc. 
KJØKKEN
DUKER 
90,90 cm 
Assanertt farger 

KJØKKEN
HÅNDKLÆR 

Kli, 

1B
00 FijOTTE- B90 STOL- 1 1 00 VELOUR- 53 

~!~~~~;'!=! ~~.~ER ».~R!h.~~~!... ' . 
Ass. Mange tarver 4 larve, (Ubelydelg ujlonhets111) 

395 FROTTE- 1500 GRØNT I 950 FROTTE-
HÅNDKLÆR GRESS 180 cm bredde !; KLUTER _ . 

BALKONGER • BÅT . VASKEVOTTER 
Kli. HYTTE • INNGANG 

vanlig korøvelse. Det ble ikke lagt 
press på noen, og vi skal ha 
generalprøve fredag foran våre 
konserter kommende helg i Trysil 
og Engerdal, Jeg opplyi;te på kor
øvelsen forut at de det ikke passet 
for 1. mai, ikke trengte å komme. At 
vi måtte øve på 1. mai skyldes rett 
og slett organistens stramme 
arbeidsprogram. Det var ikke ledig 
noen annen kveld. 

- Men øvelsen kolliderte med 1,. 
mai-arrangementet? -

- Medlemmene ble stilt fritt, og 
de som hadde andre gjøremåf, 
f.eks. møtet på Brøtheim trengte -
ikke komme. Vi har ikke noe imot 1. 
mai, vi har sunget på flere arrange
menter tidligere. Noen politisk 
provokasjon er det for· all del ikke 
snakk om, sier Jarle Rømo. 

ikke bare motorsykkelen som sto i 
høysetet. Det var lagt opp til felles 
samling med sekkeløp og 
tautrekk. 

Jentene ankom stort sett til 
Brøttum som passasjerer på 
guttas motorsykler. Men det var 
også de som satset mer. To av 
ientene kom i år på 
,J:;>øla,treffen» , med .. ~ egne,, il 
rr9t9tsy,k1\!r J YJ~gg~ satt, klq1,>,~.. il 
6erre' somiikntn •v'iitke1ig 'la'ngvei'S" ~ 
fra en ekstra s}ltss på arrange: '1 
mentet. Det ble 'gjort litt ekstra 
stas på klubben som hadde kjørt 
lengst for å komme til "Dølatref
fen". Det var i år MC-klubb 71 fra 
Danmark som hadde kjørt lengst, 
og klubben hadde tilbakelagt 4390 
kilometer for å komme hit til 
Ringsaker! I tillegg kommer 
tilbaketuren. 

RB blir også fortalt at det langt 
fra bare er eiere av de helt store 
syklene til flerfoldige tusen kroner 
som er velkommen til slikt 
arrangement. Tvert imot. Her kan 
man også ta med mopeden å 
komme! 

DUNDYNER LØSE DELER: PUTER V~LOUR-
L.AVPRIS 4 I % SENGETØY,NIGHT&DA1 ' 50 POLYESTER 1500 CANNON 

PUTER-:- PUTEVAR · 50x70cm HANDKLÆR 
CHARLIEcoL.SPRAY JONTUEcoL. SPRAY FLERE ANDRE 

GODE TILBUD. Pnseksempler. 50,10 cm Biomstrttuek.lt 2. sort. KUN 

[~:f,_ ~¼:, ~~. ~~~~ 34" r f ~E-' 139" AB221~TE3i" 
VASKBAR 

DYNE 
140x200 cm 
Fullvekt 0,7kg 

I 
I 50 DYNE· 

TREKK 
NIGHT& DAY 
140x220 cm 

4900 ~l~GE- •5950A~t~iiMs- 3950 , 
100'/, bomua ;wurnm 

VASKBAR 

PUTE 
50x70 cm 

ÆRSKT 

FÅR-1-KÅL
KJØTT AVSAU 
Vel 32,30 

ÆRSK 

SKINKE
STEK 
Vel. 43,70 

29" FLANELLS· 
LAKEN 

2 I 95 01<se-
MøR
BRAD 
Pr. kg 

2495 KJØTT
DEIG 
NYKVÆRNET 
Vel. pr. kg 40,80 

RØKET 5950KSE- 3295 TØRKE-SVINE- KOTE· RULL 
KAM LETTER ~~A~.35 
Pr. hg vel. 9,55 

a-------,=,,.-----,,--+ V~el.~, k~ 40,40 

7950~ii~"25' I 00 
Håndvevet, lykke 
ryetepj>er FRA 

345

TOA· 
Lffi-
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95 PAPIR 
BPAKKER 

Vel 17,55 

495 

KAFFE 

·30"29" SISTE NY
HETER I 

BIJOUTERI 
Demonstrasjon av Pierre Roberts produkter torsdag og fredag 

CC BYGG OG BO 

BUTINOX&2l9 ~· .. ne TREBITT BB~ 
10ltr. 10ltr. 
Ale farger ~le farger 
Kr. 

~~'t249 SISU 
LIN FLERE FARGBI 
10ltr. 10 LTR., OGSÅ HVITT 
Ale larver 

197"', Kr. 

::~·149 10ltr. 
Kr. 

JI HERRESKO 
Myk1 ~kiiln 
m~ og ulen 
snering, 
Sir. 40 · 45 KUN 

PEUGEOT SYKLER 
'79 

Herre 10-gir . . . . . . . . . . . . KR . 1.495.-
Dame 5-gir ............ KR. 1.395.-
Gutt 5-gir .............. KR. 1.190.-

ELVERUM SPORJ Afs 
Storgt. 13, Elverum - Tlf. 064/10 344 

,, 1 ,,ni 1, ,_ 1· 1. t'/Jl! l ' i lt'.11.Sll l I 
fj 
:n '.-~LlNDTEICiEN.,SPORf '.1~ • 

Hamar - Tlf. 065/ 23 258 

PEUGEOT-
DIN NESTE SYKKEL 
Importeres av Bertel 0 . Steen A/S. 

tl: GLASS OG STENTØY 
KAFFEKOPP m/skål 6 sile. 
I lllvetlg lllomsterdel<or 

43so 
HVIT PORSELENS· 
TALLERKEN 

ost 

.29; 
SU(, 

KAFFEK 

~ 

KAFFE/TE-SERVISE 6 9 
6 per.soner, 18 deler OO 
Engelsk lllnl. g11n1 m1n11re1 m/6 glass I rwkfarget 

,ERIKS FRISERSENTER 
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ÅPNES , 10. MAI 
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