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Ny flaggstang på Stortorget
Etter at flaggstanga på Stortor
get ble rygget ned på forvinte
ren. har torget så langt vært uten
flaggpryd på helligdagene. Men
onsdag startet arbeidene med å
sette opp en ny flaggstang på
torget.
- Vi begynte å grave i dag tidlig.
Nå har vi forskalet. og i løpet av
dagen vil vi støpe del nye funda
mentet til flaggstanga, fortalte
Johnny Hovde i teknisk etat i
går.

Avhengig av temperaturen
framover, vil det bare være
snakk om noen dager før flagg
stanga igjen kan reises på torget
- Når betongen først er herdet,
er det fort gjort å montere
stanga. Selve stanga er også ny.
Kommunen har nemlig gått til
innkjøp av en splitter ny stang i
aluminium. Så får vi bare håpe
at den nye stanga får stå i fred
en stund, sa Hovde i går.

Johnny Hovde og kollegene i teknisk etat bygde i går fundamentet for
den nye flaggstanga på Stortorget.

Oppsving for hestesenter

Etter tre sesonger begynner det
å ta av for alvor for Nordseter
kjøre- og ridesenter. Kjersti
Smedstuen og Helge Svanø som
driver senteret, tilbyr alt fra ka
nefart til snørekjøring med hest
og rideturer av varierende leng
de. Utgangspunktet er både
Nordseter og Sjusjøen.
- Hotellene i Lillehammer har
oppdaget våre tilbud, og har
vært flinke til å sende gjestene
opp til Nordseter eller Sjusjøen.
I jula hadde vi det skikkelig tra
velt. Svært mange ønsket å være
med på kanefart, forteller Helge
Svanø.

Hestesenteret har hatt flest nor
ske kunder så langt i vinter. Men
1. nyttårsdag tok hestesenteret
imot en meget stor gruppe av
utenlandske turister til kanefart.
- En stor gruppe av tyske turis
ter fra Lillehammer Hotel fikk
oppleve stemningsfull kanefart i
skogsområdene på Nordseter.
Med gløgg servert inne i skogen
slår dette tilbudet meget godt
an, forteller Helge Svanø.

Helge Svanø ved Nordseter kjøre- og ridesenter har opplevd et solid
oppsving i aktiviteten denne vinteren.

Motorsyklistene avholder årsmøte
Torsdag kveld avholder Lille
hammer Motorsykkel Klubb sitt
årsmøte ved Bjørns Kro på
Vingnes. På sakslista står blant
annet planlegging av aktiviteter
i 1997, derunder Motorsykke-

lens dag. Lars Svegården i styret
for klubben minner også om at
betalingsfristen for medlems
skap i klubben gikk ut 1. januar.

Tyskerne finner fred og ro på Nordseter

Reiselivsnæringen på Nordse
ter puster ut etter en hektisk
juleferie-avvikling. Peter Kirk
ved Nordseter Aktivitetssenter
fortelier at samtlige overnat
tingsbedrifter på Nordseter
hadde fulle hus i jula.
- Spesielt var det mange tyske
re som feiret julen her på
Nordseter. Vi har et rendyrket
langrennstilbud, og tyskerne
har funnet ut at de finner fred
og ro her på Nordseter. Tys-

kerne skyr nemlig discoteker
og after-ski. Og det er nok ak
kurat «fred og ro-markedet» vi
kommer til å tjene best på i
tida framover, mener Peter
Kirk.
Etter en rolig uke, begynner
turistene igjen å strømme til
Nordseter fra neste uke.
- Nå kommer danskene. Og da
i første omgang skoleklasser og
grupper, fortelier Peter Kirk.
Seiv om Kirk fortsatt leier ut

mest langrennsutstyr, går det
en del alpinutstyr. Alpinbak
ken på Nordseter holder åpent
hver dag.
- Samtidig reiser gjestene mer
rundt i distriktet enn tidligere.
De som vil kjøre alpint tar
gjerne en tur til Birkebeiner
bakken på Sjusjøen eller til
Hafjell i løpet av oppholdet
hos oss, sier Peter Kirk, som så
langt er svært godt fornøyd
med vintersesongen.

Peter Kirk ved Nordseter Aktivitetssenter fortelier om stort besøk av tyske turister denne julen. - Tysker
ne kommer for å finne fred og ro, sier Kirk.

- Støtt løype
prepareringen

- Støtt løypeprepareringen på
Nordseter ved å kjøpe et klis
tremerke til 50 kroner, er opp
fordringen fra Henrik Kristen
sen ved Nordseter Aktivitets
senter. Koordinert av Lille
hammer Utvikling har reise
livsnæringen på Nordseter, Lil
lehammer kommune. Forsva
ret og Nordseter Vel gått sam
men om å finansiere løypepre
pareringen i Nordseter-områ
det. Sammenslutningen trenger
likevel hjelp fra publikum. Ved
å kjøpe et klistremerke med
påskriften «Jeg støtter løype
prepareringen på Nordseter»
kan alle hjelpe til. Klistremer
ket koster altså 50 kroner, og
kan kjøpes ved reiselivsbedrif
tene på Nordseter. Etterhvert
vil merkene også bli tilgjengeli
ge ved turistkontoret i Lille
hammer.

Henrik Kristensen ved Nordseter
Aktivitetssenter oppfordrer alle
skiløpere i Lillehammer til å støt
te løypeprepareringen på Nord
seter ved å kjøpe et klistremerke
til 50 kroner.
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