
Idrett i Løkendalen

La oss gripe fatt i to gardsnavn, Løken Østre og Løken Vestre i Løkendalen, og se hva 
det kan fortelle. Løken er en nyere form av Leikvin. Leik betyr lek, og vin er eng, slette. 
Løken var altså plassen der menneskene i vikingtiden, kanskje også noen århundrer 
før, lekte og drev idrett. Den opprinnelige ”sportsarenaen” i Veldre kan ha ligget i 
Løkendalen. 

Sagaene forteller om et dådslystent folkeferd i Norge fra ca. 800 til 1100 e. Kr., i det 
som ofte kalles vikingtiden. “Av Odin lærte de alle idretter”, het det. Sjefsguden Odin 
gjorde gutter til gode idrettsmenn og dyktige soldater. Det å dø i kamp var det aller gje-
veste, da fikk en hedersplass i Valhall. Treller gjorde grovarbeidet i landbruket, og frie 
menn  brukte mye tid på fysiske øvelser. Stormenn valgte ut fóstri, pleiefedre, som vei-
ledet sønnene i legemsøvelser. Allerede i tolvårsalderen ble de regnet som fullvoksne 
menn i bueskyting, fekting, spydkast og steinkast. De red, gikk på ski og skøyter, svømte 
og løp, og spilte ballspill. De terpet på allsidighet for å bli gode krigere. Hirden, kongens 
hær, trente idrett i fredstid, særlig når de lå på kongsgardene. Den nærmeste i forhold 
til Løkendalen var Åker utenfor Hamar.  

Kanskje trakk folk fra omkringliggende garder til Løken for å drive og se idrett. Men 
vi er ikke så heldige at det finnes sagahenvisninger til idrett i Løkendalen. Likevel er det 
artig å forestille seg hvordan det kan ha foregått, med energiske deltakere og jublende 
tilskuere kledt i serk, og premieutdeling med utrop på syngende gammelnorsk.   

Den eventuelle kappestriden tok uansett slutt, for innføringen av kristendommen 
Norge etter år 1000 sørget nok for det. De mektige kristne prestene utslettet vikingenes 
åsatru og voldsforherligende budskap. Mens vikingene tok badstu og la vekt på hygiene, 
betraktet kristendommens forkjempere kroppen som uren og full av synd. Den nye, 
utenlandske guden og læren stilte andre krav enn Tor og Odin. 

Så må vi hoppe mange hundre år fremover i tid for å finne nye spor etter idrett.  
For hvert tiår etter 1860-tallet ser vi flere tilløp til idrett i eller nær Løkendalen – 

som på mange andre steder rundt om i Norge. I 1870 avholdt Centralforeningen (for-
løperen til Norges Idrettsforbund) en gymnastikkoppvisning på Ulvesletta i Ringsaker. 
Hundrevis av gutter, deriblant noen fra Veldre, opptrådte foran et stort publikum for å 
demonstrere gymnastikk og vekke turninteresse. Men slett ikke alle lærere skjønte vit-
sen. Barbra Ring, navnesøster til sin mer kjente forfatterkusine, gikk på Furu skole fra 
1886. Hun fortalte at de ofte plukket stein i gymnastikktimen. Læreren mente de utnyttet 
tida best slik, de jobbet og brukte kroppen samtidig. 

Når begynte 
folk i Løken-
dalen å drive 

idrett?

280    IDRETT I LØkEnDALEn

Forteller: Thor Gotaas

Idrett



Det ble også drevet med bryting i Løkendalen. Anleggsarbeidere, kalt slusker på 
fagspråket, begynte blant annet å bryte da jernbanen underla seg Ringsaker og Veldre 
ble ei stasjonsbygd i 1894. For slike forbigående miljøer var aktiviteten viktigst, ikke 
det å danne en klubb. I rallarmiljøer var det veddemål før brytekamper og mye stå-
hei. Styrke ga status i sluskeleirene, enda mer enn blant jordbrukets og skogbrukets 
slitere.  

Fra 1800-tallet og tidligere vet vi om bondesamfunnets former for mannjevning. Det 
var revkrok, beintak og ulike nappetak, eller slagleker hvor deltakerne målte hveran-
dres smerteterskel. Å spenne overarmen og slippe en kniv nedpå, beviste også mann-
dom, akkurat som skihopping og kjøring i bratte skrenter. De hadde dragkamper med 
tau og løftet digre steiner.       

 
Impulsene om organisert idrett kom ofte via yrkesmilitære. Premierløytnant Carl F. 
B. Schøyen, bosatt på Hamar, reiste rundt som idrettsmisjonær i mjøsområdet som-
meren 1904. På møtet i Veldre foreslo han systematiske program, “frie idrætsøvelser” 
(friidrett), som vektla allsidighet.

Tre ulike partier, inndelt etter alder, trente på Aslasletta hver mandag, onsdag og 
fredag. Noen mente det var uoppnåelig ofte, men Schøyen fnyste av slike travle, gnist-
løse personer. Han minnet om at utøverne kanskje ankom turnplassen i elendig humør 
og med lut rygg. Dersom en kastet seg inn i aktiviteten, så ville lemmene mykne og 
humøret stige, sa han, og understreket at turningens positive effekt måtte erfares på 
egen kropp.   

Veldringene manglet utstyr. Den 30. juli 1904 fikk de fatt i noe via Hamar turnfore-
ning; diskos, kule, rørstang og spyd – for å drive “fri-idræt”, slik mange turnforeninger 
gjorde. Fra 6. august fantes det også “Svingstang, ringer med taug, hækker og stativ til 

springstell”. 
Den formelle stiftelsen av Veldre turnforening drøyde til 

21. august 1904, som var dagen da Schøyens tropp viste fer-
dighetene på Aslasletta. Dermed var den organiserte idretten 
etablert i Løkendalen og Veldre, ledet av den 35 år gamle gard-
brukeren Andreas Olsen Busmundrud, som eide Vinju, et snø-
ballkast fra Aslasletta. Han var formann, instruerte flittig og 
spredte ro i rekkene, også på fotballkamp. Veldre turnforening 
var på stiftelsesmøtet til Oplandenes fotballkrets på Hamar i 
1905, og det ble spilt fotball på sletta i mange år.

Troppsturn, som Veldre og mange lag drev, stilte krav til 
lydighet og disiplin. Øktene begynte med at forturneren stod 
fullt utstrakt foran troppen og ropte et kommandoord: “Høire 
om! – Til side ryk ut march!” Så fulgte to frem og to tilbake, bøy, 

hodevridning og hopp, strekk og ny armbøy i fast rekkefølge. “Tal lidet, arbeid meget!” 
oppfordret Schøyen. “Tenk progresjon, og ros elevenes innsats.” Betegnelsen linjegym-

Bøy og tøy
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Turnoppvisning på Aslasletta i 1920-åra.



nastikk antydet at alt foregikk i takt og på stram rekke.  
I 1905 hadde turnforeningen 40 voksne medlemmer og drøyt tjue gutter under 15 

år – kun hankjønn slapp til. Elleveåringen Gunnar Tøndevold var yngst, mens Andreas 
Busmundrud var eldst med 36 år. De betalte kontingent på flyttedagene, 14. april og 14. 
oktober, da tjenestefolk på gardene skiftet arbeidsgiver. De gjennomførte få oppvisnin-
ger utenom Aslasletta det første tiåret; noen snarturer til Hamar og et besøk eller to i 
Ringsakerbygda og Moelv.    

 
 
Innetrening foregikk på Østvang nær Aslasletta, i lokalet Veldre arbeiderforening 
(1898) innviet i 1903. Arbeiderforeningen sparket i gang aktiviteter på Østvang; foredrag,  
filmer, sang og fester, og det ble arbeidernes stamsted. Her møttes sveisere, tjeneste-
folk, husmenn og industriarbeidere uten å føle seg underdanige. De kunne omgås på 
sitt vis og slå seg løs, slåss og småkrangle. En harding fra Ringsaker holdt barberkni-
ven i høyre hånd når han danset, for å skremme. Få torde å terge på ham.  

Skiløperen Alfred Thoresen var lenge ordensvakt på Østvang, og grep myndig inn 
hvis noen forstyrret husfreden. “Je tala åt dom én gong, neste gong smell det”, sa Alfred, 
slikket seg i nevene og klasket til. Mange bråkmakere forsvant ut døra fremlengs takket 
være kjempekreftene hans. Og var det krangling ei helg, gjorde de opp helga etter. En 
gang spente han Martinius Haugstuen hardt i benet, og da svor Haugstuenkara hevn. 
Alfred fikk nyss om det og ringte lensmannen. Hvis ikke øvrigheta stoppet Haugstuen-
kara, fikk han ta ansvaret for dem. Stoler og bord knakk når råsterke gardskarer og 
skogsarbeidere braket sammen på lørdagskvelden. Det lå ofte mer bak slåssingen enn 
kranglelyst og virkningen av dårlig hjemmebrent. Oppdemmet sinne i hverdagen kom 
lett til overflaten på frikvelder. Mange følte urettferdige livsvilkår på kroppen. 

Det hendte karer røk uklar på grunn av kvinnfolk. Et avslørende blikk eller en flå-
kjefta kommentar kunne utløse sinnet. Flere dro på lokalet for å slåss eller se slåssing. 
Det var underholdning, noe spennende å prate om, men også en styrkemåler. Hver bygd 
kåret sin største slåsskjempe, og han bar tittelen med stolthet inntil en yngre råtass 
overtok posisjonen. Innføring av idrett førte til mindre slåssing. De hissigste og mest 
energiske fikk nye utløpskanaler når de iførte seg startnummer. Idrett virket sivilise-
rende, og flyttet noe av mannjevningen vekk fra alkoholfylte, festlige lag til organiserte 
konkurranser.                         

 
Turnforeningen møtte mest velvilje i lokalmiljøet. Det til tross for at idrettsfolk ofte ble 
kalt tullete, fordi de tilsynelatende ødslet bort krefter etter tunge arbeidsdager. Slett 
ikke alle bodde nær Østvang. Sykler var ennå ikke folkeeie i Veldre, så gutta gikk eller 
småløp til trening i ei tid med mange fotgjengere langs veier og stier. Kjerringer gikk og 
strikket samtidig, for ikke å sløse bort tid. Gubber bar tunge bører på ryggen, og unger 
ruslet en halvtime eller mer til og fra skolen. Det er ikke til å undres over at arbeidsgi-
vere, foreldre og besteforeldre – den eldre generasjon – stusset over sønnens valg om 

” Ska vi sløss”

Gaven
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å stå i turnforeningen. Penger kostet det også, to kroner i årskontingent for de over 15 
år og halvparten for de yngste. 

Det fortelles om ulempen med store avstander til trening, opptil ti kilometer, og at 
gåingen slet på skosålene. Mange tjenestefolk sluttet ikke før halv åtte om kvelden, og 
det krevde ekstra tiltak å trene etterpå. Men folk visste ikke om noe annet og spaserte 
gladelig langt for å trene og treffe likesinnede på Aslasletta. Kameratskap var én av 
idrettens mange belønninger. 

7. juni 1905 ga Sten Berner og lensmann Martin G. Halvorsen seks mål med tomt 
på Aslaberget til Veldre turnforening. Stens far, Axel Berner på Kommerstad, eide opp-
rinnelig landstykket sammen med lensmann Halvorsen. Sten Berner støttet turnsa-
ken som foregikk på det som offisielt het “Veldre turn- og idrettsplass”. Bygdefolket sa 
Aslasletta eller “turnplassen”. Medlemmene bar vekk stein, planerte og trillet til masse 
på den ulendte hamninga. 

 
Halvor Kampen fra Kampen var Løkendalens første idrettstjerne. Han var tettvokst og 
råsterk, seig som fjellbjørk – en friskus med pågangsmot og energi for to mann. Han slo 
etter hvert inn på maleryrket, men tok allsidig tungarbe’ i ungdommen. Kampen debu-
terte i Holmenkollen i 1914 med 14. plass i kombinert klasse B. 

I 1916 gikk han styggfort i langrenn i kombinert og vant klasse II. 
Året etter ble han tredjemann i kombinert klasse I – den premien var noe å putte 

på hylla hjemme som bevis på å tilhøre norgeseliten. Halvor konkurrerte for Fram i 
Brumunddal til og med 1918, i Veldre fantes intet offisielt skilag ennå, og han flyttet til 
Lillehammer det året for å jobbe som husmaler. 

Halvor Kampen var en av Norges beste og mest kjente skiløpere, og fortsatte lenge 
for Lillehammer skiklubb som utøver og leder. Som løypesjef i det første Birkebeiner-
rennet i 1932 var han sentral i traséleggingen. Under rennet fire år senere stod kron-
prins Olav på kongetribunen, liksom hevet over publikum som ikke våget å ta kontakt. 
Stemningen løste seg opp da Halvor Kampen kom bortom for å prate med pipa i munn-
viken, han og kronprinsen var gamle kjente fra skimiljøet.          

 
I 1917 og 1918 begynte det å skje ting i idrettslivet på Rudshøgda. Noen startet en 
skiklubb uten å melde seg inn i skikretsen eller Norges Skiforbund; det kostet nemlig 
relativt mye.   

De satte i stand en bakke, Pålsrudbakken, der en lokal utøver presset bakkerekor-
den til 25 meter. Sletta lå bak fjøset til husmannsplassen Pålsrud, en knapp kilometer 
sør for Rudshøgda stasjon. Hellinga vendte mot nord og unnslapp vårsolas smeltende 
kraft. Men Pålsrudbekken rant over sletta, og når den vokste utover senvinteren, skapte 
det problemer. En gang bekkevannet blandet seg med siget fra møkkdynga bak fjøset i 
Pålsrud, utbrøt en sint skihopper: “Itte en gong Record nytte det å smørja mæ!” Maria 

Halvor Kampen
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Pålsrud stod klar med støvbrettet under 
renn for å kaste snø på de verste møkk-
flekkene. Om våren rant det fra møkkjel-
leren ut i bakken som var i bruk til 1949.  

Flere ønsket å sveve lenger enn 
i Pålsrudbakken. På motsatt side av 
Løkendalen, på garden Simenstad, 
spadde de til et snøhopp for å teste skrå-
ningen som skibakke. Etter et vellykket 
renn tok de beslutningen om å snakke 
med grunneier Håken Simenstad, for 
en større bakke med permanent hopp, 
eventuelt stillas, krevde et ja fra bonden. 
Petter Sønsteby, Alfred Andersen og R. Nordby stakk til Simenstad for å forhandle. 

 
Simenstad forlangte en garanti. Forhandlerne innkalte straks til et møte for skiinteres-
serte i Veldre på garden Rud, 19. mars 1923. Mange av de fremmøtte sognet til Ruds-
høgda skiklubb.   

Vi vet ikke i detalj hva som skjedde på møtet, men Rudshøgda skiklubb ble reor-
ganisert og byttet navn. Petter Sønsteby foreslo navnet Veldre skilag og fikk gehør for 
det. Forsamlingen valgte ham til lagets første formann. Styret bestod av nestformann 
Einar Løvli, sekretær Christian Osvold, kasserer Alfred Andersen og materialforvalter 
Karl Løvli. Alle slags folk stod i laget. Idrett forente personer fra ulike sosiale lag på en 
forfriskende og uhøytidelig måte.

Grunneier Simenstad stilte noen betingelser. Laget måtte skaffe hundre kroner og 
sette summen i Ringsaker Sparebank. Der skulle de svulme i femten år, som var iden-
tisk med leiekontraktens varighet. Etter endt kontrakt skulle det innsatte beløpet, pluss 
rentene, tilfalle laget.  

Penger var ikke lett å oppdrive. Mange av lagsmedlemmene var arbeidsfolk, 
gardskarer og håndverkere, løskarer og småbrukere. Dessuten åpnet ikke personer 
utenom idrettsmiljøet pengepungen for ethvert ungdommelig påfunn. Minst et par inn-
samlingslister gikk på rundgang, og noen tegnet seg for små beløp. Det endte med at 
styremedlemmene la ut resten. 

Jørgen Kaashagen var dreven i hoppbakken, og meldte overgang fra Fram i Bru-
munddal. Da det omsider oppsto et skilag i hjembygda var han et selvskrevent medlem 
som bidro med mye, blant annet hjemmelagde medlemmer. Familiens seks unger som 
levde opp fikk idretten inn gjennom navlestrengen. Kaashagens hjem Tømten ble et 
møtested for sportsfolk.     

Straks snøen forsvant våren 1923 stakk de ut en egnet bakke i Simenstadberget. 
Nils Bjørkesveen ledet dugnadsmannskapet som ryddet brask og stein. Også Simon 
Solberg og Georg Bækkelund tilhørte bakkekomitéen. 
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Av hensyn til jobb og familie frasa Petter Sønsteby seg vervet etter et halvt år. Med-
lemmene møttes på Rud Samvirkelag for å velge ny leder. Han het Nils Ragnar Hofft og 
var en hjemvendt veldring, full av skierfaring og med mange kontakter også utenom 
Hedmark.

Fru Ragna var mye sjuk, og i 1923 flyttet familien på fire fra Kristiania til Veldre for 
å gi henne stillhet og frisk luft. Nils fartet på Østlandet med kleskolleksjonen fra fami-
liens leide bopel på Tokstad og Løken. Som en av de første pendlet Nils Ragnar Hofft 
mellom Ringsaker og hovedstaden med automobil. Han stod i spissen for laget i noen 
aktive år, muligens til 1929.      

Simenstadbakken lå klar til bruk med stillas vinteren 1924. Kristian Dæhli, Ringsa-
ker, vant det første rennet, mens Birger Bækkevold gjorde det best av veldringene. Nils 
R. Hofft tilkalte et par kamerater til åpningsrennet, brødrene Josef og Johan Henriksen 
fra Oslo – henholdsvis hoppgeneral og løypesjef i Holmenkollen. De kastet glans over 

innvielsen og ga den skifaglig tyngde. 
Bakken skilte seg ut fra andre 

hoppbakker. Stillaset lå ovafor veien, 
og de la på lemmer for å krysse den. 
Lars Togstad stod på hoppet og blåste 
i trompet før hver løper satte nedover. 
Trompetfanfaren skapte en festlig, 
høytidelig ramme, slik det skulle være 
på skirenn. Den artige innvielsen for-
sterket lysten på mer.      

 
I 1925 arrangerte Veldre skilag sitt første kretsrenn i Simenstadbakken. NSB sørget 
for at daghurtigtoget i begge retninger stoppet på Rudshøgda. 

Det ble vinterens store begivenhet i Løkendalen. Folk møtte gladelig opp på skirenn 
uansett temperatur, for å glane og juble i noen timer. De jublet mye, ikke bare for de 
lengste og flotteste svevene. Å se saksehopp og rare fall var en del av moroa. Tre-fire 
hundre tilskuere flokket seg omkring unnarennet og sletta, mens Borghild Kaashagen 
ruslet omkring og solgte epler, sigaretter og andre småting. Dagens samtaleemne var 
en lokal kakse som ga billettøren en hundrelapp. Den skulle laget ha, men de måtte gi 
en del av summen som premie til dagens bestemann. 

Anders Olsen fra Næroset, kledd i kvit genser, besvimte i lufta, trolig av skrekk. En 
lokal løper pleide å stige rett til værs og fikk kolossal høyde i Simenstadberget, som var 
diger etter datidas forhold. Erling Johansen ramlet på 46 meter. Carl Haave fra Fram 
vant og satte bakkerekord med 45 meter. Den vinteren var han travelt involvert i en revy 
på Hamar som tekstforfatter og skuespiller:

Rennet begynte klokken halv to, og vi skulle ha forestilling på Hamar klokken fem, så 
tiden var ikke så rommelig likevel. Men jeg ordnet meg med en drosje som skulle stå og 
vente på veien nedenfor Simenstadjordene, klar til å kjøre etter at jeg hadde hoppet andre 
gangen.
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Trompeten  henger fortsatt på Tokstad.



Da vi gikk av toget på Rudshøgda om formiddagen, kom en kjent Ringsakermann mot 
meg og viftet meg under nesen med en hundrelapp. “Denne her får ikke du i dag”, sa han. 
Nei, jeg hadde da ikke tenkt å gjøre noe krav på den heller, mente jeg. “Nei, du får den ikke”, 
gjentok han stedig, “for denne her går til ´n Kristian Dæhli den, i dag. “Men hvilke betin-
gelser er det nå som knytter seg til å erverve retten som eiermann da” spurte jeg. “Jo, han 
må sette bakkerekord og være dagens beste hopper”, var svaret. “Ja da så, vi får vel se litt 
nærmere på det lenger ut på dagen da”, mente jeg.

Om første omgang er det ikke mer å si enn at jeg var fornøyd med hoppet mitt. Men jeg 
var klar over at jeg måtte legge i ei ekstra “mork” i det andre hoppet. Jo, jeg kjente at det var 
atskillig lengre enn det første, og støtt var det. Brusen fra publikum bak meg bekreftet mitt 
eget inntrykk av at hoppet var bra, men jeg hadde ikke tid til å stanse. Jeg fortsatte nedover 
jordene og jumpet inn i den ventende bilen nede på veien. Der hadde jeg på forhånd anbragt 
sekken min, og så feide vi av garde til Hamar, hvor vi ankom klokken ti på fem.

Senere på kvelden ringte noen inn beskjeden om bakkerekorden og 
førstepremien.  

Haave benyttet seg av Simenstadbakkens ulempe, den sterke hellingen etter over-
gangen. På skarpt føre kunne en ake flere hundre meter. For personer med dårlig tid 
betydde det ingenting, de fortsatte nedover jordet og til perrongen på jernbanestasjo-
nen. Mange ramlet og gjorde rare rundkast i forsøket på å plogstoppe. Sigurd Syversen 
mistet buksebaken etter et fall og akte videre hjem for å finne et nytt plagg. 

 
Også på 1920-tallet trente idrettsfolk. Jørgen Kaashagen, Georg Brelin og kameratene 
startet ofte fra Jørgens hjem Tømten. En annen selvbrøytet runde begynte ved Otters-
rudbakken. Når Nils Bjørkesveen langet ut i testløypa, tok kona Ragna tida med vekker-
klokke. Karene forsøkte å drive systematisk på sitt nivå, de gjorde noen fartsøkninger 
hjem fra tømmerskogen og eksperimenterte med teknikk. Råsterke Bjørkesveen la 
grunnlaget som skogsarbeider og grøftegraver, og et skirenn var ofte lett i forhold til et 
dagsverk. Han gikk på ski med armene ganske langt ut til siden, kun de sterkeste klarte 
det. Økter med grøftespade, foroverlent i frisk luft, styrket hele skrotten. Akkordbeta-
ling jaget tempoet i været og forsterket likheten med idrettslig utfoldelse. Karer som 
Bjørkesveen la mye prestisje i utført arbeidsmengde. Det å jobbe hardt på akkord tydet 
ikke bare på sprekhet og virilitet, det sikret også levebrødet.                 

Simon Solberg og Per Engeset deltok flere ganger i Holmenkollen og Hovedlands-
rennet. Ofte sendte Simon for enkelhets skyld hoppskia fra et renn direkte til det neste 
helga etter. Et annet alternativ var å slepe på dem. Simon mintes en tur fra Gjøvik, natta 
etter premieutdelingen. I kram snø på tunge ski, drassende på et enda tyngre hopp-par, 
tok det tid. Slike opplevelser styrket også viljen. Simon gikk mye på ski med tung rygg-
sekk i jobben, og trente som skiløpere flest på vei om vinteren. Før lastebilsjåfør Birger 
Kleven begynte å måke bygdeveiene ordentlig, var ofte ei hardøkt langsetter veien det 
beste alternativet i mørket. Folk hørte lyden av skiløpere som smalt bortover veien om 
kvelden, pustende og piggende, pustende og piggende.
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Gode skiløpere

Simon Solberg, Holmenkollrennet i 1928. Han ble 
nummer 37 på 17-kilometer, klasse B.



Per Engeset gjorde det best i sesongen 1932, med god innsats i Holmenkollen og 
18-kilometeren i Hovedlandsrennet i Trondheim som høydepunkt. Hovedlandsrennet 
gikk på typisk trønderføre med nysnø og vekslende forhold. De fleste valgte klister, og 
klagde på trå ski og ising. Få hadde tippet Per Engeset så høyt oppe som sjetteplass, 
tilsvarende 20. plass i klasse A.       

Som 25-åring i 1934 begynte han med tømmerkjøring i almenninga, og rakk ikke 
lenger å reise på skirenn. Skogskara lå gjerne borte flere uker i slengen, halveis ned-
snødd, langt fra folkeskikken.   

 
Det var et ordtak i Veldre og Næroset på 1930-tallet: “Hadde Stalsberg´n hoppe en 
halvmeter lenger, så hadde´n vønni”. De sportsinteresserte sa ofte det på mandag etter 
at skiløperen Gunnar Stalsberg nesten gikk til topps i kombinert for n’te gang.  

I 1935 satte Norges Skiforbund opp kongepokal i Løtens jubileumsrenn. Gunnar 
knuste alle på 17-kilometeren og ledet klart foran en lillehamring. Det gjaldt omtrent 
bare å stå i bakken for å få kongepokalen i kombinert. Men i redsel for å falle skled han 
over hoppkanten uten å ta sats, og datt ned på kulen. Lillehamringen la seg på og landet 
i søkka, akkurat nok til å ta seieren.          

Gunnar vokste opp i en diger søskenflokk på Øvre Sveen, ”Svestuen”,  i Bårdsetroa 
nær grensen mot Veldre i Fagernes krets. Brødrene utfoldet seg på ski og i turn, og tok 
kjempesleng i en hjemmelagd svingstang. Far Anders støttet sønnene og varslet når 
bestemann kom i løypa: “Nå få dekk gi på dekk kara, før nå kjæm´n Gunnar åt øss”. 
Gunnar gikk for moderklubben Næroset til og med 1933. Året etter flyttet han til farens 
opprinnelige bopel Stalsberg i Veldre – faren var tidligere husmann på Nordre Løken og 
i 1934 fikk de tilbud om å kjøpe Stalsberg. Han representerte Veldre skilag i tre år frem 
til 1936, selv om arbeidsoppgavene på bruket forhindret full satsing i de sesongene. 
Likevel konkurrerte han i Lahti i 1936 og 1937, og reiste senere på skirenn nedover i 
Europa. 

Stalsberg’n tilhørte norgeseliten i ei nivåsterk tid. Resultater fra Hovedlandsren-
net (NM) er illustrerende: Han tok annenpremie i kombinert klasse A, og 10. plass på 30 
km i 1932. På tremila i 1936 klatret han opp til tredjeplass, og sjuendepremie var beste 
prestasjon på femmila i Holmenkollen. Gunnar deltok i to av skihistoriens merkeligste 
tremiler; i 1934 i Porsgrunn da 75 prosent av løperne gikk feil, og i sørperennet på Mo 
i Rana fire år senere. Flere utøvere holdt på å drukne på Mo da regn og voldsom snø-
smelting raserte snøbroene i løypa. Noen hektet av ski og staver, kastet dem over og 
plumpet ut i strie elvestrømmer. De uheldigste ble ført nedover, før de grep fatt i trær 
eller steiner og svingte seg på land. Innspurten gikk på pløyd mark, og mange ødela 
skisålene. Folldølen Olav Odden vant. 

Gunnar var typisk langrennsløper; mager og senesterk, en seiging som la grunn-
laget i tømmerskogen. De kvistet stammene nederst dagen før renn for å ha jobb man-
dags morgen. Det var for risikabelt å svinge øksa i mørket, men de klarte å felle. 

En gang kjørte han og en kamerat hjem fra Lillehammer på en Harley Davidson. 
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Stalsberg satt på bagasjebrettet og ville ta av skia. “La dom vara på, det er snøføre,” og 
så durte de mot Ringsaker mens skia sneiet veibanen. Et annet år trodde han at han ledet 
klassa i Birkebeineren helt inn, men så viste det seg at vinneren var gått i mål like før.

Han begynte karrieren på utstyr lagd av skimakeren Kristian Haugen, som bodde 
på grensen mellom Veldre og Ringsaker. Fra omkring 1935 skiftet Gunnar som elitelø-
pere flest til Splitkein – lettere, limte ski, lagd i Oslo. Han fikk lite gratis utstyr i løpet 
av karrieren; kun en ryggsekk fra P.T. Helleberg sportsforretning på Lillehammer og et 
par staver fra Torgerhagen Sport i Brumunddal. Det var krise da en elg tråkket av favo-
rittskia på en treningstur, men Kristian Haugen gjorde den brukbar igjen. 

Han meldte seg inn i Fram idrettslag i Brumunddal fra vinteren 1937. De tjente bra 
på sitt årlige storrenn, og dekket flere rennutgifter enn Veldre skilag. Løpere på topp-
nivå fikk senket inntekt på grunn av tapt arbeidsfortjeneste og ekstrautlegg. Tilsynela-
tende småbeløp til skyss, overnatting og mat betydde mye. Gunnar Stalsberg gikk nok 
ikke til Fram med lett hjerte.  

Overgangen kom omtrent samtidig med at Simenstadbakkens tid var over. Leiekon-
trakten for bakken utløp i 1938 uten at grunneieren fornyet den. Det skyldtes ikke vrang 
vilje. Det skal ha skjedd en fæl ulykke med en hest i bakken, men kildene er ikke enty-
dige. Noen sier at gampen klatret opp i stillaset og ramlet ned, og slo seg så stygt at den 
måtte avlives. En annen versjon hevder at hesten datt fatalt i unnarennet.    

Skilaget sørget ikke over en tapt bakke. Bakken var for stor for smågutta og for 
liten til fullverdig seniorhopping. Det var også færre hoppere og færre ildsjeler enn ti-
tolv år tidligere, dels på grunn av det nystartede AIL. 

 
Veldre arbeideridrettslag ble stiftet på Østvang 8. april 1936. Fra da av drev arbeidsfolk 
idrett på egen hånd, uten å tekkes de borgerlige. I noen år var det splid blant Veldres 
idrettsfolk, som tilsynelatende var politisk motivert. 

Det politiske bildet i Norge spriket kraftig og smittet over på idretten. Sommeren 
1924 stiftet arbeiderbevegelsen Det norske Arbeideridrettsforbundet, AIF.

Den intense debatten om OL i Tyskland i 1936 bidro nok til stiftelsen av Veldre AIL. 
Arbeiderpressen hevdet med rette at det nazistiske regimet i Tyskland brukte idrett som 
propaganda.  

Midtpunktet for Veldre AIL ble Østvang, hvor de også feiret 1. mai. På arbeidernes 
internasjonale dag marsjerte demonstrasjonstoget fra Østvang til Byflaten, og så videre 
til Brumunddal med korpset i spissen. Etter fellestog, taler og allsang i Dala, fortsatte 
prosesjonen oppover Dælibakkene og tilbake til Østvang – en distanse på minst elleve 
kilometer. Hornmusikken gjallet oppover liene og varslet storbøndene om hvem som 
feiret frihetsdagen. Folkefesten på lokalet avsluttet dagen.    

Det kom mye folk til AILs stiftelsesmøte på Østvang i 1936, selvutnevnte kommu-
nister og vanlige arbeidsfolk med mindre ytterliggående standpunkter. Det het seg at 
kommunistene styrte Østvang og holdt seg unna motpolen Veldrom. Umiddelbart teg-
net 40 personer medlemskap, og Arne Bakke ble formann. Lørdag 18. april inviterte de 
til åpningsfest på Østvang. 
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Det finnes ingen referater derfra, men det ble garantert livlig utover kvelden. Like-
vel summet det en alvorlig undertone i bakgrunnen. Drømmen om mer rettferdighet i 
verden, samhold og klasseånden, ga det utvidet mening. AIL representerte ikke bare 
sport, moro og kameratskap, de jobbet også for et bedre samfunn.     

Sommeren 1936 slengte mange seg med i friidrett, marsj og sykling. Petter Mink-
stuen vant det første klubbløpet i terrenget. Snart inviterte de til kretsterrengløp og 
stafett fra Østvang. AIL manglet anlegg for tekniske øvelser, og drømte om en egen 
idrettsplass. Det ville vært et enormt løft, økonomisk og praktisk, å skaffe seg det. Men 
en kunne flyge overalt – det var en trøst.

Veldre AIL sanket medlemmer som tyttebær og loggførte imponerende 150 inn-
meldte høsten 1936. Men så stod det også husmannskjerringer og gamle kroker på 
lista, enkelte visste knapt om idrett. Kvinnfolk som aldri hadde tilhørt en forening syn-
tes det var stas å melde seg inn i klassekampens ånd. Selv om de passive betalende 
utgjorde omlag halvparten, fikk Veldre AIL en aktiv flokk med minst 70 personer regis-
trert på resultatlister. Blant dem var Johan Knuvlerud, som gjennomførte et terrengløp 
i tøfler. De brukte det som fantes av fotplagg, og tok det ikke så nøye.   

Folk søkte til AIL av ulike årsaker. Politisk tilhørighet var kun ett motiv. Press hjem-
mefra eller kompisers valg telte like mye. Ester Sveen syntes det virket forlokkende 
med Birger Klevens bilskyss til skirenn. Muligheter til å få dekket startkontingent var 
også et argument. Ungdom la til side femøringer om sommeren, for å få råd til å melde 
seg på renn om vinteren. AIFs brede utvalg av øvelser spilte også inn. Dernest inklu-
derte AIF alle nivåer, og banet vei for den senere store bedriftsidrettsbevegelsen. 

Ski interesserte flest i Veldre. AIF lot gutter ned til 14-15 år konkurrere i langrenn, 
og mange ungdommer gikk inn i AIL. Dermed fikk AIL og skilaget en skjev medlems-
masse i forhold til hverandre. En så visse geografiske tendenser. Mange fra Veldre vest, 
området nær Østvang, havnet i AIL. 

Ester Sveen (gift Håkensveen) meldte overgang fra Moelven til Veldre AIL høsten 
1937. Hun og gutta satt på trekrakker på planet i Birger Klevens skyss og la utstyret i 
midtgangen. Det var lunt og trivelig i koia som Kleven monterte bakpå, med vedovn og 
fyring. Det hendte Ester oppsøkte hoppbakker langt unna. En gang sparket hun og brø-
drene til en bakke ved Hedmarkstoppen, til sammen ble turen vel fem mil. Jenta utmer-
ket seg likevel mest som langrennsløper. Hun og Johan fløg runder på ski i Hesthagan, 
og gikk inn for “å bruke litt stuttere tid hår gong”. 

Som 17-åring stilte Ester i AIFs Norgesmesterskap på Røros, og vant klasse B. På 
Rudshøgda stasjon stod Jørgen og Borghild Kaashagen og tok imot skiløperne fra toget. 
En av parets sønner, Eyvind, kom tilbake fra Røros med annenplass i hopp klasse D – 
junior 18 til 20 år. De fortalte om et stort arrangement med bortimot 500 deltakere og 
3000 tilskuere i bakken, flotte premier og artig løperfest. 

Såkalte skjoldkonkurranser på skolen om Norges Lærerlags vandreskjold hadde en 
spesiell klang. De oppmuntret til å drive idrett, bedret samholdet og økte skolestolthe-
ten. Skjoldene hang på veggen i skolegangene, med årstall innrisset. Unger og ungdom 
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pratet om skjoldvinnere og legendariske dueller. Opprinnelig innførte Norges Lærerlag 
skjoldene for å stimulere til idrettslig aktivtet. De lyktes med det. Især på mindre skoler 
la elevene ned mye energi for å slå større skoler.

I Veldre konkurrerte de på ski eller i friidrett. Det var store begivenheter med heia-
rop og vill kniving, og de førte med seg en ekstra fridag fra skolepulten. Da skjoldkon-
kurransene forsvant tre tiår senere, var det fordi konkurransementaliteten hadde tatt 
overhånd – påstod noen.          

I skjoldkonkurransen i 1940 vant Brennlien skole. Det deltok 150 elever fra Brenn-
lien, Furu, Fagerlund og Kirkekretsen på Simenstadjordet. Gutta konkurrerte i hopp, og 
60 prosent av de over ti år telte. 

Aslasletta lå ikke ubrukt i krigsåra. Fra sommeren 1942 møttes gutter fra Brumunddal 
og Veldre for å spille fotball. På folkemunne het de snart “Veldrelaget”, og de dro også 
andre steder for å spille. Det ble også spilt håndball på Aslasletta i krigsåra.

Etter freden i 1945 ble Veldre skilag, Veldre AIL og turngruppa slått sammen til Vel-
dre idrettslag, fortsatt med Aslasletta som viktig arena.       

Det boblet av tiltakslyst, alt skulle skje snarest. Gymnastikklokale eller ordentlig 
idrettsplass fantes ikke, men det tente gnisten og oppfordret til handling. La oss utvide 
Aslasletta til åtte mål og lage en godkjent idrettsplass til omlag 10 000 kroner! Og ja, da 
trenger vi et klubbhus, det er ingen problem å bygge kjapt i et lag med ørten snekkere. 
For litt under halve summen kunne det stå ferdig på Aslasletta og gi idrettsfolket tak 
over hodet ved siden av friidrettsstadion, fotballbane og håndballbane. Men først måtte 
de søke jordstyret om tvangsavståelse av grunn og vente på offentlig saksbehandling. 

Det behøvdes også et solid dansegulv på Aslasletta. Hvem skulle stå for kaffesal-
get? Arvid Olafsen tok oppdraget mot å få 30 prosent av brutto fortjeneste, og fikk også 
ansvaret for sykkelparkeringen på Aslasletta. De tegnet også en ny hoppbakke til opp-
reising i Løkendalen. Men hoppet måtte gjerdes inn så at ingen beitende dyr klatret 
oppå, falt utfor og slo seg fordervet. Andreas Andreassen og Georg Bekkelund sprengte 
dynamitt og skjøt stubber for å lage guttebakken i Løkendalen som stod ferdig i 1946. 
Den ble mye brukt frem mot 1954.   

Veldre idrettslag ønsket egen idrettsplass med godkjente mål for friidrett. På et styre-
møte i 1946 vurderte de kostnadene ved en utvidet idrettsplass på Aslasletta. Den som 
var der dugde til trening og fester. En kunne hive diskos og kaste håndball, til og med 
spille ordentlige kamper, men fire ruglete mål tilsvarte omtrent halvparten av behovet 
for en kombinert håndball-, fotball- og friidrettsstadion.  

Grunneieren på nabotomta, frøken Smestad, bodde mye i Oslo. Hun ønsket ikke en 
idrettsplass nær huset sitt, som lå diskret til bak et to meter høyt plankegjerde. For å 
utvide Aslasletta måtte hun selge en skogteig. 

Det kom ikke på tale. Under oppholdene i bygda virket dama folkesky, og unger 
omtalte henne som en usynlig ånd. Gutter vokste opp i nabolaget uten å se Smestad. 
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Den som henvendte seg til boligen måtte ringe på utenfor en stengt port, og innenfor 
gjerdet fløy det glefsende bikkjer. Sportsfolket var nødt til å kikke andre steder for å lage 
en bedre arena.  

Innen utgangen av 1949 så det atskillig lysere ut. T.A. Sønsteby på Bjørke sa seg 
villig til å selge nok jord. Banekomitéen mente den delvis avskogede flåa på høyresiden 
langs veien sett nedenfra, egnet seg bra.  

Høsten 1950 fremla banekomitéen et nytt prospekt som vakte begeistring: De fikk 
tilsagn på jord ved Vinjusveen. Komitéen la frem tegninger og kostnadsoverslag, uten å 
fatte en avgjørelse. Bygdas innbyggere utenom idrettslaget måtte innkalles til et mas-
semøte først. 

Banekomitéen pratet med grunneier Oskar Vinju. Som sønn av forturner Busmun-
drud og gammel idrettsutøver var han forpliktet til å hjelpe idrettslaget. Likevel aner 
man en skepsis i idrettslagets årsberetning for 1952: ”Banespørsmålet er foreløpig ikke 
løst, men en håper å komme til en løsning i løpet av året”. 

Trodde de på det? Nja, det passerte i hvert fall ytterligere et par år før laget innkalte 
til ekstra medlemsmøte for å drøfte saken. Nå var ikke lenger Vinjusveen det heteste. I 
stedet slengte man ut et nytt tilbud til frøken Smestad. Var hun villig til å selge seks mål 
langs veien mot nord, et 60 meter langt og 100 meter bredt område?                           

Via overettssakfører Leif Burull kom det et kortfattet brev til idrettslaget som feide 
all tvil side. Svaret var igjen nei.        

Vinjusveen stod igjen som eneste realistiske mulighet. Banekomitéen kontaktet 
fagfolk og la alt til rette for utbygging. Høsten 1956 samtalte idrettslagets formann Bir-
ger Kleven seriøst med Oskar Vinju om arealet ved Vinjusvekrysset. Banekomitéen tok 
en viktig beslutning 8. november 1956: Vi endrer søknaden om tippemidler til skibakken 
i Bjørgeberget, til fordel for den planlagte idrettsplassen som hadde håndfaste, god-
kjente planer.      

Aldri hadde Veldre vært nærmere å få oppfylt drømmen om egen  idrettsplass som 
i 1956. Birger Kleven forhandlet om et areal på 14 mål, som skulle betales over ti år i 
årlige rater på 840 kroner. Men Kleven understreket at de fremdeles kunne kikke etter 
alternativer. 

Nå begynte også skolepolitikk å demme opp for idrettsplassen. Det virket som om 
baneplanene brått ble mindre viktige, og i protokollen ble de ikke nevnt på lenge. Man-
gel på handling varslet et stemningsskifte. Laget sendte ikke inn den bebudede søk-
naden om tippemidler i 1957, som skulle delfinansiere Vinjusveprosjektet. Senere fikk 
de riktignok 4 000 kroner i tippemidler til utbygging i Bjørgeberget, som ble overført til 
hoppbakken i Løkendalen. 

Ikke alle veldringer ønsket en idrettsplass ved Vinjusvekrysset. Innbyggerne i Furu-
kretsen likte det best, fordi det var nært, og av skolehensyn. På 1930-tallet pratet man 
om å legge ned Furu. Da den diskusjonen blusset opp i 1950-åra, klamret Furukretsen 
seg til sammenslåing – det var tross alt bedre enn nedleggelse. Kommunen planla å 
bygge ny skole i Veldre uten bastant å si hvor, og luftet flere alternativer. I stedet for å 
oppføre nytt på Kirkekretsen, kunne bygdas unger samles på én storskole. Med sportsa-
rena ved Vinjusveen kunne de utnytte mulighetene og oppføre en skole tett inntil. Den 
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påtenkte stadion ville ligge i skjæringspunktet mellom skolegrensene.  
Ildsjelene nær Byfl aten la planene om Vinjusvekrysset til side i løpet av 1957, uten 

å lansere nye forslag. Kirkekretsen måtte få sitt nye bygg. I denne sammenheng er det 
viktig å vite at håndballgruppa spilte sin siste kamp på Aslasletta i 1959 og fl yttet aktivi-
teten til skoleplassen på Kirkekretsen.            

Også friidrettsfolket oppsøkte Aslasletta. Veldre arrangerte sin første ”private”– uof-
fi sielle – stafett fra Aslasletta 9. juli 1947 med deltakere også fra Ringsaker, Vang, Nes 
og Helgøya. Etter sesongen konkluderte protokollføreren med at ”det har vist seg at 
laget har fl ere unge og lovende gutter som ved riktig anlagt trening sikkert kan oppnå 
bra resultater”.  

Smågutta så opp til de beste seniorene. Thorleif J. Kvissellien og Arne Martinsen 
syklet ofte til Aslasletta for å se på eller for å spille håndball. Bortover Bjørkefl åa traff 
de en gang postmann Odd i intervallfart. De stod og tråkket maksimalt for å holde følge, 
imponerte over hastighet og steglengde. Veldringene la ofte fartsøktene hit, fra et merke 
bortmed Ottersrud. Travfolket benyttet også Bjørkefl åa til løp i enda eldre tider.      

Veldrestafetten fra Aslasletta oppstod offi sielt 27. mai 1950. Fordelt på sju etap-
per løp de en runde oppom Ottersrud og Kaashagaroa, snudde der og kom tilbake mot 
Præstvægen, Gønnerstusletta og Aslasletta. Ringsaker vant de første åra, før Veldre 
overtok og lenge var uslåelige.

Et år fl øg Odd Haakensveen etappen fra Gønnerstugusletta. Han leverte fra seg 
pinnen ved Ottersrud, veltet seg utslitt ned i grøfta og spydde. Dattera på Ottersrud sto 
der sammen med far sin. ”Å, sjå på’n Odd, vi lyt ta oss av’n”. Ottersrudgubben så ingen 
grunn til det: ”Dom må vel klare å skunde seg fra Aslasletta og opp hit.”    

Selvsagt måtte det lages en jubileumssang til skilagets 30-årsjubileum i 1953, og selv-
sagt sto Borghild Kaashagen for det. Den fulgte melodien til ”No livnar det i lundar” og 
ble urfremført under festmiddagen. 

De tapre menn som møttes på Rud i tjugetre, 
de sitter nå som gjester ved 30-års jubile´.
De stiftet Veldre skilag med styre uten gny,
og lagets første formann var Petter Sønsteby.
Og når det gjaldt skibakke så gikk det riktig bra,
for den fi kk styret leie av Håkon Simenstad.
Og hele Løkendalen med gårda rundt ikring,
de støttet opp om laget og fi kk det godt i sving.
Medlemstallet vokste, interessen den var stor,
kassa den var fattig, men intet ”kjære mor”.
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Skilagets 30-års-
jubileum

Veldrestafetten

Da var det inga biler, men beina fatt de tok,
med skia opp på aksla, fra renn til renn de drog. 
Men gutta de var gode, ”ei go å gjør til lags”,
i både hopp og langrenn de alltid hadde fl aks.
Ja mange fl otte bragder fra start og til i dag,
har ført fra kamp til seier for Veldre idrettslag.
Så slår vi ring om laget, støtt opp og yd din dont,
i krig som fred skal holde vår tapre idrettsfront.
Så rekk hverandre hånden, knytt lagets faste bånd,
og gi oss idrettsmålet: den rette idrettsånd. 
 



I pinseturneringen det året marsjerte Veldre musikkforening og flaggbærer Kåre Bak-
ken med de aktive inn foran et rekordstort publikum. Idrettslagets formann Birger Kle-
ven ønsket velkommen i et strålende vær, og sogneprest Hollekim holdt en kort andakt 
før håndballen startet. Veldres piker vant, mens seniordamenes kamp måtte avlyses 
fordi motstanderen ble forhindret fra å komme. 

 
Eva Larsen besøkte Danmark og lærte å 
spille håndball der under annen verdenskrig. 
Hun tok med en ball hjem og fortsatte. Slik 
begynte de med håndball i Veldre i krigsåra. 

De prøvde på gardsplassen på Hagen 
barnehjem, der Signe Heier var bestyrer. 
Snart kom flere jenter til, men de fikk ikke 
spille på søndager. De trakk bort til Aslas-
letta og så konturene av et lag; Reidun Kaas-
hagen, Olaug Kaashagen, Ester Bekkelund, 
Gunvor Larsen og flere til. Alt foregikk uof-
fisielt og kun for moro skyld.

Veldre håndballag ble stiftet 23. mai 1946 
som en dameklubb, og spilte flere vellykkete 
privatkamper den sommeren. Den første 
forkvinnen Anna Vinju fikk hjelp av Jorunn 
og Aud Aarskog. Utpå høsten reiste de tre fra 
bygda, og et medlemsmøte 29. august valgte 
nytt styre. Julie Vinju ble forkvinne, Reidun 
Kaashagen sekretær og Olaug Kaashagen 
materialforvalter.    

Jentene på A-laget i de røde og kvite draktene ble gromjintene i bygda. Det møtte 
opptil tre-fire hundre tilskuere på kretskamper på Aslasletta fra våren 1947. De fikk et 
trofast, patriotisk publikum, og de ivrigste fulgte med til borteoppgjør. I 1947 var det 
sesongavslutning på Rena, og diskusjonen gikk høylytt på planet i Birger Klevens laste-
bil. Optimismen rådet, Rena hadde ikke nubbsjans! Leif Bekkelund satset ti kroner på 
at Veldre ikke tapte. Peder Smedbakken, Eivind og Trygve Kaashagen var ikke dårligere 
og våget det samme. Da utbrøt den ikke så bemidlete Olaf Torgerstuen: ”Jo, da skal de 
jammen få 75 øre ta meg og da.” Jentene klarte 3–3, og potten på 40,75 kroner monnet 
i lagskassa. Likevel havnet Veldre sist i serien den første sesongen. 

De trente også inne på Østvang, mest gymnastikk, men det var forbudt med ball. 
Utpå våren begynte de å bli utålmodige etter å kaste, og håndmåkte Aslasletta for å 
kaste mens snøen lå djup omkring. Da snøen tinte skiftet de til gummistøvler i gjørma.   
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Håndballjentene 
klorer seg fast i 

Veldre

Veldre damelag håndball 1946.
Bak fra venstre: Reidun Kaashagen, Ester Bekkelund, Eva 
Foss og Julie Vinju. Foran fra venstre: Solveig Kaashagen, 
Jorunn Bekkelund og Olaug Kaashagen.
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Damene ledet seg selv fra begynnelsen. To generasjoner kvinnfolk i familien Kaas-
hagen stod sentralt, med mor Borghild som Aslaslettas måldommer. Hun satt på en 
skammel nær midtstreken med en veske på hver side, utrustet med et lager av pukk-
stein. For hvert mål slapp hun en stein nedi den ene veska, avhengig av hvilket lag 
som scoret. I pausen tuslet dommeren bort til Borghild og spurte: ”Hva er stillingen?” 
Det nyttet ikke for dommeren å protestere når hun telte opp steinene. Ivrigere tilskuer 
fantes knapt, og større veldrepatriot har muligens ikke levd. Hun skrek ”Skjøt!” så det 
hørtes lang vei når veldringene angrep, og var en heiagjeng alene.   

Borghild gikk ikke for alt i verden glipp av en veldrekamp. En ettermiddag møttes 
Løkendalens misjonsforening hjemme hos henne i Tømten. Det satt forventningsfulle 
damer i stua og ventet på vertinnen som disket opp på kjøkkenet. Imens kom hun på at 
det var håndballkamp på Aslasletta. Uten å si fra hoppet Borghild ut av vinduet og strøk 
brennkvikt bort til sletta. Venninnene lurte fælt på hvorfor serveringen trakk ut. De fikk 
ikke svar da de ropte, og så bare et kjøkkenvindu på vidt gap. 

En annen gang fylte Borghild bøttene med tyttebær i Nybygda, og tok bussen til 
Dala. Mens hun satt ved Bro i Brumunddal og ventet på skyss oppatt til Veldre, kom 
Birger Klevens lastebil durende med planet full av kjentfolk. Det betydde bare én ting; 
det måtte være et idrettsarrangement, og den dagen var det håndballkamp i Elverum. 
”Sleng deg med!”, sa Kleven, og Borghild hoppet inn med tyttebærspann, ryggsekk og 
bærplukker som ballast. 

 
I 1948 startet Veldre herrelag, snart med Sverre Viksmoen og muskelbunten og den 
gamle turneren Petter Pettersen som trenere. I 1950 fikk Arvid Olafsen status som 
autorisert dommer. Det trengtes tre-fire årvåkne billettører til å sanke penger fra alle 
fremmøtte. Unger prøvde å snike seg inn fra skogen og krype under gjerdet, men billet-
tørene krevde 25 øre også av dem. 

Fra 1951 meldte de på et pikelag i serien, samme år som pinseturneringen på 
Aslasletta ble avholdt for første gang. Herrene stilte med to mannskap for å gi samtlige 
som møtte på trening et kamptilbud. Forbundet godkjente ikke Aslasletta for NM-spill 
fordi sletta helte for mye. Når det behøvdes, trakk de ned til det nye fotballanlegget på 
Sveum i Brumunddal. 

De trente et par ganger i uka. Lokale talenter tok det nye spillet kjapt etter å ha kastet 
mye stein og snøball i oppveksten. Det hjalp med hurtighet, spenst, smidighet og fandeni-
voldskhet. Bjarne Kaashagen scoret fra midtbana, folk sa han skjøt like hardt som en hest 
sparket. Han heiv ballen tvers over Aslasletta, til en viss fare for forbipasserende gamper 
og biler på veien. Smågutta stod gladelig i grøfta på den andre siden av veien og returnerte 
ballen. Hestene steilet og vrinsket når skuddene til Bjarne suste forbi.  

Særlig for elevene på Furu kom håndballspillet inn gjennom skolen. Einar Eidsvoll 
overtok rektorstillingen i 1950. Nordmøringen med eksamen fra lærerskolen i Elverum 
og erfaring fra Brennlien skole, sverget til håndball. På 1950-tallet så han helst at Furu-
elevene kastet ball i friminutter og gymnastikktimer. Eidsvolls syn på ballidrett fikk mye 

Karer, smågutter 
og jinter

Borghild
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å si for håndballsporten i bygda. Det sørget for at noen i hvert årskull foretrakk å kaste 
ballen, fremfor å sparke den.        

I 1954 tok Veldres pikelag sitt første KM, etter 2–1 over Vang i fi nalen. Omtrent 
samtidig startet man et guttelag. I 1954 fantes det fem håndballag i Veldre, inkludert 
A- og B-lag for herrer. Flere ganger i uka om sommeren hørtes dommerfl øyta på Asla-
sletta, i minst 40 kamper i løpet av sesongen hvis en regner med cup-, serie-, privat- og 
turneringskamper. 

Håndballkamper antente lokalpatriotismen. I et storoppgjør på Aslasletta domi-
nerte Veldres herrer, men dommeren dømte hårreisende partisk til fordel for bortela-
get. Midtveis i en av omgangene lå Veldre under med to mål, og tilskuerne kommenterte 
og protesterte. Bana var sperret med tau, men Even Grini skrittet over og marsjerte bort 
til dommeren. Han hogg tak i dommeren, løfta’n opp og sa høyt: ”Nå ska du faen dænse 
meg ta deg sammen!” – mens publikum og spillere rågliste. Dommeren tok mer hensyn 
til hjemmelaget etter trusselen fra gørrsterke Grini.      

Damene tok sin første KM-tittel i 1959. ”Endelig lyktes det,” jublet Olaug Kaashagen, 
etter tretten sesongers slit. Flere av jentene gråt gledestårer da dommeren blåste av 
etter fortjent 5–2 over Ringsaker. Veldre varmet til og med opp på en sti bak sletta, 
inspirert av Brandval, og ledet av Egil Granvold.     

Avgjørelsen falt på Aslasletta 13. september 1959 foran to-tre hundre tilskuere. På 
stillingen til 3–2 satte Veldre inn en offensiv. Hamar Stiftstidende spanderte lagbilde og 
fyldig referat fra kampen: 

Laget har spilt seg opp for hver kamp, fra en beskjeden start i vår uten trening og kon-
disjon til gårsdagens kamp som kanskje ble vunnet på kondisjon og fart. I tillegg hadde 

laget et godt forsvar som aldri tillot Ringsaker å komme på skuddhold. Ringsakers Helma 
Syversen ble nøytralisert nesten til fullkommenhet, og æren for det skal Olaug Kaashagen ha. 
Hun spilte vel en av sine beste kamper til dato. Det var særlig i første omgang Veldre sikret 
seg seieren, anført av Turid Børkesveen. Hun er blitt en glimrende håndballspiller, og det er 
en fornøyelse å se hennes ballbehandling og skudd, hun har et herlig grep på ballen som de 
fl este kan misunne henne. Vi tror heller ikke at Veldre noengang har kjempet slik som i går.

Kretsmesterskapet markerte også slutten på en epoke. Fra 1960 spilte Veldre 
hjemmekampene på Kirkekretsen, blant annet for å få dusjmuligheter. Birger Kleven 
hadde fraktet vann på lastebilen og lagde et forheng bak med noe som lignet en dusj. 
Skuret på sletta, der en tørket seg og kanskje dynket seg med vann hentet i en femtiliter 
fra Asla, ble erstattet med dusj i badstua ved Veldrom. 

På Aslasletta møtte bortimot hele befolkningen i stasjonsroa på kamper, til og med 
på treninger sto det mange langs sidelinjene. Sletta var et fast møtested der unger, 
gubber og kjerringer kom slentrende eller syklende for å leke, prate og kikke på bygdas 
sprekinger. Sletta hadde en fortid som samlingssted, og oste av veldremiljø. Den gode 
atmosfæren på Aslasletta lot seg ikke helt overføre til Byfl aten.                                   

Gull og grining
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Rudshøgda Samvirkelag arrangerte Rudrennet frem til butikken stengte i 1965. Da var 
det avholdt uavbrutt siden 1929, bortsett fra i krigsåra. Rennet samlet fl est fra begyn-
nelsen av 1950-tallet og et tiår fremover. En seier i Rudrennet hang høyt, særlig blant 
guttehoppere, som hørte rene Holmenkollbrølet da de satte utfor på Bolstad- eller 
Simenstadjordet. De beste strakk seg til 25–30 meter foran noen hundre tilskuere. Den 
vesle hoppbakken var for liten for voksne, men i langrenn stilte det kretsløpere, bedrifts-
løpere og tidligere aktive i senior. Det ankom utøvere fra hele Ringsaker for å gå langrenn 
lørdag, og hoppe søndag. Etter annen verdenskrig startet de ofte fra Furu, Rudshøgda 
eller Løvli, like ved krysset der veien fra Løkendalen stikker til venstre mot jernbanen. 
Familien på Løvli sprengfyrte i kjelleren og lot deltakerne smøre inne. Løvlikara tilhørte 
skilaget fra starten og likte å ha skiløpere i huset. Sporet stakk bortover i Løkendalen og 
Kjosdalen, gjorde noen svinger og en svarv oppom skogen, og endte på utgangspunktet 
– før de dusjet på Furu. 

Rudrennet gikk på senvinteren. Føret endret seg i løpet av dagen, hvis det ikke var 
vått fra morgenen av. Record og et lag sølvswix oppå passet når det begynte å dryppe av 
trærne. Hopperne tok tilløp langt oppe i skogen. De akte på for å satse og strekke seg 
lengst mulig foran faste dommere som Georg Brelin, Per Engeset og Ulf Hexeberg. 

Slik fortsatte rennet år etter år. Deltakere og publikum møtte på Rudrennet for å 
kåre kommunens beste guttehoppere. Men interessen dabbet av etter samvirkelagets 
nedleggelse. Den nye konkurransen, Præstvægrennet, fi kk aldri samme staus, og de 
kuttet også ut hopp.         

       

Guttebakken stod ferdig i 1961. Det året reiste det seg en bakke i Løkendalen, ”Løykje-
bakken”, med tre hopp. Opprinnelig fi kk Veldre tilsagn om STUI-midler til bygging av 
idrettsplass ved Vinjusveen. Fordi man henla de planene, overførte laget summen til en 
forbedring av hoppbakken i Bjørgeberget. Men ettersom også det ble uaktuelt fordi Vel-
dres seniorhoppere sluttet og Frambakken lå få kilometer unna, endret situasjonen seg. 

Bakken i 1961 var et resultat av gammeldags dugnad og bulldoserinngrep. Veldrin-
gene brukte ikke lenger bare hånd- og hestekraft. 

Borghild Kaashagens skrev åpningssangen ”Løkenbakken”. Melodien var ”Den 
lengste gutten”.

Ny guttebakke

Rudrennet

Prestvægrennet

Det har vært stusselig i Løykjebakka,
for lite penger i idrettskassa.
Herland tenkte og ofte sa:
”Tar de tænnongen, så blir jeg glad.”

For Løykjebakken har et driftig styre,
og alle sammen har sitt fulle hyre.
Og løykjedølen er veldig grei,
det folkeslaget sier aldri nei.

Så kom et brev fra Ringsak kommune,
da ble vi alle i beste lune.
De hadde åpnet sin pengesekk.
To tusen kroner av dem vi fekk.

Der blev liv og rørels i Løykjebakka.
Med hakke, spade, dom kaste jakka.
Nå har bakken sin prøve stått.
Tribuner, lys, og er veldig fl ott.

Vi takker styret og hele stasen.
Han Herland synes han nok er basen.
Når gutta kommer så får vi sjå, 
dom er ei redde for å andre slå.   
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I åpningsrennet i Løkenbakken 11. 
februar 1962 satte 140 guttehoppere utfor. 
Fjortenåringen Mathias Skaug fra Ringsaker 
satte ny bakkerekord med 36,5 meter og fikk 
dagens beste poengsum. 

Flere gutter fra Løkendalen hoppet bra i 
1960-åra; Jørgen Ole Kaashagen, Egil Kam-
pen, Olav Per Engeset, Jan Erik Dalseng og 
Per Martinsen. Enkelte nådde opp i Bæk-
kelagsrennet, som var tilnærmet NM for de 
yngste. Per Martinsen klarte en åttendeplass 
i uoffisielt NM på Hokksund, med fall, og hop-
pet vanligvis langt. Han ga seg midt i tenåra 
etter en blindtarmbetennelse.

 
Fra 1961 var Løykjebakken den eneste ordentlige arena for organisert idrett i Løken-
dalen. Det fantes mange andre skihopp bortover og løyper ble tråkket like sikkert som 
at vinteren kom, ski var fortsatt fremkomstmiddel for skoleunger og ungdom på ærend 
hit og dit. Det var også årlige skoleskirenn på Furu og ulike ballspill i friminutter og i 
fritid. Fra midt på 1960-tallet og to tiår fremover ble Aslasletta brukt av idrettslaget til 
fester og bingo for å tjene penger. Den dugde ikke lenger til idrett. 

På Gønnerstugusletta, nær Vinjusvekrysset, drev Knut Nordsveen og Jan Erik Dal-
seng friidrett på guttungevis i slutten av 1960-åra, kastet diskos og støtte kule, slengte 
spyd så høyt at det gnistret i strømledningen over sletta. Dalseng var også på Veldres 
stafettlag som i 1971 ble norske mestere for junior på 4x100 meter. Cathrine Platou, 
datter på Tokstad, vant 60 meter for jenter 11 år i Tyrvinglekene på Nadderud i Bærum i 
1964. Det var uoffisielt norgesmesterskap for yngre og sylkvass konkurranse.     

Egil Kraabøl og Karin Megård spilte håndball og var blant de mange i Furu-krets 
som har gjort det, eksempelvis Morten ”Bæssfar” Ødegård, som spilte på Veldres A-lag 
til lenge etter at det første barnebarnet var født. Morten tilhørte Kaashagenslekta og 
førte videre familiens allsidige idrettstradisjoner. I hver generasjon etter Borghild og 
Jørgen, inkludert elitedivisjonsspiller i håndball for Sandejord, Stig Robert Bekkelund 
som var tippolderbarnet deres og vokste opp i Brumunddal, har etterkommerne drevet 
idrett med stor dyktighet.     

Oppe i lia bodde Thorleif J. Kvissellien, en av Norges store håndballildsjeler som 
var aktiv i flere idretter fra 1950-tallet og hadde verv i Veldre idrettslag gjennom nes-
ten to mannsaldere. Arne Martinsen og Sigbjørn markerte seg som fine løpertyper i  
1960-åra.          

Løkendalens kjappeste bein gjennom 1970- og 1980-tallet tilhørte Birger Helstad 
(1947–). Han var kjent for å trene lite – i hvertfall sa han det sjøl: ”Je treine to daer i 
vikun” – ”men han konkurrerer tre ganger”, spøkte folk med, for mange tvilte på om 
noen kunne være så god med så lite trening. Birger tilhørte en ny type idrettsfolk i 1970-

Jan Erik Dalseng

Landslagsspiller i 
håndball, snø-

scootere og 
brødrene Storlien
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åra, bedriftidrettsutøveren som likevel holdt høyt nivå hele året. 
Han fløg fort i godt voksen alder og distanserte mang en unggutt. 
Han var heller ingen sinke på sykkel eller ski. 

Et minst like stort talent var løperen Øystein Langerak. 
Denne fine typen, bosatt nær Meieribakka, presterte 50 blank 
på 400 meter som junior uten å satse videre. En bjønnsterk ung-
gutt var Amund Gropen, kulsestøter og kasttalent i begynnelsen 
av 1980-åra. Utøverne som kom opp i ungdomskullene i friidrett 
fra 1960-åra ga seg gjerne tidlig. Gradvis ble idrett noe for barn 
og unge, eller på bedrift- og turnivå. 

Det skjedde også i skisport, der Wenche Dalseng var en av 
løkendølene med gode prestasjoner i ungdomsklassene tidlig i 
1980-åra. Etter dalende interesse lokalt for skihopping ble bak-
ken i Løkendalen lagt ned i 1983 etter drøye 20 års drift.    

Fra vinteren 1979–1980 trampet igjen mange løperbein i 
Løkendalen. Veldre idrettslags nye løpskarusell Snøkuten, med 

start i mørket fra Kirkekretsen skolen, la den ene løypa, ”Nordhagarunden” på ca. 8 
km, bortom Vinjusveen og Meieribakka. En annen distanse, ”Kaashagarunden”, gikk 
om Ottersrud og gjennom Kaashagaroa. Den lengste runden strakk seg over Houms- 
og Storlishøgda, ca. 12 km, med skikkelige mot- og nedoverbakker. Snøkuten bestod av 
seks løp, to på hver distanse, som gikk i motsatt retning høst og vår. 

Ingen forventet stor deltakelse, og det første året hentet 43 perso-
ner premie for minst fire fullførte løp. Innen fem år var antall trofevinnere 
steget til over 250, og det toppet seg i 1998 da 597 deltakere tilbakela Kaashaga- 
runden. Folk likte å flyge langs mørke og glatte vinterveger. Sjøl mørkredde kvinnfolk 
dristet seg ut med vest eller dinglende reflekser. Snøkuten dannet mønster for vinter-
lige løpskaruseller rundt om i Norge og vakte oppsikt langt utenfor Hedmark. Hvorfor 
reiste folk milevis for å pese og pine seg i mørket? Det hadde noe med sjarm å gjøre, 
det var sosialt og moro, et forfriskende gløtt på en tirsdagskveld. Høsten 2008 startet 
Snøkutens 30. sesong og deltakelsen er fremdeles bra.        

Johan Aarskog kastet håndballen med venstrearmen og imponerte mange. I 2001 
dro juniorlandslagets trener Sergej Demidov til Kragerø for å se Aarskog i kamp. Like 
etterpå ble han innkalt til samling på juniorlandslaget. Han debuterte mot Sverige 
og ble lagets toppscorer. Senere fulgte flere kamper i inn- og utland inntil han nådde 
aldersgrensen for juniorer. Hvis han skulle tatt et steg videre, til ungdomslandslaget, 
måtte han bytte klubb til et lag i landets øverste divisjon. Aarskog valgte utdannelse og 
å forbli i Veldre fremfor en sportslig karriere på nasjonalt elitenivå. I 2003 fikk han Vel-
dre Allianseidrettslag utmerkelse for fremragende sportslige prestasjoner. Han er hittil 
Veldres eneste landslagsspiller i håndball, mens han ennå spilte i klubben. Stig Robert 
Bekkelund spilte på flere landslag, også juniorlandslaget sammen med Johan, men da 
som Sandefjordspiller.    

Brødrene Ole Martin og Gudmund Storlien er oppvokst på Storlishøgda noen bratte, 

Morten Ødegård i skuddet
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hundre meter ovafor Furu skole. I 2008 er de blant landets mest lovende juniorer i kom-
binert og fremtidige kandidater til å delta i OL og VM. Brødrene vokste opp etter Løken-
bakkens tid, men også de lagde snøhopp på jordet og fikk mye trening på gamlemåten 
ved å flyge på ski i nabolaget, leke seg spreke. Mens faren deres kunne skli ned jordet 
og ta sats i Løkenbakken, måtte de ofte til Raufoss og andre steder utenbygds for å finne 
egnet hoppbakke. Begge har flyttet til Lillehammer for å gå på Norges Toppidretts Gym-
nas og trene med landets største talenter. 

Det har passert et årtusen siden mennesker i vikingtiden kanskje oppsøkte idretts-
arenaen i Løkendalen, lystne på lek og moro i lag med andre, spente på utfallet av 
dagens idrett. Det er et århundre siden Halvor Kampen satt nedslag i guttebakker og 
lystret Busmundruds myndige turnbeskjeder på Østvang. Det er nesten femti år siden 
håndballen rullet på Aslasletta og Borghild Kaashagen puttet steiner i to bager for å 
telle mål.  

Det går en linje gjennom historien fra fortidens idrettsutøvere, Snøkuterne og til 
brødrene Storlien som representerer det hittil mest moderne innen skisport. Alle har 
vært barn av sin tid og alle har sportet i eller omkring Løkendalen.                   

Cathrine Platou.

Amund Gropen tidlig i 1980-åra.


