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Milepælsdøgnet som markerte gården
Tokstads 650 års jubileum, ble så vel-
lykket som arrangøren hadde håpet. Fra
midnatt lørdag til midnatt søndag gikk

det slag i slag med ulike innslag, opple-
velser og arrangementer. Publikum
strømmet til og sluttet opp om det kul-
turhistoriske arrangementet. Avslut-

ningen med Markens Grøde med skue-
spillerne Juni Dahr og Gard B. Eidsvoll
ble prikken over i-en for den 24 timer
lang festen. 

Side 4 – 5 – 6
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Folkevandring til
Tokstad

RBs sommerpatrulje 
på Mesnali

Side 15, 16, 17 og 18 

I går ettermiddag begjærte Byggkjøp

Mjøsa AS seg frivillig konkurs. Rundt

30 ansatte i selskapet kan dermed stå

uten jobb bare etter drøye fire måne-

ders drift i Nydal. – Helt utrolig at det

går an å bomme så på markedssituasjo-

nen, sa en av de ansatte til Ringsaker

Blad i går formiddag. I går var utsalget

i Nydal stengt. 

Side 3

Frivillig konkurs for
Byggkjøp Mjøsa  i går

Foto: Brede Nordhagen

Moelven slo Toten på Skreia

lørdag. I en kamp hvor Moel-

ven var det klart beste laget

kunne det fort blitt mer enn 4-2

som resultatet tilsier. 
Side  20

Moelven slo Toten
Ringsaker slo formsterke Follebu på

bortebane lørdag. Ringsaker var det

beste laget takket være bunnsolid for-

svarsspill og effektivitet på topp.

Side 19

Ringsaker slo Follebu

I helga var det Tine Fotballskole

både i Brumunddal og Gaupen.

Ringsakers fotballskole begynte

torsdag og ble avsluttet lørdag.

Dalas fotballskole skulle egentlig

vært avsluttet for lenge siden, men

ble flyttet på grunn av regn. Nå

bød ikke været på noen problemer

for noen av fotballskolene.
Side 22 - 23

Fotballskole i Gaupen og Brumunddal
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Natt til lørdag ble det utført ska-
deverk på bil som sto parkert på
parkeringsplass i Storgtata i
Moelv. Forholdet anmeldes.

Ramponerte bil i
Moelv

En butikk i Brumunddal oppda-
get at en mann forsynte seg av
varene uten hensikt å betale lør-
dag kveld. En mann i slutten av
30-årene fra Ringsaker anmel-
des av forretningen for naskeri.
I tillegg opprettes egen sak da
det også ble funnet en mindre
mengde tabletter på vedkom-
mende.  Disse klarte han ikke å
gjøre rede for.

Butikknasking i
Brumunddal

Politiet ble varslet om viltpå-
kjørsel på riksveg 213 på Brøt-
tum. Et rådyr ble påkjørt i bun-
nen av Brøttumsbakkene.  Dyret
døde i sammenstøtet.

Kjørte på rådyr i
Brøttumsbakka

Rundt klokka 01.00 natt til
mandag ble det oppdaget brann
i verkstedskur i Åsmarka.
Det sto en traktor i verkstedet
som også var påbygget med
uhus. Både traktor og verksted
med uthus ble totalskadet i
brannen. Brannårsaken er ikke
kjent

Uthus og traktor
brant i Åsmarka

Politiet påtraff en «gammel»
kjenning på Shell i Brumunddal
natt til mandag. Han kjørte en
ATV med «hjemmelagede»
kjennetegn. Vedkommende blir
anmeldt for dokumentfalsk. 

ATW med falske
skilter

Det ble lørdag morgen oppdaget
tyveri av en båtmotor fra en båt
som sto ved Mengshol brygge.
Båtmotoren er trolig stjålet  i
løpet av natta. Motoren var en
Yamaha 115 hk. Senere på
dagen ble det meldt om nok et
tyveri av en båtmotor. Denne
ganen en sort Suzuki, 30 hk
motor.

Stjal båtmotorer
på Mengshol

Trafikkulykke med materiell
skade.  E-6, Rudshøgda.
En kvinnelig bilfører i begyn-
nelsen av 30-årene fra Ringsa-
ker sovnet ved rattet på E6 ved
Rudshøgda rett før klokka seks
lørdag ettermiddag.  Dette med-
førte at hun krysset 2 kjørefelt
før hun havnet i grøfta. Ingen
andre kjøretøyer var involvert.
Det oppstod materielle skaderpå
bilen. Førerkortet til kvinnen ble
beslaglagt.

Sovnet bak 
rattet på E6

Søndag kveld ble Gerd
Th. Christensen høyti-
delig innsatt som prost
i Ringsaker prosti.

Knut Erik Landgraff 62 34 77 00

knut.erik.landgraf@ringsaker-blad.no

Biskop Solveig Fiske ledet inn-
settelsen, som foregikk under en
gudstjeneste i Ringsaker kirke
søndag kveld. Til stede var også
medlemmer av menigheten,
lokale sokneprester, fungerende

prost og kapellan. Lars Hulle-
berg spilte trompet, organist
Roger Andreassen orgel. En for-
sangergruppe fra Ringsaker
kantori medvirket. 

Mellomleder
Gerd Th. Christensen har inntil
nylig virket som prest på Brøt-

tum. Som prost er hun utnevnt i
statsråd, siden innsatt i av bisko-
pen med lederansvar innen pro-
stiet. Prosten er en mellomleder
i kirken, mellom de vanlige
menighetsprestene og biskopen.
Ringsaker prosti har åtte prester,
pluss prosten. 

Nybakt prost i
Ringsaker

Gerd Th. Christensen med biskop Solveig Fiske på kirketrappa søndag kveld.

Politiet stoppet et kjøretøy i
Moelv natt til lørdag.  En Mann
i begynnelsen av 40 årene ble
framstilt for blodprøve etter
mistanke om promillekjøring i
sentrum.

Mistanke om
promillekjøring i
Moelv

Et stabbur fra 1714
ble i går flyttet på
Hagene gård i Bru-
munddal.

Roy Olsen

– Vi må bruke to kraner for
å flytte bygget, sier Arne
Hagene.

Den gamle bygningen ble
forsøkt flyttet med én kran
fredag, uten hell.

Inn på tunet
– Det er søkt etter alle kun-
stens regler for å få lov til å
utføre flyttingen. Det var
opp til fylkeskultur-myn-
dighetene å avgjøre, sier
eieren.

En av grunnene til at stab-
buret flyttes, er at veien skal
gjøres om på gården. 
Men det er ikke den eneste
grunnen.

– Vi vil ta vare på bygget.
Det lå litt utsatt til, helt ved
veien. Nå flyttes det lenger
inn på tunet, forteller
Hagene.

Ikke A4
Bygget, som er nært trehun-
dre år gammelt, er i over-
raskende god forfatning.
– Det er ingen råteproble-
mer. Ikke engang på nord-
veggen, forteller Hagene.
Flyttingen bød på utfor-
dringer.

– Det som var mest spen-
nende var kjøringen på den
midlertidige veien, samt
svingen rundt bygget. Men
det gikk bra, forsikrer han.

Hagene anser dette som
prosjektet som alt annet enn
dagligdags.

– Det er nok ikke et A4-
oppdrag for kranførere,
smiler han.

Hagenes stabbur fra 1714 flyttes lenger inn på tunet. Et prosjekt utenom det
vanlige.

Flyttet stabbur fra 1714 i Brumunddal
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Byggkjøp Mjøsa sitt
byggevareutsalg i
Nydal i Furnes holdt i
går stengt etter at de
ansatte nekter å drive
salg fordi Brøttum all-
menning jobber med
avvikling av driften. I
går ettermiddag leverte
Brøttum allmenning
frivillig konkursbegjæ-
ring på Byggkjøp
Mjøsa AS. 

Brede Nordhagen 62 34 77 13

brede.nordhagen@ringsaker-blad.no

De ansatte er nå sterkt kritisk til
at allmenningsledelsen i Brøt-
tum har kjørt gjennom en pro-
sess uten at det i hele tatt har
vært  informasjon og kommuni-
kasjon om situasjonen. Like før
helga kom en rekke lastebiler
fra Brøttum til Nydal for å
tømme materiallageret. 

Sjokkert
– Det er klart vi blir sjokkert da
de kom å tømte lageret. Ingen
her visste om hva som var i ferd
med å skje. Vi får ingen infor-
masjon og når vi forsøker å
komme i kontakt med ledelsen
eller eierne er det ingen som  tar
telefonen, sa den ansatte til
Ringsaker Blad. 

I dag har  imidlertid eierne
lovet de ansatte et allmøte om
situasjonen i Byggkjøp Mjøsa
AS. 

Holdt åpent i går
Til tross for at Byggkjøp Mjøsa
AS i går begjærte seg konkurs
holdt utsalget i Mesnali åpent på
vanlig måte. Ifølge årsmelding-
en for 2007 ble handelsvirksom-
heten på Labussa lagt inn under
Byggkjøp Mjøsa AS under eta-
bleringen i 2007.

– Jeg kjenner ikke til at utsal-
get i Mesnali er åpent i dag, og
vi har styrevedtak om at det er
bestyrer som skal uttale seg om
disse sakene, sier styremedlem i
Byggkjøp Mjøsa AS, Steinar
Afseth.

Ikke tilgjengelig
Ringsaker Blad har forsøkt å få
tak i allmenningsbestyrer Bjørn
Bredvold siden sist torsdag for-
middag. Men, han har ikke vært
tilgjengelig før han tok kontakt i
går kveld. 

- Vi vurderte en refinansie-
ringsløsning, men siden den
strandet var det bare en vei å gå,
sa Bredvold.

Han innrømmer at markedssi-
tuasjonen og framtida for Bygg-
kjøp Mjøsa AS har vært bekym-
ringsfull de siste ukene. 

-  Det er lett å være etterpå-
klok, og jeg finner ingen grunn

til å forsvare det som er skjedd,
sa Bredvold. 

Åpnet i februar
Byggkjøp Mjøsa sitt byggeva-
reutsalg i Furnes ble åpnet i
februar i år etter at Brøttum all-
menning har drever Byggkjøp-
utsalg og sagbruk i Mesnali i
mange år. Fire måneder seinere
er altså virksomheten med tretti
ansatte konkurs.

- Vi vil fortsatt holde åpent i
Mesnali og det er opp til bobe-
styrer om vi kan beholde
arbeidsplassene ved utsalget i
Mesnali, sa Bredvold.

Kaotiske tilstander 
Daglig leder da utsalget i Nydal
åpnet, Anstein Kvam, ønsket
ikke kommentere situasjonen i
går, Han har sluttet i stillingen
som daglig leder. Da vi prøver å
få tak i nytilsatt daglig leder, Jan
Åge Haug, fikk vi beskjed i sen-
tralbordet i Mesnali om at Haug
har sluttet.

Med andre ord var det i går
rimelig kaotiske tilstander knyt-
tet til situasjonen i Byggkjøp
Mjøsa AS. Brøttum Almenning
eier 60 prosent av selskapet
mens nvesteringsselskapet
Nordek Invest AS på Hamar eier
resten. 

32 millioner i gjeld
Konkursbegjæringen ble innle-
vert på slutten av dagen i går, og
bobestyrer Kjetil Schonhowd
kunne i går ettermiddag fortelle
at det så langt i prosessen er
registrert aktiva for 30 millioner
kroner i Byggkjøp Mjøsa AS.
Gjelden er på rundt 32 millioner
kroner.

Byggkjøp-konkurs etter
fire måneders drift

Like før helgen tømte Brøttum allmenning trelastlageret til Byggkjøp Mjøsa i Nydal uten at de ansatte
visste hva som foregikk. (Foto: Brede Nordhagen)

I går holdt Byggkjøp Mjøsa sitt utsalg i Nydal stengt på grunn av en uavklart situasjon som kan føre til konkurs i bedriften. (Foto: Brede
Nordhagen)

Fordringene
overdratt til

bank
Inntil videre vil Byggkjøp Mjøsa sine for-
dringer bli overtatt og administrert av
Sparebanken Finans Nord-Norge AS. Det
betyr at alle fakturaer og utestående reg-
ninger til selskapet skal betales til ban-
ken. Den offisielle begrunnelsen er at
Byggkjøp skal bruke krefter på å betjene
kundene med varelevering og salg. Både
lørdag og i går var det altså stengt i Fur-
nes.

Størst men dårligst
Til GD har allmenningsbestyrer Bjørn Bredvold
uttalt at det er anlegget i Nydal er størst, men som
går desidert dårligst av de to utsalgene. Denne
påstanden er flere av de ansatte Ringsaker Blad
har vært i kontakt med svært kritisk til.

– Vi har fulgt budsjettene hele tiden og virk-
somheten har gått bra. Hovedproblemene ligger
heller hos ledelsen som har manglet kontroll over
hva de har drevet med, slår den ansatte fast.

Tillitsvalgt for de organiserte arbeiderne på
Byggkjøp Mjøsa i Nydal, Kristoffer Jørgensen,
ønsker i går formiddag ikke å kommentere situa-
sjonen. Han bekreftet imidlertid at ledelsen har
tillyst et møte om situasjonen i dag.
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Natt til lørdag startet
milepælsdøgnet på
Tokstad. 24 timer sei-
nere ble det satt punk-
tum for det omfattende
kulturhistoriske arran-

gementet etter et utall
ulike programposter
som flere hundre fram-
møtte gledet seg over. 

Knut Erik Landgraf / Gaute

Freng 62 34 77 00

knut.erik.landgraf@ringsaker-blad.no

Det godt forberedte og vel
gjennomførte milepælsdøgnet
på Tokstad gard førte til den rei-
neste folkevandringen gjennom
Løykjedalen i helga. Tokstad

gard, en drøy kilometer øst for
Rudshøgda, har vært i samme
slekta i utrolige 650 år, helt
siden 1358. Begivenheten ble
feiret med mat og messe, taler,
leik, musikk, teater og annen
kultur, 24 timer, sammenheng-
ende.

Knakende full
Gardsklokka  åpnet «Milepæls-
døgnet» ved midnatt presis, lør-
dag kveld. Da var nylåven aller-
ede knakende full av folk fra
fjern og nær, noen helt fra Ame-
rika. Dermed kunne Fridthjof T.
Platou ønske alle «vælkømmin
tlf. gards».

650 års gardshistorie 

Orkesteret «Over Stok og Steen» bidro med fengende musikk under Tokstadfurua.Sigbjørn Johnsen leste prologen, skrevet av Torbjørn Ekern.

Den kreative familien sto for årets mest spesielle arrangement da gårdens 650 års jubileum skulle feires. Her iført klesdrakter til hverdags og fest gjennom 650 år. Fra ven-
stre: Sidsel Platou Åarseth (1500-tallet), Hilde Platou Johansen (1800-tallet), Clara P. Eline Faraasen (1300-tallet), Fridthjof T. Platou, (1700-tallet), Johanne Aarseth
(1400-tallet), Cathrine Platou (1600-tallet). (Foto: Gaute Freng).
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i ett døgn på Tokstad 

Kunstsamler Jon Einar Herland Gropen med et ungdomsarbeid av Ludvig Skramstad (1855-1912). Motivet er selvfølgelig Tokstadfurua
som ble vist i Skålegalleriet.

Nils Dahlen og vallaken Oliver fra Stavsjø under en pause på tunet.

Anne Sørlie (t.h.) serverer gardkjerringa på Tokstad, Kari Hanne H. Platou, en por-
sjon av jubileumskaka.

Fridthjof signe-
rer den nye
boka til glede
for slektninger
fra Kentucky,
USA.

Gudstjenesten under Tokstadfurua ble velsignet med strålende som-
mervær.

– Spenningen har bygd seg
opp over lang tid, og det var
utrolig flott å komme i gang
med arrangementet. Det ble en
utrolig fin og spesiell kveld for
oss som har jobbet så mye med
dette, mente Platou.

Lun sommernatt
Sigbjørn Johnsen fulgte opp
åpningstalen med en velskrevet
prolog, signert Torbjørn Ekern.
Anne-Marie Ekern leste dikt
med tonefølge av blåsere fra
Hedmark symfoniorkester.
Åpningen gled over i en lun og
god sommernattskonsert med
Ulf Storbekk og venner.

– Allerede fra start kom det
mye folk hit, og det var en utro-
lig stemning på låven med de
ulike innslagene og artistene.
Forteller Platou.

På’n igjen
Noen rakk liten blund ved sol-
oppgang, andre ikke. For da var
det på’n igjen med nye innslag.
Formiddagens pilegrimsgudstje-
neste under Tokstadfurua samlet
en hel hærskare. Utover dagen
stakk stadig flere innom Tokstad
for å ta del i alt som foregikk.
Og nøyaktig på det symbolske
klokkeslettet 13.58,  ble det
sluppet ei bok om garden, slekta
og grenda, ei bok stappfull av
lokalhistorie.

Stor takk
– En ytterst kreativ søskenflokk
på seks begynte å kaste ideer i
lufta for over tre år siden. Før de
visste ordet av det, ballet det på
seg til et helt prosjekt, smilte
dagens gardkjerring på Tokstad,
Kari Hanne H. Platou. 

Hun var mildt sagt overveldet
over å få så mange på besøk.
Det samme var Clara Eline
Faraasen, en av de seks nevnte
kreative. 

– Vi har blitt møtt med enorm
velvilje og entusiasme, og fått
veldig mye god hjelp. Vi er
fryktelig takknemlige. Når vi
kan telle mange hundre og sik-
ker mot 1000 mennesker på de
ulike arrangementene vi har hatt
her i helga blir det hele overvel-
dende, strålte hun da det hele
var i havn. 

Les mer om Tokstad
på neste side
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Markens Grøde av Knut
Hamsum med skuespillerne
Juni Dahr og Gard B. Eids-
vold satte et gnistrende punk-
tum for Milepælsdøgnet på
Tokstad.

Gaute Freng 62 34 77 10

gaute.freng@ringsaker-blad.no

I den intime låven satt publikum på
begge sider av scenen. De om lag 250
som hadde pakket seg sammen fikk se
Isak og Ingers kamp for tilværelsen på
garden Sellanraa i svært intenst skue-
spill.

Juni Dahr og Gard B. Eidsvoll spilte
stykket for 63. gang. 

– Det er første gang i sommer. Det å
spille stykket her i denne flotte låven og
som en avslutning på dette unike jubileet
er flott, sier Eidsvoll.

Finurlig
Den kjente historien i den unike  setting-
en og med enkle virkemidlene dro publi-
kum inn og med i fortellingen. Under-
vegs bygde scenen seg opp sammen med
historien.

– Det er et flott skuespill, og vi synes
også sjøl at dette er en svært særegent
teater-

Forestillingen ble unnfanget i 2003 og
ble først vist under festspillene i Nord-
Norge i 2006. Yngve Sundvor står for
regien i det som etter hvert ble planlagt
som en «låvetour» over tre år. Kritikere
og publikum har elsket oppsetningen.

– Låver er en ny arena for scenekunst
og har passet perfekt for dette skuespil-
let. Vi har samtidig kunne glede oss å se
og bli kjent med en mengde flotte låver i
hele landet, sier Juni Dahr.

Som man sår høster man
Dahr og Eidsvoll ga alt i låven på Tok-
stad. På armlengdes avstand sanset
publikum dramatikken og personlighe-
tene på garden. Med humor, dramatikk,
rekvisitter og scenografi skildres tema-

tikken som ifølge Eidsvoll passet utmer-
ket under jubileet på Tokstad.

– Det Hamsun formidler passer bra i
denne anledning hvor en gard feirer 650

år. Det er ansvaret om å så før det skal
høstes.

Stykket ble også spilt i går kveld og
for siste gang i kveld. 

Unikt teater på låven

Juni Dahr fikk fram publikums følelser under sin tolkning av Inger i Markens Grøde.
(Foto: Gaute Freng).

Gard B. Eidsvoll og Juni Dahr spilte Markens Grøde av Knut Hamsun på låven på Tokstad. (Foto: Gaute Freng)
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Tre båtmotorer og en
båt ble stjålet fra båt-
havner i Ringsaker i
helga. Politiet ber
båteiere følge med og
melde fra om de har
sett noe.

Roy Olsen 62 34 77 00

redaksjonen@ringsaker-blad.no

En båt med motor ble borte ved
Strandehim camping, mens to
motorer ble fjernet fra båter i
havna ved Mengshol. Verken
båter eller tjuver er så langt fun-
net.

Båten tilbake
En 2006-modell Cresent Primo
16 fot med Yamaha 60hk motor
ble stjålet fra båtplassen på
Strandheim camping. Tyveriet
fant sted natt til fredag.

– Båten som ble stjålet fra
Strandheim camping, en Cre-
sent, har kommet til rette. Den
ble funnet på land i Bysætervika
lørdag. Men motoren er fortsatt
savnet, forteller lensmann Terje
Krogsatad.

Han mener båten kan ha blitt
rodd til Bysætervika, før gjer-
ningsmennene dro båten opp på
land for å demontere motoren.

Satt i båthavna
To motorer er stjålet fra en pri-
vat båthavn ved Mengshol.

– Det er snakk om en svart
Suzuki 30hk 2005-modell, og
en Yamaha 115hk, opplyser
lensmann Krogstad.

Leder i båthavna ved Mengs-
hol, Atle Sletten, var selv i båt-
havna da tyveriet fant sted.

– Jeg satt i båten i havna da
tyveriet fant sted. Det gjør at
man føler seg litt utrygg, fortel-
ler Sletten.

Hvit kassebil
Lensmannen kan fortelle at det
er gjort observasjoner av en
hvit, kantete kassebil i forbin-
delse med motortyveriene ved
Mengshol.

– Det kan tyde på at flere per-
soner, samt en bil er innblandet i
tyveriene, sier Krogstad.

Atle Sletten kan fortelle at en
kassebil ble observert på veg
hjem.

– Da jeg ble hentet rundt halv
tre på natta, møtte vi en uten-
landsregistrert kassebil, forteller
Sletten.

Flere lovbrudd i området
Foruten båtmotortyveriene er
det begått innbrudd og grovt
tyveri av hvitevarer i en hytte
ved Stavsjø. 

I tillegg er det gjort skadeverk
på en bil i samme område. Her
er det gjort vitneobservasjoner.

– Det har vært en oppsving i
antall tyverier denne helga, sier
lensmannen, som ønsker tips
dersom noen har sett mistenke-
lig oppførsel i området.

Båtmotorer stjeles

To båtmotorer ble stjålet fra båthavna ved Mengshol i helga.

Denne Cresenten (i midten) ble stjålet natt til fredag, og kom til rette dagen etter. Men motoren er fort-
satt savnet.

En UP-patrulje stoppet i går formiddag en bil-
fører på E6 ved Bergshøgda. Fører ble målt til
117 km/t i 80-sone. Førerkortet ble beslaglagt.

Senere på dagen avholdt en sivil UP-patrulje

også kontroll på Bergshøgda. Her fikk en fører
beslaglagt førerkortet etter  ha blitt målt i 131
km/t i 80-sone.

Ikke lurt å veksle penger med ukjente 
En eldre mann ble midt på dagen i går frastjålet
5000 kroner ved Hamar jernbanestasjon. Han
ble kontakt av to utenlandske menn som ville
veksle penger med han. Mannen tar opp lom-
meboka si, og en av de to stjeler pengene. For-
holdet er anmeldt.

Flere personer opplevde det samme i Moelv i

går. Folk ble kontaktet av utenlanske personer
som ønsket å veksle penger. 

Politiet oppforder til å være varsomme med å
innlate seg på bankvirksomhet med disse. Med
andre ord: Det frarådes sterkt, opplyser politiet.

Høye hastigheter på Bergshøgda
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Kommentar

Det er lett å la seg begeistre over andre men-
nesker som viser særskilt engasjement, entusi-
asme og kreativitet. Familien som er knyttet til
garden Tokstad i Løykjedalen har lokalt
gjennomført årets flotteste arrangement. Fordi
det hele var  annerledes, fordi det var så hel-
hetlig og variert, og fordi det var så stort og
strålende uten at det ble prangende. 

Seks søsken har stått i spissen for arrange-
mentet. Seks søsken som er 16. generasjon i
arverekkefølgen etter at deres forfedre tok
over garden for 650 år siden i 1358. Det er
en unik historie, og det ble et helt spesielt
arrangement. Et milepælsdøgn som de har
kalt jubileet. En milepæl i gardens historie,
og en tid for å snu seg og se tilbake. 650 år
med historie fra hjertet av Ringsaker gir
omfattende bilder og beskrivelser av kommu-
nen og oss som bor her.

En gard og en familie. Men arrangørene har
balansert dette mesterlig fordi historien inne-
holder så mye mer enn akkurat deres liv og
levnet. For det er i Løykjedalen i Veldre hvor
garden ligger at historien har utspilt.  En bok
på over 400 sider er skrevet til jubileet. Full
av lokalhistorie som favner langt ut over gar-
dens egen. Leserne og publikum bringes inn i
en historie om landbruk, kultur, mat, klær,
idrett og andre aktuelle temaer som har for-
met omgivelsene rundt garden og i Løykjeda-
len. Hele 29 forfattere/foretllere har vært
med å fylle ut historien. Kildematerialet ble så
omfattende at harde prioriteringer om innhol-
det var nødvendig. Det er blitt et praktfullt
verk.

Publikum støttet opp om milepælsdøgnet. De
dukket opp til forskjellige tider hele døgnet
igjennom. Ulike innslag sørget for variasjon
og innhold for mennesker i alle aldre. Et stor
puslespill var lagt for å få arrangementet til å
flyte. Uendelig mange arbeidstimer tilbake-
lagt for arrangørene som hadde full kontroll.
De hadde sågar malt låvedørene på innsi-
den. For dem var år med planlegging og
arbeid vel i havn i går, og de fortsetter histo-
rien mange erfaringer rikere.

Som punktum på døgnet ble Markens Grøde
av Knut Hamsun vist som låveteater. Forestil-
lingen med Juni Dahr og Gard B. Eidsvold er
fantastisk. EM-finalen i fotball måtte vike i går
kveld, og det kjennes veldig greit. For opple-
velsen i låven på Tokstad hører med til opple-
velser å få med seg. Det gir noe ekstra, og
det er imponerende hva profesjonelle krefter
kan utrette for å fortelle en historie som også
beskriver våre menneskelige verdier og gir
oss refleksjoner. Som man sår så høster man
er temaet i Hamsuns roman som han fikk
nobelprisen for i 1920. Den kom inderlig til
sin rett låven på Tokstad.

Arrangørene på Tokstad turde, og de evnet å
skape noe som andre har tatt del i og hatt
glede av. Skapende krefter finnes det mye av
i Ringsaker. Bare de neste ukene er det plan-
lagt nye arrangement og samling-
er som rotfester kommunens
egenart. Men et 650-års jubi-
leum i et milepælsdøgn vil
vi ikke oppleve igjen. Det
var annerledes, nyska-
pende, og noe for den
videre historien.

Vi snakkes.

Gaute Freng

650 års historie

Strand Brænderi mente at
de hadde godt av å komme
seg ut blant folk. Nå har
Økonomirådgivning i Bru-
munddal plukket opp han-
sken, og er klare til mjøs-
kamp.

Eivind Hageberg 62 34 77 00

redaksjonen@ringsaker-blad.no

– Vi er et lag med kompetente folk.
Vi tror nok dette er rimelig safe, seie-
ren er allerede i boks, sier Henrik
Engen. Han er en av fire fra Økono-
mirådgivning i Brumunddal som er
klare til mjøskamp.

– Vi ble utfordret av Strand Bræn-
deri, så klart vi måtte være med. Jeg
har gjort klart et hardt treningspro-
gram for laget i sommer. Vi skal for-
berede oss skikkelig, sier lagleder
Ole Andreas Jevne, noe som får
resten av den muntre gjengen til å le

godt.
Ifølge de selvsikre revisorene er

deres sterke kort i konkurransen intel-
lektuell styrke, godt samarbeid og
veldig høy selvtillit. 

– Kanskje spesielt det siste, ler
Benthe Sørum, førstereserve.

Nes er kjerneområde
– Til vanlig driver vi med alt av

regnskap og økonomisk rådgivning.
Vi har både mange kunder og ansatte
fra Nes, så dette er viktig for oss, sier
daglig leder Tor Christian Doubloug. 

Kun de beste av de beste ble
påmeldt, og dermed fant lederen seg
plutselig på sidelinja. 

– Siden andre har toppet laget,
følte vi at vi måtte gjøre det samme,
kan han avsløre. 

Han lover imidlertid at det er nok
av superreserver til å steppe inn for
den offensive firerbanden skulle ska-
der eller dopingskandaler oppstå
under sommerens hardtrening.

Snart fullt
– Vi har valgt  å ikke utfordre noen

videre. Vi kikket på lista og så at de
aller fleste vi kunne tenke oss å utfor-
dre allerede var involvert, sier Lagle-
der Jevne.

– Vi håper på en bra konkurranse,
måtte den beste vinne, avslutter han. 

Jonny Bakaas, initiativtaker for
Mjøskampen, kan opplyse om at det
nå er omtrent 30 påmeldte lag. De
håper på å nå 50, og Bakaas oppfor-
drer så mange som mulig å melde seg
på.

Seieren i boks

Økonomirådgivning i Brumunddal har nerver av stål før Mjøskampen bryter ut i starten av august. Fra venstre: Henrik
Engen, Wenche Maude Lie, Sigmund Dæhli (representert ved superreserve Benthe Sørum) og lagleder Ole Andreas
Jevne.

Mjøskampen
Mjøskampen er en del av arrangementet "Grønne
dager" på Nes og Helgøya som varer over tre
dager. Arrangementet blir en dugnad for frivillige
lag og foreninger i bygda. Grønne dager vil pågå
over tre dager med Barnas dag fredag, Mjøskam-
pen lørdag og Familiedag søndag. Et spekter av
innhold knyttes til de ulike dagene.
---- Mjøskampen er en miljøkonkurranse. Konkurran-
sen gjelder for påmeldte lag som hver teller fire per-
soner. Det kan være familier, bedrifter eller venne-
lag. Lagene skal kjempe i en løype med seks akti-
viteter hvor de må samarbeide om å løse
utfordringer teoretisk og eller praktisk. Konkurran-
sen vil ikke fordre fysisk ferdigheter som kan bli for
vanskelige for noen av lagene.

Ole Ludvig Rosenborg 62 34 77 14

ole.ludvig.rosenborg@ringsaker-blad.no

Ringsaker-prosjektet trafikklykke
oppfordrer nå alle bilfører med til-
henger til å ta en 
hengersjekk før man legger ut på
vegen. Bakgrunnen er to nestenulyk-
ker i løpet av to uker. Dette kom
frem under en pressekonferanse ved
Maxbo Larsen i Brumunddal i går.

– Lasten var feil losset i det ene til-
fellet. Dette førte til at kula løftet opp
bilen. Sjåføren mistet styringa og
havnet i autovernet.  Dette kunne
vært en ny dødsulykke i Ringsaker,
sier  lensmann Terje Krogstad. 
Han mener enkle grep vil føre til
bedret sikkerhet og oppfordrer alle til
å stille seg følgende spørsmål før man
kjører:

1. Er hengeren riktig lastet?
2. Har du sjekket om du har førerkort
for det du kjører?
3. Har du vognkort for bilen og heng-
eren?
4. Er lasten forsvarlig sikret?
5. Er lasten forsvarlig merket?

6. Fungerer alle lys?
7. Er begge trekantrefleksene bak i
orden?
8. Har du husket og sjekke sikker-
hetswiren mellom bilen og tilhenge-
ren?

9. Har du sjekket lufttrykket på bilen
og hengeren?
10. Vet du hvilken fartsgrense som
gjelder for kjøring med henger.

– Ta hengersjekken

Ringsaker-prosjektet trafikklykke maner til økt sikkerhet ved bruk av tilhenger.
Fra venstre: Stig Jønsberg (Statens vegvesen), Erik Larsen (prosjektleder),
Terje Krogstad (lensmann), Arne Skyberg (seksjonsleder i Statens vegvesen),
Tom Larsen (bilfører og kunde), og Rune Alfstad (avdelingsleder Bygg, Maxbo
Larsen). (Foto: Ole Ludvig Rosenborg). 
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Det store loddet
av Sigurd Lybeck

ÅTTENDE KAPITEL
Teodor skredder på frierferd til
komtessa.
-I tiden som kom gikk Teodor
skredder med store forhåpning-
er. Nå fantes det ikke lenger tvil
i hans sjel om at komtessa
hadde vunnet storgevinsten.
Den som hadde råd til å kjøpe
elektrisk symaskin og ameri-
kansk gyngestol pr. fiks kontant,
måtte ha store ressurser å ta av,
og dessuten hadde ho på søt-
tende maifesten hatt flunkende
ny vårdrakt og lakkskinnssko
med blank spenne over vristen,
og den var sikkert av sølv slik
som den skinte.
- Nei, nå lyt je ta meg sammen

og fri, og det snarest mulig før
noen annen kommer og snapper
henne, tenkte han. Ettersom han
hadde hørt ryktet om den store
rikdommen hennes spredt over
heile bygda, og da var det nok
flere enn han som hadde planer
om et kupp.
-Det var jo så mange ongkarer i
grenda som så å si ikke åtte nåla
i veggen og som sikkert var vil-
lige til å ta komtessa på kjøpet
om de kunne få del i velstanden.
Det var så rart med det sann,
mange giftermål var kommet
istand bare på grunn av formu-
en. Det var nå slik laga her i
verda at penger hadde ei stor
makt.
-I lang tid hadde skredderen
levd bare så vidt fra hånd til
munn, for det ble mindre og
mindre å gjøra på verkstedet
etter at nesten alle nå kjøpte fer-
dige klær. Gjeld til Olsen og
Jarmann hadde han klundret
med au, så han snart ikke visste
sin arme råd, og stort likere var

det ikke med Sjursen heller,
skjønt Sjursen var en tålsom
kremmer.
-Fikk han et par tiere sånn dan
og van, så gikk det ei stund att.
Men i lengden kunne jo ikke
slikt gå, det var klart som blekk,
så nå måtte noe prøves.
-Og en lørdag tenkte han at i
kveld må det stå til. På søttende
maifesten hadde ho jo sagt at
han bare kunne komme og sjå
på den nye symaskina hennes,
og at han var velkommen. Det
var så rart med det, de var jo så
å si kollegaer, så det var ikke så
underlig om han ville sjå på den
nye symaskina.
-Nå hadde han tatt de siste tier-
ne han hadde og bestilt ei flaske
brun kaffelikør, så han kunne ha
litt å spandere, og dessuten
trengte han en oppstrammer sjøl
au i sakens anledning. Det var
jo ikke hver dag en fridde til ei
komtesse.
-Ut på eftasia vasket og barberte
han seg omhyggelig, og han

hadde til og med kjøpt seg etter-
barberingsvann, som han smurte
seg inn med, så han luktet som
ein parfymeributikk. - Godlukt
virker alltid på kvinnfolka,
hadde han hørt, så i kveld skulle
det ikke lukte bare nellik i Silje-
rud. - Han måtte flire når han
tenkte på det Mathias Kroksyl
hadde sagt om henne, men slike
gapkjefter kunne finne på å si så
mangt, så det var ikke noe å
sete.
-Kvit skjorte med grå tversover-
sløyfe, som sto så godt til
nydressen, hadde han au, så han
skulle bli riktig stilig. Og ikke å
forglemme de nye brune spaser-
skoa som han hadde fått tryglet
ut på borg hjå Sjursen. "Paven"
hadde gitt seg, da han på tru og
ære hadde lovet ham penger om
fjorten dager. - Det gjaldt jo
ikke å være forknytt her i verda.

Har du gamle bilder som du ønsker å dele med Ringsaker Blads lesere?
Kontakt Erik Lauritsen på tlf. 62 34 77 21, eller send bilder og en kort tekst til
Ringsaker Blad, Storgata 106, boks 114, 2391 Moelv.

Journalistikken i Ringsaker Blad skal
være fri, uavhengig, jordnær og lokal.

Storgaten 106, postboks 114, 2391 Moelv
Postgiro 0814.54.07754 - Bankgiro: 1875.07.01740
E-post: redaksjonen@ringsaker-blad.no

Ansvarlig redaktør:
Gaute Freng
gaute.freng@ringsaker-blad.no

Redaksjonssjef:
Ivar Bae
ivar.bae@ringsaker-blad.no
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For 10 år siden

For 20 år siden

For 30 år siden

Ringsaker i dag

Glimtet

Roman

Flott gård
Dette flyfotoet er tatt av Wetten
gård i Furnes.  Det er iallefall
tatt før 1975, for da brant den
store låven på gården ned.  

Ved utgangen av juni har 24.000
mennesker betalt for å se utstil-
lingen i Prøysenhuset på Ruds-
høgda. Søndag betalte 800 besø-
kende inngangsbilletten - og
sørget for den travleste dagen i
Pørysenhusets historie.

På to uker i juni betalte 7500
besøkende billett til utstillingen.
Til sammenligning var det 8000
besøkende i løpet av årets fire
første måneder. Så langt i juni
har 9019 besøkt Prøysenhuset.
Det betyr at antall besøkende
ligger litt foran prognosene.

Leder Brit Skurdal Braastad
antyder at det dårlige sommer-
været så langt i juni frister folk
til museumsbesøk. Søndagen
ble også rekordartet med hen-
blikk på omsetningen i butikken
og besøk i Solvang kafè.

Ringsaker Blad,
tirsdag 30. juni 1998

24.000 har
besøkt
Prøysenhuset

Forrige fredag ble Rune Johan-
sen (21) fra Stavsjø og Jan Erik
Nordvik (20) fra Brumunddal
uteksaminert som sersjanter fra
befalsskolen for hærens sam-
band på Jørstadmoen ved Lille-
hammer. Nordvik gikk ut som
kullets beste elev, og Johansen
var ikke langt bak han heller.

- Og det er vel slike staute
karer vi vil ha, gutter?

- Tja, det har i alle fall vært et
nyttig skoleår, forteller guttene
nøkternt.

- Den siste tida måtte vi
avlegge 16 eksamener i alt fra
lederskap og samband til sky-
ting og edb. Skal si det har vært
et allsidig skoleår på moen, sier
Jan Erik Nordvik.

Ringsaker Blad,
torsdag 30. juni 1988

Giv akt, 
sersjanter

Ringsaker hadde i går storfint
besøk av skogsfolk fra hele
Norden. To grupper besøkte
kommunen som et ledd i den
14. Nordiske skogkongress som
avholdes i disse dager.

Den ene gruppa kom til Bru-
munddal tirsdag kveld, og hele
formiddagen i går gikk med til
omvisning på Berger Langmoen
AS. De fikk der se både sagbru-
ket, høvleriet, parkett- og kom-
ponentfabrikken.

Etter omvisningen var Ring-
saker kommune vertskap ved en
lunsj på Hotel Hedemarken, før
deltagerne reiste videre til Elve-
rum.

Den andre gruppen var Mjø-
sen Skogeierforenings gjester,
og de hadde tilholdssted på Sju-
sjøen.

Ringsaker Blad,
torsdag 29. juni 1978

Nordiske skogs-
folk på
Ringsaker-besøk

Postmann Pat hadde parkert
bilen sin på Tangnesvegen i
går. Kanskje han er sommer-
vikar på postruta? Det var
imidlertid ingen spor etter
verken Pat eller katten hans.
(Foto: Roy Olsen)
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Tirsdag 1. juli

Naturlostur
Lillehammer og Omegn Turist-
forening arrangerer tur til
Natrudstilen ved Sjusjøen tirs-
dag. De går fra Natrudstilen rul-
leskibane og opp slalåmbakken.
Det blir rast på toppen av den
gamle brannhytte, hvor de har
fin utsikt. Frammøte ved
Håkons hall klokka 18.00 eller
på Natrudstilen klokka 18.30.
Natulos er Martin Koller og
turens varighet er ca to timer.

«Markens Grøde»
av Knut Hamsun med Gard B.
Eidsvold og Juni Dahr, framfø-
res i låven på Tokstad gård i
Løykjedalen i Veldre tirsdag
klokka 19.00.

Åsheim Skytterlag 
har jegertrening/ storviltprøve
på banen tirsdag fra klokka
19.30.

Birkebeinervegen
er åpen for gjennomkjøring.

Keramikkverkstedet
til Liv Kristin Espelien i Gau-
pen er åpent hver dag etter avta-
le.

Veldre Friidrett
har trening hver tirsdag og tors-
dag på Sveum klokka 18.00.
Alle er velkommen!

Halla Gardspark
på Brøttum er åpent hver dag i
juli klokka 11.00 - 17.00, en
ekte bondegard med mange dyr,
hoppe i høyet, snekkerbod,
naturstier, roing og fisking,
varme griller, stabburskafè og
gardsbutikk.

På Framheim
i Brumunddal er det salg av tre-
arbeider, keramikk, glass med
mer tirsdag - fredag klokka
10.00 - 16.00 og lørdag klokka
11.00 - 14.00.

Veldre Viltområde
arrangerer treningsskyting og
oppskyting til storviltprøve.
Elgbanen er åpen tirsdager og
torsdager fra klokka 17.30. Ler-
duebanen er åpen bare tirsdager.
Teknisk arrangør er Moelv og
Omegn Jeger og Fisker For-
ening.

Åsheim Skytterlag
har trening for aspiranter/
rekrutt-skyttere med instruksjon
hver tirsdag på Åsheim skyte-
bane klokka 18.00. Utlån av
våpen. Elektroniske skiver.

Lysthuset på 
Rudshøgda
- et verksted og utsalg for klær
til barn og dame, smykker og
annet tilbehør med fokus på
norsk design, økologi og gjen-
bruk er åpent mandag, tirsdag

og onsdag klokka 10.00 - 16.00,
torsdag klokka 10.00 - 18.00 og
fredag klokka 17.00 - 20.00.
Kaffeservering.

Ringsaker O-lag
Salget av turorienteringskart til
«Turorientering 2008» er i gang.
Utsalgssteder er Skar G-Sport
Moelv og Notabene Moelv.

Snilsberg 
Familiepark
i Gaupen har åpent alle dager
klokka 11.00 - 17.00 i hele som-
mer. Massevis av dyr, fugler og
aktiviteter, natursti, kjøretur
med hest og Gråtass, putball og
ATV-kjøring. Varme griller,
mange sitteplasser, ute og inne.

Lismarken 
Skytterlag
arrangerer jegertrening/ storvilt-
prøve på banen i Lismarka hver
tirsdag fra klokka 17.00. Salg av
ammunisjon.

Granlien 
Evangeliesenter
på Helgøya har husmøte hver
tirsdag klokka 19.00.

Arnkværn Golf
i Furnes er åpent hver dag.

«Skautraver’n»
Hein Orienteringslags turorien-
tering er i gang. Deltakerkonvo-
lutter er i salg hos G-Sport Bru-
munddal, Kjell Sykkel og Sport

Brumunddal, Sport 1 Hamar,
Mjøsa Ferie og Fritidssenter og
HHTs kontor i Hamar.

Nordre Ringsaker
Husflidslag
har åpent hus i Møllerstua i
Moelv hver tirsdag klokka
10.00 - 14.00. Alle er velkom-
men og ta gjerne med deg et
håndarbeide.

Prøysenhuset
på Rudshøgda er åpent tirsdag -
fredag klokka 10.00 - 16.00,
lørdag - søndag klokka 11.00 -
17.00.

LHL Ringsaker 
har åpent kontor i Garveriet i
Moelv på tirsdager klokka 11.00
- 14.00. Medlemmer og interes-
serte er velkommen til en prat.
Bytter også hjertelodder.

Ringsaker vekter og
brannhistoriske
museum 

i Garveriet i Moelv er ferie-
stengt fram til 4. august.

Brumunddal 
Frivillighetssentral
har kontortid mandag til fredag
klokka 10.00 - 15.00. På onsda-
ger er det en selvhjelpsgruppe
for etterlatte ved selvmord. Ta
kontakt. Turgruppa møtes ons-
dager klokka 10.00. 

Ringsaker 
Historielag 
i Garveriet i Moelv har ferie-
stengt fram til 4. august.

Tolvsteinsringen
finner du like nord for Moelv
sentrum. Et av de mest særpre-
gede fornminner langs Mjøsa.

Pilegrimsleden
gjennom Ringsaker er merket
med stolper, og følger stort sett
den gamle kongsvegen mot
Nidaros.

Mental Helse 
Ringsaker 
sitt kontor på Brumunddal Fri-
villighetssentral er feriestengt i
juli måned og åpner igjen tirs-
dag 5. august.

Kantina på Brøttum
bo- og aktivitetssen-
ter   
har blitt et populært treffpunkt
for pensjonister og bygdefolket.
Det er åpent mandag - fredag
klokka 09.00 - 14.00. Lørdager
og søndager er det stengt inntil
videre. Velkommen!

Brumunddal 
Pistolklubb
har trening i Bangshallen tirsda-
ger og torsdager klokka 18.00.
Alle er hjertelig velkommen til
å prøve pistolskyting. Det er
utlån av presisjonsvåpen.

RUF - Rådgivnings-
tjenesten for ung-
domsfamilier
Hvis dere har barn fra ca 12 år
og oppover og synes det er van-
skelig å være foreldre til ung-
dom, og trenger noen å snakke
med om utfordringene, kan dere
ta kontakt med Rådgivnings-
tjenesten for ungdomsfamilier.
De holder til ved siden av Ring-
saker kommunes administra-
sjonsbygg i Brumunddal og har
åpent klokka 09.00 - 16.00 på
hverdager. Tilbudet er gratis.

Ungdomskontakten 
i Ringsaker
er et kommunalt hjelpetilbud for

Ringsaker rundt
Ring Eli Korsveien på tlf. 62 34 77 01 senest kl. 10.00 dagen før utgivelse - E-post: eli.korsveien@ringsaker-blad.no
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Det kryr av trostunger som nettopp har forlatt redet, men der
flyge-egenskapene ikke er de aller beste. Disse er nok et lett
bytte for rev, gaupe og rovfugler. Denne lille skapninge ( bildet)
har tatt plass på et hagebord i Næroset og sitter og venter på en
eller annen forelder som skal komme med en feit meitemark
eller noe annet som kamn fortæres. ( Foto: Sverre Evensen )

Lille måltrost, lille måltrost.....
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Vakttelefon: 
950 26 500
Sentralbord

Moelv/Brumunddal
62 34 77 00

Telefax
62 34 77 27
abonnement
62 43 24 10

Annonser
62 43 24 20
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Gaute Freng, redaktør 62 34 77 10

• mobil 975 07 961

• e-post gaute.freng@ringsaker-blad.no

Ivar Bae, redaksjonssjef 62 34 7712

• mobil 906 34 182

• e-post ivar.bae@ringsaker-blad.no

Kari H. Finsrud, medieselger 62 34 77 16
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• e-post kari.h.finsrud@ringsaker-blad.no

Birgit Herud, medieselger 62 34 77 03

• mobil 997 99 049
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• mobil 415 24 017

• e-post eli.korsveien@ringsaker-blad.no

Jan Rune Bakkelund, journalist 62 34 77 11

• mobil 908 92 739

• e-post jan.rune.bakkelund@ringsaker-blad.no

Torunn Henriksen, journalist 62 34 77 00

• mobil 994 24 717

• e-post torunn.henriksen@ringsaker-blad.no

Jeanette Sandbæk Haaland, 

journalist 62 34 77 02

• mobil 905 91001

• e-post

jeanette.sandbek.haland@ringsaker-blad.no

Brede Nordhagen, journalist 62 34 77 13

• mobil 911 55 849

• e-post brede.nordhagen@ringsaker-blad.no

Ole Ludvig Rosenborg, sportsleder 62 34 77 14

• mobil 908 59 449

• e-post ole.ludvig.rosenborg@ringsaker-blad.no 

Svein Sjølie, vaktsjef 62 34 77 20

• mobil 911 562 16

• e-post svein.sjolie@ringsaker-blad.no

Ole  Johan Storsve, fotograf 62 34 77 15

• mobil 905 10 140

• e-post ole-johan.storsve@ringsaker-blad.no

Erik Lauritsen faktor/vaktsjef 62 34 77 21

• mobiltelefon 976 96 312

• e-post erik.lauritsen@ringsaker-blad.no

Annonsepriser
(Mva. ikke inkludert)

Vanlig plass pr. modul kr 657,-

Tekstside pr. modul inkl. farge kr 1.349,-

Side 1 pr. modul. inkl. farge kr 3.281,-

Side 2, 3 og 5 pr. modul inkl. farge kr. 1.842,-

Linjeannonse, privat, maks 10 linjer, pr. annonse 

kr 50,-
Leveringsfrister
Reklameannonser:

3 dager før innrykk kl. 13.00

Kunngjøringsannonser:

2 dager før innrykk kl. 13.00

Annonser på mail sendes:

annonser@ostlendingen.no

Bankgiro: 1822.12.92525 
Abonnementspriser fra 1/12-07
Måned kr 145,-
Kvartal kr 380,- 
Halvår kr 760,-
Helår kr 1420,- 

Ringsaker Blads ekspedisjon, Moelv:
Åpningstider: Hverdager 09.00 - 15.00.

Lørdager:Stengt.

Utgivelse: Ringsaker Blad AS, 2390 Moelv

Trykk: A/S Østlendingen, Elverum.

ungdom mellom 13 og 23 år og
deres familier. De holder til i
Møllabygget i Brumunddal med
inngang fra gågata. De er til-
gjengelig på telefonen eller per-
sonlig hver ukedag klokka
08.00 - 22.00, fredag klokka
08.00 - 16.00.

Ringsaker AO-senter 
Snella butikkutsalg i Brumund-
dal har åpent mandag, tirsdag,
onsdag og fredag klokka 09.00 -
15.00  med salg av keramikk,
vev/ tekstil, strikking og ved-
salg.

Hedemarken Heste-
senters rideskole
i Brumunddal er åpen hver dag
med ridekurs for barn og voks-
ne.

Onsdag 2. juli

Trimkarusellen 
Nes & Helgøya
arrangeres hver onsdag med
påmelding fra klokka 17.30.

Moelv og Omegn
Jeger og Fisker 
Forening
arrangerer skyting på Bøverlund
hver mandag og onsdag fra
klokka 18.00.

Mjøsa 
Speedwayklubb
har trening på By Speedway-
bane i Brumunddal onsdager
klokka 15.00 - 19.30 og lørda-
ger klokka 10.00 - 16.00.
Mulighet for prøvekjøring for
barn og voksne, eller bare være
tilskuer. Åpen kiosk i treningsti-
den.

«Møteplassen» 
i Åsmarka er  nå stengt for som-
meren.

Onsdagskaffe
er det på Tingnes kafeteria hver
onsdag klokka 12.00. Alle er
velkommen.

Ting og Tøy

i Moelv mottar varer, også pene
møbler, for salg og forsendelse
til Øst- Europa.

Hamar

På Hedmarktoppen
arrangeres Pinsevennenes Som-
merfestival fram til 8. juli. Man-
dag - onsdag er det bønnefesti-
val, onsdag - søndag er Som-
merstevnet. Møter hver dag
klokka 10.00, 12.00 og 19.00.
Talere: Erwin McManus, Owe
Lindeskär, Rachel Hickson,
Øyvind Hansen, Frank Erland-
sen, Wynne Lewis, Carl-Gustaf
Severin, Egil Svartdahl, Emanu-
el Minos med flere. Sang ved
Samuel Ljungblahd, Ungfila,
Svein Skulstad med sangere og
musikere. Barnefestival og
Tenåringsfestival hele uka. Vel-
kommen!

Amadeus-parken 
med dyr i natur på nært hold, er
åpen hver dag i sommer klokka
10.00 - 17.00.  Det er skiltet fra
E6 ved avkjøring Tangen.

Snippen Gård
15 kilometer øst for Elverum
har åpent hver dag klokka 11.00
- 16.00. Kulokk daglig klokka
13.00, ellers nevnes Gråtass,
ørretfiske og hundrevis av
«dyriske opplevelser».

Kunstbanken
på Hamar viser sommerutstil-
lingen, «Recycling» der 21
kunstnere fra Afrika og Norge
viser kunst laget av resirkulerte
materialer. Utstillingen varer til
24. august og er åpen tirsdag -
fredag klokka 11.00 - 16.00 og
lørdag - søndag klokka 12.00 -
17.00.

Hamar 
Sagbladfabrikk
viser en permanent utstilling
med oljemalerier av Nikolai
Astrup Geelmuyden. Det vises
også en salgsutstilling med
skulptur, grafikk, akvarell og
fotografi av Frans, Nico og Tho-

mas Widerberg. Utstillingen er
åpen tirsdager - søndager klok-
ka 12.00 - 18.00.

Tangen skolekorps
har bruktsalg og tar i mot brukte
varer hver tirsdag ettermiddag
på Stange gjenvinningsstasjon.

Lillehammer

Hunderfossen 
Familiepark
er åpent hver dag klokka 10.00 -
19.00. Nytt i år er morsom
vannhinderbane, bamseverksted
og 3D foto og Hunderfossen
Gocart.

Jorekstad fritidsbad
i Fåberg er i sommer åpent man-
dag - fredag klokka 11.00 -
20.00, lørdag - søndag klokka
10.00 - 20.00. De har stort ute-
bad, ca 500 m2 vannflate med
stupetårn på en, tre og fem
meter, sklier for alle, varmebas-
seng, barnebasseng, klatrevegg,
boblebad, vanngrotte, dampbad-
stue og badstue.

Olympiske 
Bob- og akebane
Hjulbob i Lillehammer er åpent
hver dag klokka 11.00 - 18.00.

Norsk Kjøretøy-
historisk Museum
på Lillehammer har åpent klok-
ka 10.00 -18.00 fram til 20.
august. Museet viser utvikling-
en av kjøretøyer på norske veger
gjennom tidene.

Norges Olympiske
Museum
i Håkons Hall på Lillehammer
er i sommer åpent hver dag
klokka 10.00 - 17.00.

Norsk Vegmuseum
ved Hunderfossen har åpent alle
dager klokka 10.00 - 18.00.

Maihaugen
på Lillehammer har åpent hver
dag klokka 10.00 - 17.00. Por-
tene til friluftsmuseet er åpne

utenom museets åpningstider.
Faste omvisninger.

Lillehammer 
Kunstmuseum
viser utstillingen «Ekspresjo-
nisme», tresnitt av Edvard
Munch fram til 5. oktober.
Utstillingen er åpen tirsdag -
søndag klokka 11.00 - 16.00.

Gjøvik

På Gjøvik Gård
framføres «Klatremus og de
andre dyrene i Hakkebakkesko-
gen» av Torbjørn Egner hver
dag klokka 16.00 og 18.00 fram
til lørdag. Lørdag er forestilling-
ene klokka 14.00 og 18.00.

På Stenberg 
Friluftsmuseum
arrangeres «Sammarskvæll»
onsdag klokka 18.30.

Mjøsmuseet
markerer mangfoldsåret 2008
med utstillingen «Klær fra fjern
og nær» i Drengestua på Gjøvik
gård. Utstillingen står fram til 1.
september.

Raufoss Badeland
med bølgebasseng, elvestryk,
rutsjebane,brattsklie, barnekulp
og bistro er i sommer åpent hver
dag klokka 11.00 - 19.00.

Gjøvik Olympiske
Fjellhall
verdens største publikumshall i
fjell, holder i sommer åpent
klokka 10.00 - 17.00. Stort
sjakkbrett utenfor Fjellhallen.

Leketøymuseet
- et dukkehjem på Kapp, med de
tre Bukkene Bruse og trollet
under brua, er åpent alle dager i
juli klokka 12.00 - 16.00, man-
dager stengt. Her kan du se
leker, dukker, biler, tegneserier,
håndarbeid, tinnsoldater med
mer.

Helene Guåker (25)
fra Nes skal reise
Europa rundt med tog
i sommer. Dagboka
kan du lese i Ringsa-
ker Blad.

Knut Erik Landgraff 62 34 77 00

knut.erik.landgraf@ringsaker-blad.no

Om to uker slenger Helene seg
på sørgående tog. For å lokke
med seg kompisen Olav fra
Fredrikstad, har hun annonsert
at første stopp er England.
Olav skal være bedrøvelig
hjemmekjær, men samtidig
fullstendig fotballgal. Dermed
blir han et lett offer for nes-
ningens kvinnelist. 

Biotek med torvsmak
– Vel framme i London går fer-
den via diverse fotballbaner

nordover til Skottland for å
prøvesmake høylandets biotek-
nologiske underverker, med og
uten torvsmak, forteller
Helene.

Videre planer vil hun ikke
røpe, men trolig vil hun snart
taue med seg den stadig mer
døggølville fredrikstadsuppor-

teren sørover igjen, under
Kanalen og langt ned på konti-
nentet.

Jinter og biler
Helene Guåker er en energisk
film-, litteratur- og teaterstu-
dent som drømmer om å leve
av journalistikk og forfatter-

skap. Hun er allerede godt i
gang med en novellesamling,
men den skal vi fortelle mer
om siden.

– Den handler om jinter og
biler, glipper det ut av Helene
før trasker av gårde mot Hel-
gøya for å venne føttenen til
lofferlivets strabaser.

Europa rundt for Ringsaker Blad

Helene Guåker har allerede pakket sekken. 



E-post: eli.korsveien@ringsaker-blad.no - Fax: 62 34 77 27 - Adresse: Ringsaker Blad, Storgata 106, boks 114, 2391 Moelv

Tekst og bilder til familiene kan sendes på e-post, i brev, i postkassa vår hos
Edvin Ulven i Brumunddal, i postkassa ved vårt kontor i Brumunddal, i post-
kassa i Moelv eller ved direkte henvendelse til ekspedisjonen i Moelv. Frist
klokka 09.00 dagen før innrykk. Ring Eli 62 34 77 01Familien

Tirsdag 1. juli
Dette er årets 183. dag.
Det er 183 dager igjen av året.
Vi er i uke 27.

Ask og Emblas dag
I dag er det de som heter Ask og
Embla som har navnedag.

Ask er et mannsnavn som
kommer fra norrøn mytologi og
betyr «ask» eller «asketre».

Kvinnenavnet Embla kommer
også fra norrøn mytologi og er
kanskje avledet av «alm, alme-
tre».

Vannstanden
i Mjøsa var mandag 5,15 meter.
Dette er 10 centimeter mindre
enn på fredag.

Dagens lengde
Dagen er blitt 11 minutter kor-
tere siden sommersolverv.

Gratulerer

Døde

Onsdag 2. juli
Dette er årets 184. dag.
Det er 182 dager igjen av året.

Kjartan og 
Kjellfrids dag
Onsdag er det de som heter
Kjartan og Kjellfrid som har
navnedag.

Kjartan er et irsk mannsnavn
som betyr «sjøkriger».

Kjellfrid er et norrønt kvinne-
navn som betyr «offerkjel» eller
«hjelm» og «vakker».

Dagens lengde
Dagen er blitt 13 minutter kor-
tere siden sommersolverv.

Dagens heldige

Hver dag trekker vi ut et bursdagsbarn som får en gave fra Ringsaker Blad

Hei Cathrine
Boge, min
kjære søster.
Gratulerer så
masse med 16-
årsdagen din.
Stor klem fra
Madelen.

Peder Amb i
Gaupen har
blitt hele 13
år! Lykke til og
god tur til
Frankrike!
Bursdagshilsen
fra alle oss
hjemme.

Hei Eli Andrea Andersen som
fyller 4 år 2. juli. Bestemor og
bestefar Moelv gratulerer så
mye med dagen.

Hei Espen B. Liv-
gard. Gratulerer

med 8-årsdagen den
30. juni. Klem og
hilsen fra Patrick,

mamma og pappa.

Hei Malin K.
Stalsberg.
Gratulerer med
16-årsdagen 1.
juli. Ha en fin
dag. Hilser
også til Rune
som fyller år
den 3. Klem fra
bestemor og
Sandra.

1. juli fyller
Cathrine Boge
16 år. Gratule-
rer med dagen
din. Kos deg.
Klem fra
mamma, pappa
og Kira.

Tante Grethe Ofstad Kulseng
fyller 40 år 2. juli. Vi skal feire
deg på Oppdal! Klemmer fra
Philip, Victoria og Isabella.

Hipp hurra for
Niklas John-
sen som fyller
8 år 30. juni.
Klem fra
mamma og alle
hjemme.

Hurra for
skøyerjenta
vår, Andrea
Andersen, so
fyller 4 år i
morgen! Klem
fra Kine, Lill
Chanett, mor
og far.

Ole Even Heg-
genhaugen
Tørud fyller 1
år 1. juli. Gra-
tulerer med
dagen fra
bestemor og
bestefar.

Hipp, hipp,
hurra! Vår sto-
resøster fyller
40 år 2. juli!
Gratulerer med
dagen, Grethe
Ofstad Kul-
seng! Hilsen
Janne og John
Olav.

Vår inderlige kjære

født 6. desember 1947,

ble brått revet fra oss i flyulykke
utenfor Sotra.

Dal/Hønefoss, 20. juni 2008.

Ikke før veven har tysnet
og skyttelen har sluttet opp å slå,

vil Gud ta teppet til side
å prøve å la oss forstå

hvorfor de mørke tråder
såvel som de gyldne bånd

var like nødvendig for mønsteret
i Mesterens kyndige hånd.

Torill
Guri Rune

Anders og Malin

Marit og Knut

Øvrige familie

Bisettelse i Ringerike 
krematorium torsdag 3. juli
kl. 12.00. Like kjært som
blomster er en gave til Norsk
Luftambulanse. Alle er 
velkomne til minnesamvær
på Ciro.

Jan Einarsen

Dødsfall

Dødsfall

Ellen Bekkevold, Brumunddal,
døde 23. juni, nær 90 år gam-
mel. Begravelsen har funnet
sted.

i Ringsaker kirke lørdag 5. juli
klokka 13.00.
Dagen feires på Tjerne gård,
Gaupen.

Cecilie Blakstad og
Runar Eikenes.

Vi gifter oss

Vi vil gratulere tante Jorunn
Syversen med dagen 2. juli. Hil-
sen Ida, Malin og Christian.

Vår kjære mor og sviger-
mor, vår omsorgsfulle

bestemor og oldemor, vår
søster, svigerinne og tante

født 15. april 1913,
sovnet fredfullt inn i dag.

Nes på Hedmark,
29. juni 2008.

Hjertet som banket for andre,
for alltid har stilnet av.

To flittige hender er foldet
som aldri tok, men gav.

Verdig du gikk gjennom livet,
var trofast, ærlig og snill.
For alt du var for oss alle

vi minnes og takke vil.
Odd Ester
Bjørg Jan
Kaare Inger Elise
Liv Børre
Aase Ketil
Ruth Ole Kristian
Barnebarn og oldebarn

Bisettes fra Nes kirke fre-
dag 4. juli kl. 13.30. Sørge-
høytideligheten avsluttes
ved graven. I stedet for
blomster ønskes heller en
gave til Nes bo- og aktivi-
tetssenter. Gaven kan gis i
kirken.

Dagrun Opheim
Vår kjære mor, svigermor,
snille bestemor og oldemor

Lull, søster og tante

født 22.  februar 1920,
døde brått fra oss i dag

på Hamar sykehus.
Brumunddal, 28. juni 2008.

Liv Karin Tom Reidar
Astrid Tore
Frode, Torill, Iren, Elin,

Unni.
Elisabeth, Nicolai,

Oline Jonette, Jim Olav,
Petter, Martin,

Melik Mathias, Marcus,
Maria,

Ida Eline, Isabel

Øvrige familie
Begraves ved Brumunddal
kirke tirsdag 8. juli 11.00.
Sørgehøytideligheten
avsluttes ved graven.

Laura Alvilde
Engeskaug

(Lull)

Vår kjære mor, svigermor,
bestemor, oldemor og søster

født 15. desember 1913,
døde fra oss i dag.

Brøttum, 27. juni 2008.

Randi Sigmund
Bjørg Rolf

Barnebarn og oldebarn
Øvrige familie

Begraves ved Mesnali kirke fre-
dag 4. juli kl. 13.30. Sørgehøyti-
deligheten avsluttes ved graven.
Like kjært som blomster er en
gave til Kreftsaken. Gaven kan
gis i kirken.

Fredrikke Olestad
(Rikka)

Vår kjære

født 22. juli 1935,
døde fra oss i dag.

Gaupen, 28. juni 2008.

Kristin Hans
Per Kristian Elisabeth
Eline Ole Kristian
Are Lene
Martin, Karine, Alida, Anna,

Inger, Simen, Helmer
Øvrige familie

Bisettes fra Ringsaker kirke fre-
dag 4. juli kl. 11.00. Etter sørge-
høytideligheten er alle velkomne
til minnesamvær på Tingvang.

Gunnar Solberg
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Har du et talent verden
trenger, kan du debu-
tere på Skurven i som-
mer.

Knut Erik Landgraff 62 34 77 00

knut.erik.landgraf@ringsaker-blad.no

– Nes og Helgøya ligger sentralt
midt i både Mjøsa og resten av
verda, så skal du bli kjendis, er
Skurven rette plassen, ivrer
Hans Jørgen Boye.

Nesningen har fått i oppdrag
å hanke inn et knippe talenter til
sommerens «Grønne dager» på
Nes. Derfor støvsuger han i
disse dager hele distriktet etter
talentfulle tobeinte, firbeinte,

bevingede og befinnede talenter.
Kort sagt alt som kan krype, gå,
fly, svømme, synge, rulle,
danse, sjonglere, trylle, spille. 

Grenseløst
Scenen står  åpen for alle. Alder
fra null til uendelig, stygge som
pene, korte og lange, tjukke og
tynne, alle får opptre. De dønn
seriøse er like velkomne som de
lettbeint lystige. På denne talen-
tiaden er det bare fantasien og
norsk lov som setter grenser. Og
det er en hel måned igjen til fes-
tivalsjef Jonny Bakaas  rigger
opp den gigantiske lavvoen på
Skurvens jomfruelige gras, så
Boye har rett i at det fremdeles
er tid til å spisse formen og få
kontroll på nervene.

Full service
– Ta kontakt og sleng deg med,
vi henter og bringer! Er det
noen som for eksempel trenger
et flygel i lavvoen, skal vi nok
få det på plass, men jeg må få
beskjed snarest fortsetter han.

Boye kan godt tenke seg en
drabelig sterkmann-oppvisning i
teltet, i god, gammeldags sir-
kusstil.

–  Vi vil gjerne ha litt sirkus-
faktor, røper han. 

Og er glansnummeret ditt
ekstra pinlig, kortvarig eller
begge deler,  kan du  ta med
slekt og venner, danne en trupp
og satse på flere nummer, høyt
tempo og raske sceneskift. 

Har du et talent og vil få fart på karrieren , så ring Hans Jørgen Boye og bli kjendis på Nes i sommer.

Ellevill talentjakt
Mjøsa rundt
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I Mesnali er folk glade
i hestene sine, og
mange har spesielle
historier å fortelle om
dyra. En messendøl
med en slik historie er
Line Fossen, som har
vært surrogatmor for et
koppføll.

Historien begynner egentlig
som en tragedie. Hoppa som
Tore Arnestad  og Line Fossen
hadde kjøpt til dattera deres ble
hardt rammet av forfangenhet,
og dermed bestemte de seg for å
avlive henne. 

– Det var en vanskelig avgjø-

relse. Hun hadde to føll, og den
ene var kun to og en halv måned
gammel. Vi var veldig usikre på
hvordan det kom til å gå, fortel-
ler Fossen.

– Først prøvde vi å flaskefore
ham, men det fungerte dårlig.
Det var da vi fant en gard i Vel-
dre som solgte tørr hoppemelk.
Og dermed var vi og Tifill her
reddet, sier Fossen og stryker
den nå ett år gamle islandshes-
ten over mulen. 

– Det gikk jo bra med deg,
pen ble du og, sier Fossen og
smiler til hesten. Ved å blande ut
tørrmelk i fôret til Tifill fikk føl-
let i seg nok næring, og er nå
blitt en staut unghest. 

Hestedilla i Mesnali
Fossen beskriver seg selv som

mer gift med en hesteentusiast
enn hesteentusiast selv,
men innrømmer at hun
liker dyra. Og det er hun
ikke alene om i Mesnali.
En av dem som trives
med dyra er Kari Elin
Edvardsen.

– Jeg har hatt hes-
ter i 12 år. Først så
leide jeg plass andre
steder, men i 2004 tok
jeg over denne går-
den. Dermed kunne

vi leie ut et par plasser også.
Edvardsen begynner å ramse

opp navnene på alle hestene
som nå står på stallen hennes.
En ting er sikkert, det er blitt
mange av dem.

– Dette er en kjempesosial
hobby. Nå er det 9 familier som
har hestene stående her om vin-
teren. Akkurat nå går de fleste
på andre beiter rundt om i
bygda, men jeg håper de kom-
mer tilbake til høsten.

Satser på avl

– Nå skal vi satse på avl og opp-
drett, og så fort vi får klarsignal
fra kommunen begynner vi på ei
ridebane. Da kan vi leie inn et
par instruktører. Det blir spen-
nende, og så får vi mye bedre
forhold om vinteren, forklarer
Edvardsen ivrig mens islands-
hestene flokker seg rundt henne.

– Og vi gleder oss veldig til
vi kan sitte oppe ved huset og se
ned på alle hestene. Det blir vir-
kelig idyll, sier Edvardsen og
peker opp mot utsiktsplassen.

– På sikt håper jeg jo å få til

ei næring av dette, men det
kommer til å ta tid. Nå er det en
fin hobby, men jeg kommer til å
fortsette som frisør, kan denne
populære hårpleieren avsløre.

Tips Ringsaker Blad om aktuelle reportasjer på 62 34 77 00,eller på vakttelefonen 950 26 500. 
Du kan også sende oss tekst og bilder dersom du har noe du synes kan interessere våre lesere.
E-post: redaksjonen@ringsaker-blad.no. Fax: 62 34 77 27.
Adresse: Ringsaker Blad AS, Storgata 106, postboks 114, 2391 MoelvS  mmer

Hest er best i Mesnali

Kari Elin Edvardsen er veldig glad i islandshester, og planlegger nå ridebane i Mesnali. Islandshesten Agla og det lille føllet gleder seg. 

Line Fossen og Islandshesten Tifill er gode venner. Tifill ble flasket opp på tørrmelk av familien Fossen. 

I Mesnali

Eivind Hageberg

63 34 77 00

redaksjonen@ringsaker-

blad.no
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Men f
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– Det er 
som akk
len på M
Leirskole
ling Holm

– Med
sjuendek
fingrene 

Heldig
alene. M
10 ungdo
løpet av 
aktivitete

– Det 
stund, m
misjonst
Men vi f
hjemme,
matsalen

– Vi k
dag i kio

Det er ikke bare forfall
som herjer på landets
kirkegårder. Mesnali
kirke får i disse dager
et nytt og flott gjerde.

Sommerpatruljen har i dag
kommet seg til Mesnali kirke.
Vanligvis hører en kun om hvor-
dan det ikke er nok penger til å
vedlikeholde alle kirkene land
og strand rundt – men ikke i
Mesnali.

– Å, du må ikke se på oss, du
må se på gjerdet her, sier Even
Øverengen, og legger fra seg
drillen i to sekunder for å beun-
dre dagens arbeid. Øverengen er
sammen med Ottar Evensen i
full sving med å sette opp et
flunkende nytt gjerde rundt
kirka. 

Trivelig jobb
– I fjor vinter kom det vel nes-
ten en og en halv meter snø. Det
ble for hardt for gjerdet, og det
falt sammen flere steder. Det var
også slitt etter mange år med
vind og regn, så det er på høy
tid med et nytt ett, forteller Øve-
rengen der han står med drill og
skruer. 

De to ikke helt pensjonerte
karene gjør denne jobben for
Ringsaker Kirkelige Fellesråd.
Det er et godt stykke rundt hele
kirka, og arbeidet er derfor delt
opp i flere etapper. Evensen og
Øverengen gjerdet første etappe
i fjor sommer, og har nå jobbet
en stund på andre. De ser for
seg å være ferdig rett over
helga, og trives med jobben. 

– Dette er kjempearbeid, spe-
sielt når det er så fint vær som
nå. Så langt har vi ikke hatt en
eneste regnværsdag, eller hva,
Ottar, spør Øverengen sin kum-
pan, som rister på hodet.

– Det kom ikke en eneste
regndråpe i fjor heller så vidt
jeg kan huske, sier Evensen, og
går løs på en ny etappe.

God kvalitet
De impregnerte materialene
skrus fast i kjapt tempo, etter en
nøye utforma plan. Der det før
ble brukt kvistede trestokker
som gjerdestolper, blir det nå
brukt skikkelige staur for å
gjøre det mer solid. Alle blir
plassert på utsida, for å gi kirke-
gårdsbesøkende best mulig
utsikt.

– Det er lett å sette opp gjerde
her, vi har ikke truffet en eneste
stein, forklarer Evensen. 

Begge to er veldig fornøyd
med materialene, og overbevist
om at gjerdet kommer til å stå ut
deres tid.

– Det er bra av kirkevergen å
gå i gang med et slikt tiltak,
som oftest hører en jo bare om
sparetiltak og pengemangel. Et
godt gjerde som det her koster
fort bortimot 75 000 kroner i
materialer alene. Du får skryte
litt av dem, sier Øverengen til
slutt.

Holder kuer unna
Geir Riise, kirkeverge, fortel-

ler oss over telefon at det virke-
lig var behov.  

– Det gamle gjerdet var råt-

tent og brutt ned av snøen. Vi
hadde fått besøk av en flokk
kuer, som både åt av blomster,
tråkket rundt i bed og møkket til
overalt. Ikke spesielt velkom-
men aktivitet på en kirkegård,

forteller Riise. 
Han sier også at Fellesrådet er

i ferd med å skaffe til veie et
firma til å fikse taket på Mesnali
Kirke.

Kirkevergen synes også at det

er på sin plass å skryte litt av de
to arbeidskarene

– De ga oss en god pris, og de
er svært dyktige, sier han.

Nytt gjerde holder k

Even Øv

Ottar Eve
viser de f

Mesnali kirke kler godt det nye gjerdet, og mange er nok også glade for at kuene ikke lenger kommer seg inn på gravplassen.



Sommerpatruljen snublet over
flere grupper fornøyde men-
nesker i skogen langs Sør-
Mesna, og bestemte seg for å
undersøke hva dette var.

– Vi har familiedag på Tyrili,
kunne Hajriz Sallova fortelle,
før han løp videre. Familiene
var nemlig veldig opptatt med
et prestisjetungt rebusløp, og
hadde lite tid til en nysgjerrig
journalist.

– Dette er en fin og koselig
familiedag, forklarte Pia Sax-
rud til oss etter at hun og
resten av laget hadde løst enda
en vanskelig post.

– Vi har fått informasjon om
Tyrili, vi har blitt bedre kjent
med hverandre og andre forel-
dre, og nå har vi rebusløp,

avsluttet Saxrud, før hun og
resten av laget fortet seg videre
til neste post.

Brita Gundersen 
Olasveen

– Nei, jeg har ikke hest, men
svigerfaren min har travere. Jeg
rir ikke.

Ingunn Krogfoss

– Jeg fire fjordinger og en shet-
landsponni, og da blir det rid-
ning. Det er mange hesteinteres-
serte her i Mesnali, og et godt
miljø for hesteinteresserte.
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feriekolonien var
død. På Mesnali
omssenter og Leir-
var det forrige uke
es for femti barn.

kjempegøy her, roper alle
kurat har spist ferdig i matsa-
Mesnali Ungdomssenter og

e. Hovedleirleder Eiliv Rev-
m smiler bredt.

d vel 50 unger fra første til
klasse her, har vi nok å henge

i, humrer Holm.
gvis for Holm er han ikke

Med seg har han 4 voksne og
omsledere. Sammen har de i
uka organisert alle mulige
er for barna.
er kjempegøy. Vi har bibel-

mye god mat, bueskyting,
tivoli og bruskasseklatring.
får lov til å savne de som er
, da, sier de glade barna i
n i kor.
kan bruke maks 30 kroner per
osken bak her. De har is. Og

så har vi leggetider også, blir vi for-
talt.

– Jeg er veldig skeptisk til om de
faktisk legger seg da, sukker en av

ungdomslederne høyt. De små håpe-
fulle fniser høyt.

– Vi ligger og skravler lenge om
natta, det gjør vi, innrømmer ei lita

frøken som helst vil være anonym.
– Men nå må vi løpe, for vi skal ha

fotballkamp, roper de ivrige leirdel-
takerne og løper av gårde.

Leirsommer er tradisjon i Mesnali

Med 42 store og små leirdeltakere i en og samme matsal har Eiliv Revling Holm nok å henge fingrene i. (Foto: Eivind
Hageberg)

Marte Vea

– Nei, det har jeg dessverre
ikke. Men jeg så akkurat en
gruppe skolehester ri forbi her.

– Har du hest?

Familiedag 
på Tyrili

- Vi er det beste laget, fortalte denne gjengen oss. Fra venstre Pia
Saxrud, Hanna Lunaas Rapstad, Camilla Bu, Wally Andersen og
Øyvind Andersen.

kuene ute

verengen demonstrer hvordan et godt stakittgjerde skal skrus.

ensen og Even Øverengen får skryt fra kirkevergen for godt håndverk. Her
fram den nyeste biten av gjerdet ved Mesnali kirke.
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RBs sommerkonkurranse
Hvor i Ringsaker?

Totalvinneren i sommer 
får ei spekeskinke eller fenalår.
Dagsvinnerene får tre skrapelodd.

Løs billedgåten og finn fram til et stedsnavn, et vegnavn eller et
område i Ringsaker. Løsningene som kommer inn i redaksjonen i
Moelv innen klokka 12.00 mandag, onsdag og fredag er med i tre-
kningen på skrapelodd.

Her får du tre alternativer:

1. Bjørkhol i Furnes

2. Hovindsholm, Nes

3. Veldrom, Veldre

Løsning:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Navn:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Poststed: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Når skal du ha sommerferie, Tore
Karlsen?

– Jeg tar ferie om ei uke. Da blir det en
lang og god måned ferie.

– Hvilke ferieplaner har du i år?

– Jeg blir stort sett å finne på hytta i
Fåberg vestfjell.

– Hva er den fineste plassen i Mesnali?

– Vanskelig spørsmål. Nei, borte ved Til-
ler Fjellgard er det veldig fint.

– Hva er din favorittmat om somme-
ren?

– Det må være grillmat. Jeg tar gjerne en
biff.

– Hva er din favorittdrikk om somme-
ren?

– Det må jo være øl.

– Hva setter du mest pris på med som-
meren?

– At det ikke er snø. Slik er det å jobbe i
Mesnali.

– Hva leser du helst i sommer?

– Jeg leser veldig lite. Plantegninger går
det noen av.

– Legger du deg seint eller står du opp
tidlig i ferien?

– Jeg legger meg litt seinere, og står opp
litt seinere.

– Husker du din første sommerflørt?

– Nei, det gjør jeg ikke.

– Hvor bader du helst?

– Det blir helst på hytta.

– Hvor ofte spiser du is om somme-
ren?

– Nei, si det. Det blir for det meste til
dessert og kaffe.

– Husker du din første sommerjobb?

– Det var på gamle Døla fabrikker. Jeg
jobbet som hjelpegutt på iskrembil. Det
var drømmesommerjobben.

– Hvilken sportsaktivitet velger du
helst om sommeren?

– Alle typer sportsfiske.

– Hvor mange kortbukser har du?

– I hvert fall 10, det er jeg sikker på.

– Hvordan blir været resten av som-
meren?

–  Når ferien min begynner om ei ukes
tid, da blir det tropenetter. 

Snekkersommer i Mesnali

Tore Karlsen er en opptatt snekker, og jobber med utbygging av Montebellosenteret i
Mesnali. Om en uke tar han med sine ti kortbukser og drar på ferie.

Sommerprat med 

Tore Karlsen

Alder: 43

Bosted: Lillehammer

Yrke: Snekker, arbeider

på Montebellosenteret.



Sporten
SPORTSLEDER: OLE LUDVIG ROSENBORG - TLF. 62 34 77 14 - E-POST: REDAKSJONEN@RINGSAKER-BLAD.NO

(Follebu-Ringsaker 0-
3) Tidligere Dalaspiss
Tom Evensen er høy-
aktuell til å bli trener
for Ringsaker i felles-
skap med sin gode
venn Kjetil Ringlund.
Åsmarkingen er veldig
lysten på jobben.

Frank Morgan Bakken 62 34 77 14

redaksjonen@ringsaker-blad.no

Etter at Anders Skogli valgte å
gi seg som Ringsakertrener
begynte ryktene om Evensens
kandidatur snart å surre. Søndag
bekreftet han overfor RB at det
er hold i ryktene og at han har
sagt at han er interessert i å
trene gaupdølene.

Sidestilt med Ringlund
Åsmarkingen med legendestatus
i Brumunddal har ingen trene-
rerfaring fra seniornivå, men en
rikholdig spillerbakgrunn fra
blant annet Elverum, Brumund-
dal og Lillehammer. Hans nå
påbegynnende trenergjerning vil
forløpe seg omtrent sånn:

– Jeg og Kjetil Ringlund vil i
tilfelle bli sidestilte trenere, med
Kjetil Pedersen som spillende
assistenttrener. Ringlund kjen-
ner laget best og vil nok i hvert

fall innledningsvis være mest
sjef opp imot spillergruppa, men
vi tar alle avgjørelser sammen.
Jeg kjenner ham godt fra før, og
tror at han vil være en meget
god mentor, sier Evensen.

Like i tankegangen
Evensen og Ringlund møttes i
lystig lag for noen år siden og
fant fort ut at de hadde noenlun-
de likt syn på hvordan fotball
bør spilles. De ble enige om at
de en gang i framtiden skulle
trene et lag sammen.

– Vi er  veldig like i tanke-
gangen og det er viktig for meg
å ha med en som ser de samme
tingene, sier Kjetil Ringlund til
RB.

– Jeg tror vi utfyller hveran-
dre  på en bra måte, og jeg
håper vi kan sette trenerfilosofi-
en vår ut i live, sier Evensen.

-Gleder meg vanvittig
Den tidligere storscoreren har
fått flere forespørsler fra klub-
ber som har ønsket hans tjenes-
ter både som spiller og trener. 

-Jeg har vært klar på at jeg
ikke vil spille mer. Jeg har fak-
tisk vært overraskende bastant
på det. Nok er nok. Jeg har all-
tid hatt lyst til å prøve meg som
trener, og jeg synes timingen var
bra nå. Ringsaker er en spen-
nende klubb som jeg synes har
underprestert i år. De har en vel-
dig bra stall som har et litt ufor-

løst potensial, men å vinne 3-0
borte mot Follebu er kanon-
sterkt, sier den påtroppende tre-
neren.

Kriget i filler krigerne
Follebu er i ferd med å gjøre
RBs tabelltips til skamme etter
tre strake seirer før helgas dyst.
Gausdølene går på banen som
om hver kamp er den siste, og
har tatt flesteparten av sine
poeng etter å ha kriget motstan-
derne i kne. Spillende trener og
hærfører Mickey Nielsen sto
over lørdagens kamp og fikk
oppleve at hans tropper etter-
trykkelig møtte sitt Waterloo. Å
be Ringsaker opp til krigsdans
er sjelden lurt, og gultrøyene
forsynte seg grovt når de kom til
dekket bord.

– Vi gjør akkurat det vi skulle
gjøre. Vi visste det kom til å bli
krig og var mye bedre enn dem
til å krige. Bakover har vi jo
stålkontroll og beviser at vi er et
av de beste lagene defensivt i
tredjedivisjon, sier Kjetil Ring-
lund.

Effektive og heldige
-Tre mål på to sjanser, utbrøt en
Follebuspiller i frustrasjon etter
kampen. Det var en litt drøy
påstand, all den tid Ringsaker
også bommet på straffe på slut-
ten av kampen. Gaupdølene fikk
en bra start da hjemmelaget
satte ballen i eget nett etter fem

minutter. Da fikk Ringsaker
kampen inn i sitt spor og var
dyktige til å gripe overgangsmu-
lighetene, men var heldige som
fikk fortsette med elleve mann
hele kampen. Even Bugge hivde
ballen demonstrativt i bakken
tidlig i kampen og den mildt
sagt uortodokse unggutten dyt-
tet kraftig til en Follebuspiller
etter en stygg takling i andre
omgang. Utrolig nok slapp han
unna gult kort i begge situasjo-
nene og slipper å stå over helgas
kamp mot Toten.

Tom Evensen vil
bli RIF-trener

To svorne Liverpoolfans kan få sjansen
til å lede Ringsaker sammen hvis Kjetil
Ringlund (bildet) får med seg Tom
Evensen.

Keeper Kay Steine fikk prøve seg fra straffemerket like før slutt,
men skuddet smalt i stanga.

Her setter Lars Kristian Werven inn Ringsakers tredje mål for dagen.

Tom Evensen er lysten på å tre inn i tre-
nerteamet til Ringsaker fra i
dag.(Arkivfoto)

Follebu stadion lørdag
Seriekamp 3.div menn
Follebu-Ringsaker 0-3 (0-2)
Mål:0-1 Selvmål (5.min), 0-2 Stian Lar-
sen (30.min) 0-3 Lars Kristian Werven
(75.min)
Ringsakers lag: Kay Steine, Olav G.
Ulsaker, Amund Berge, Stian Larsen,
Egil Brenden, Kjetil Busterud Ander-
sen, Kjetil Pedersen (Espen Haakens-
veen fra 82.min), Lars Kristian Wer-
ven, Even Bugge (Ørjan Mikkelsen fra
77.min), Stian P. Løkken, Henrik Horn-
næss (Anders Ludvigsen fra 61.min).
Gule kort:Tre til Follebu
Dommer:
Tilskuere:Om lag 70

Kampfakta

Mange lokale seire i Femundløpet i helga
I kl. 50-59 damer 21 km: 1. May, Grytbakk, Veldre. I kl. 50-59 damer 10 km: 1. Aud Jovall,
Veldre. Kl. 60-69 damer: 1. Oddbjørg Haakensveen, Veldre. Menn 60-69:  1. Agnar Skut-
bergsveen, Veldre. 70 og eldre: 1. Bjørn Tvedt. Veldre.
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(FK Toten – Moelven
2-4) Thomas Lehne
Olsen var på offensi-
ven mot Toten lørdag,
med både scoring og
målgivende corner.

Roy Olsen 62 34 77 14

redaksjonen@ringsaker-blad.no

– Vi spiller godt i førsteomgang-

en. I andre omgang blir det mye
føring, og stor risiko i spillet
vårt, mener Lehne Olsen.

– Godt å score
Moelven var på hugget allerede
fra start.

– Vi var på offensiven, fast-
slår Lehne Olsen.

Han scoret kampens første
mål etter bare 14 minutter.

– Det var godt å score igjen.
Det er lenge siden sist. Jeg har
ikke fått treff siden Otta-kam-

pen, forteller målscoreren.
– Du hadde også en målgi-

vende corner like etterpå, hvor
Lars Bjørke scorer. Hva syns du
om det?

– Det er helt greit det, smiler
Lehne Olsen.

Videre fastslår Lehne Olsen
at det er positivt med såpass
mange mål. Men han er ikke
fornøyd med kampens siste
minutter.

– Vår svakhet er at vi slipper
inn mål mot slutten av kampen.
Vi er ikke kyniske nok, mener
Lehne Olsen.

To raske i andreomgang
Kun seks minutter ut i andreom-
gang legger Håvard Sørli på til
3-0-ledelse.

– Kan du beskrive målet ditt?
– Adrian Bøverdalen kommer

på kanten, og sender ballen til
Lars Bjørke. Videre slår Bjørke
ballen 45 grader til meg, og jeg
plasserer den, forteller Sørli.

Kun to minutter seinere øker
Adrian Bøverdalen til 4-0, før
Toten får sine to mål mot slutten
av kampen.

Gode cornere
Moelvens scoringer før pause

var begge resultater fra cornere.
– Har dere hatt spesielt stort

fokus på cornervarianter på tre-
ning?

– Nei, det har vi ikke. Men vi
er gode på cornere, hevder mål-
scorer Sørli.

– Vi har et par karer som er
gode til å slå cornere, og er ster-
ke i feltet. Det blir stort sett far-
lige situasjoner ut av det, sier en
fornøyd Sørli.

Thomas på offensiven
mot Toten

Adrian Bøverdalen med Moelvens fjerde og siste scoring.

Første målscorer etter hvilen,
Håvard Sørli.

Thomas Lehne
Olsen feirer 1-
0.

Kamprapport:
Skreia idrettsplass lørdag
FFKK  TTootteenn  ––  MMooeellvveenn  22--44  ((00--22))

MMååll:: 0-1 Thomas Lehne Olsen
(14.min), 0-2 Lars Bjørke (24.min), 0-3
Håvard Sørli (51.min), 0-4 Adrian
Bøverdalen (53.min), 1-4 Steffen Som-
merstad (75.min), 2-4 (85.min)
MMooeellvveennss  llaagg:: Morten Nordsveen, Pål
Bergsodden, Simen Johansen, Ole Jør-
gen Kristiansen, Stig Heggelund, Tho-
mas Lehne Olsen, Simen Bergsodden,
Lars Kristoffersen, Lars Bjørke, Håvard
Sørli, Adrian Bøverdalen
GGuulltt  kkoorrtt:: Ole Jørgen Kristiansen,
Adrian Bøverdalen (begge MIL), Sebas-
tian Hjelmtvedt og Kim Furulund (begge
Toten)
DDoommmmeerr:: Reidar Søberg
TTiillsskkuueerree:: ca. 100
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(Gjøvik FK 2 – Bru-
munddal 1-5) Rina
Randgaard, Marie
Østby Deglum og
Sølvi Rohde stråler i
nye roller på Bru-
munddals damelag.
Etter at disse spillerne
ble omskolert har Dala
begynt storspillet. 

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

redaksjonen@ringsaker-blad.no

Trener Tore Fjellstad har gjort
litt av et sjakktrekk de to siste
kampene. Rina Randgaard og
Marie Østby Deglum har byttet
plass, i tillegg til at Sølvi Rohde
har fått sjansen på spissplass.
Alle tre har storspilt i nye roller.
Mot Gjøvik søndag var alle tre
sterkt delaktige i 5-1 seieren på
Gjøvik Stadion. Sølvi Rohde tri-
ves i spissrollen.

– Det er veldig kjekt å spille
spiss. Jeg synes det har godt
ganske bra i den posisjonen.
Men alle andre på laget skal ha
stor ære for at det har gått
såpass bra. I dag var samtlige
gode, sier Rohde.

Uromoment
Spissen var et konstant uromo-
ment for Gjøvik-forsvaret søn-
dag. Både i bakrommet og i
duellene. Spissen spilte en god
kamp og tapte omtrent ikke en
duell. Hun kronet også presta-
sjonen med to scoringer. Men
spissen synes hele laget var bra.

– Jeg hadde ikke klart å score
to mål på egen hånd. Hele laget
spilte kjempebra. Dette er den

beste kampen vi har spilt i år. Vi
klarte å få til det vi har trent på,
forteller Rohde. 

Det var spissen som ga Dala
ledelsen like før pause. Da hun
jaktet en bortimot umulig ball,
vant duellen mot Gjøvik-forsva-
reren og satte ballen sikkert i
lengste hjørnet. Scoring num-
mer to for spissen kom etter 51
minutter. Denne gangen vinner
Marie Østby Deglum ballen og
serverer Rohde foran åpent mål.
Spissen gjør ingen feil og gjør
med det sitt tredje mål på to
kamper. 

Kamp om plassene
Trener Fjellstad er fornøyd med
hvordan Randgaard, Østby
Deglum og Rohde har prestert i
de nye rollene. 

– Alle tre har bidratt sterkt til
de to siste seirene. Rina (Rand-
gaard) passer bedre sammen

med Nina (Hulleberg) som stop-
per. Hun er en typisk duellspil-
ler og vinner alt på hodet. Marie
(Østby Deglum) har stor løps-
kraft, noe som er veldig viktig
som indreløper. Sølvi (Rohde)
er en litt annen type spiss enn
det vi har brukt før. I en 4-3-3
formasjon er en egentlig
avhengig av en sånn spiller. Hun
er flink til å holde på ballen og
sterk i kroppen. Ingrid Glestad
har spilt i den rollen tidligere og
det er sunt med konkurranse på
den plassen. Nå er det kamp om
alle plassene på laget. Det gjør
oss bare bedre. Vi har flere
strenger å spille på, forteller
Fjellstad.

Ny keeper
I søndagens kamp fikk Marita
Mauseth sjansen som keeper for
bortelaget. Hun gjorde sine
saker bra, det la også Fjellstad

merke til.
– Vi har to jevngode keepere,

men Eva Leirpoll har spilt hittil.
Marita (Mauseth) gjorde det bra
i dag og det blir vanskelig å ta
ut laget til høsten, sier Dala-tre-
neren.

– Vi har hele tiden ventet på
at det skulle løsne for jentene.
De har vist at de kan på trening,
men ikke fått det ut i kamp.
Endelig satt på kamparenaen
også. Jentene har fått selvtilliten
tilbake, det er små marginer. Jeg
er spesielt fornøyd med at jen-
tene fullførte kampen i samme
spor. Vi sluttet aldri å angripe.
Det var bra, forteller en fornøyd
Fjellstad.

– Det er gledelig at vi spilte
god fotball og scoret fem mål i
dag. Vi hadde stor bevegelse og
det var den store forskjellen fra
tidligere kamper. Det var en fin
avslutning på vårsesongen. Nå

har vi to bra kamper på slutten
av vårsesongen og kommer til å
bruke sommeren godt for å fort-
sette i samme spor til høsten,
avslutter Fjellstad. 

Stråler i nye roller

Sølvi Rohde var et konstant uromoment mot Gjøvik-forsvaret.

Rina Randgaard, Sølvi Rohde, Marie Østby Deglum jubler etter storseier og storspill på Gjøvik.

Gjøvik Stadion søndag:
Seriekamp 3.divisjon kvinner
Gjøvik FK 2 – Brumunddal 1-5 (0-1)
Mål: 0-1 Sølvi Rohde (43.min), 0-2 Isa-
bell Kirkeslett (49.min), 0-3 Rohde
(51.min), 0-4 Marie Østby Deglum
(63.min), 0-5 Østby Deglum (68.min),
1-5 (81.min)
Brumunddals lag 4-3-3: Marita Mau-
seth – Silje Lierhagen, Nina Hulleberg,
Rina Randgaard, Karoline Granheim –
Gry Vangen, Tina Dale, Marie Østby
Deglum – Andrea Nyland Haugen,
Sølvi Rohde, Isabell Kirkeslett
Benyttede innbyttere: Ingrid Glestad,
Kamilla Ødegård, Eline Kraabøl
Dommer: Kim Larsen Bjeglerud

Kamprapport
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Fotballglede i Ringsaker

Tidligere i år prøvde Bru-
munddal og arrangere fot-
ballskole, men de to siste
dagene ble avlyst på grunn
av regn. I helga gikk resten
av fotballskolen som plan-
lagt i strålende sol.

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

henrik.hornness@ringsaker-blad.no

Lørdag og søndag var det ca. 140 del-
takere i Brumunddals Tine Fotball-
skole. I utgangspunktet var det 200,
men antakelig har de resterende dratt
på ferie. Allikevel var Stein Aarskog
daglig leder i yngres avdeling fornøyd
med helga.

– Det har gått veldig bra. Alt har
egentlig vært knirkefritt og spillerne
er godt fornøyd med begge dager, sier
Stein Aarskog

Rutinerte instruktører
En ting som er viktig for Brumunddal

under fotballskolen er gode instruktø-
rer.

– Vi satser på gode og rutinerte
instruktører. I tillegg er det en del
unggutter som er hjelpetrenere og lag-
leder på turneringen søndag, forteller
Aarskog.

– Det at det var strålende sol var
veldig viktig. Været er helt avgjø-
rende for slike fotballskoler. I helga
var det perfekt, sier Aarskog.

Profflag
Søndag var det turnering og der var
det store lag som Chelsea, Manches-
ter United, Arsenal og Liverpool på
plass.

– De lagene som spilte mot hveran-
dre fikk navn fra den engelske, itali-
enske og tyske toppdivisjonen. Det er
moro for ungene. Vi la også opp til
mye blandingslag. Det vil si jenter og
gutter, og folk i ulike aldere på
samme lag. De fleste får en del nye
medspillere. Det er spennende, og vi
fikk en god erfaring med det, avslutter
Aarskog.

Sol og 
sommer på
bana i Dala

Noen lekre finesser ble også synlige på Sveum i helga.
Stig Rune Jørgensen har stor erfaring fra spill iblant annet Nybygda og nå
Brumunddal. Og har mye lurt å komme med til ungguttene.

Det ble noen tette dueller i turneringen på søndag. 

Det er artig å se jentespillere som tør å drible. Det viste noen av jentene på
fotballskolen i Brumunddal.
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Fotballglede i Ringsaker

I helga var det fotballmoro for
unge gaupdøler. 94 spillere
gikk fra torsdag til lørdag på
fotballskole i Gaupen.

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

henrik.hornness@ringsaker-blad.no

Unge Ringsaker-spillere fikk fra torsdag
til lørdag muligheten til å bli bedre fot-
ballspillere.

– Her er det nesten 100 fotballspillere
som skal lære litt mer om fotball fra våre
instruktører. Dette skal også være en mor-
som opplevelse for ungene og det tror jeg
også er tilfelle. De fleste spiller fotball
nettopp fordi det er gøy, sier Kristin
Lehne.

Lærerikt
Lehne tror dette er en fin mulighet for
dem som vil bli bedre fotballspillere. 

– Her lærer de mye nytt og blir med i et
miljø. 

– Vi må være fornøyd med 94 påmeld-
te. Vi begynte i 2003 og tror det kommer
til å holde på i mange år til, forteller
Lehne.

A-spillere instruktører
En liten gulrot er at noen av A-spillerne
på Ringsaker var instruktører under fot-
ballskolen. 

– Amund Berge har vært med på en del
og spilt mange kamper, både i andre divi-
sjon og i Ringsaker. Ungene ser opp til
disse gutta. Og jeg tror det er moro for
dem at A-spillerne er trenere. 

– Det virker som ungene trives. Mange
har vært med siden de var seks år og de
koser seg like mye år som før. Det virker
som de også er fornøyd med hva de får.
En t-skjorte, ball og til slutt en liten over-
raskelse, avslutter Lehne. 

Konkurranseinstinktet begynner tidlig. Her er det hard kamp om å komme fortest
mulig rundt kjeglen.Lek og moro er også viktig på en fotballskole. 

Ringsakers framtid? To unggutter viser hvordan man håndterer en ball, men draktvalget
kunne vært bedre.

En av tingene som er viktig i fotball er avslutninger. Det trente ungene i Gaupen på
under fotballskolen.

Nesten 100 
på fotballskole
i Gaupen
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Amund Brennlien (17)
ble nummer 25, og
Stian Saugstad (17) 27
på helgens fellesstart
under junior NM. Det
var like i underkant av
40 som fullførte i de
meget harde og kre-
vende løypene i Ber-
gen.

Rune Helle

– Et skikkelig blodslit, innrøm-
mer de to.

– De tøffeste NM-løypene i
min tid, sa seniorvinner Kurt
Asle Arvesen som malte i søn-
der feltet med sterk kjøring i
bakkene. Det gikk opp og ned,
og opp og ned. Rytterne fikk
aldri fred et sekund. Seniorene
kjørte 21 runder, juniorene 12
(ca. 120 km).

– I utgangspunktet skulle
dette være løyper som passet for
meg. I etterkant innser jeg at jeg
disponerte feil under NM-uka.
Jeg skulle ikke kjørt gaterittet
forrige helg. Jeg burde heller
vært hjemme og trent, sier
Stian. Han presiserer at beina
bare sa stopp i motbakkene i
Fana.

– Her var det bare ikke mer å
kjøre med, oppsummerte han. I
seniorklassen var det bare åtte

ryttere av 160 som ikke ble inn-
kjørt av Arvesen. Proffene viste
her at de hadde et helt annet
trøkk i beina.

– Dette var løyper som virke-
lig skilte, sa Stian. Han under-
streker at det har vært en bra
NM med fjerdeplass på tempo,
og gull på lagtempo.

På rett veg
Amund Brennlien ble nummer
syv på tempo, og 15 på felles-
starten under UM på hjemme-
bane i for. I år har han hevet seg
mange hakk. I helgen ble han 25
på fellesstarten, men på den
siste Norgescupen på Gjerdrum
like før NM ble han seks på
tempo.

–   Normalt er jeg klart best
på tempo, sier Amund som nå
kjører for Jømna/Heradsbygd på
Elverum.
Veldre-gutten plages på felles-
startene av at han ikke er god
nok i spurt.

–  Litt lite erfaring, og litt for
lite trøkk i pedalene gjør at jeg
ikke har avslutteregenskaper
som de beste, presiserer han.
Wenche Elvsveen ble nummer
27 på damenes fellesstart. Også
hun fikk det tungt på de 8 run-
dene damene kjørte. Samtlige
klasser hadde de samme løy-
pene, bare varierende antall
runder.

Blodslit
for

syklistene

Wenche Elvsveen fikk det tøft i de mange bakkene på fellestarten.

Amund Brennlien ble nummer 25 på helgens NM-fellestart. (Fotos: Rune Helle) 

3.div Menn avd 06
Kolbu/KK - Brumunddal                   2 -   3
FF Lillehammer - Hadeland 5 - 0
Follebu - Ringsaker 0 - 3
Toten - Moelven 2 - 4
Brumunddal 11 10 1 0 34 - 12 31
FF Lillehammer 11 9 2 0 41 - 13 29
Redalen 11 6 2 3 27 - 17 20
Moelven 11 6 1 4 36 - 23 19
Ringsaker 11 5 4 2 23 - 15 19
Hadeland 11 5 0 6 26 - 27 15
Follebu 11 5 0 6 18 - 30 15
Hamar IL 11 3 2 6 14 - 27 11
Raufoss 2 11 3 1 7 22 - 31 10
Otta 11 2 2 7 20 - 38 8
Kolbu/KK 11 1 3 7 15 - 26 6
Toten 11 1 2 8 14 - 31 5

4.div Menn avd 01
Storhamar - Ringebu-Fåvang 3 - 1
Vågå - Nes 4 - 3
Brumunddal  2 10 6 3 1 31 - 14 21
Mesna Fotball 10 6 2 2 37 - 15 20
Ottestad 10 6 2 2 38 - 20 20
Storhamar 11 6 0 5 32 - 21 18
Ringsaker 2 9 5 1 3 29 - 16 16
Vågå 11 4 4 3 23 - 30 16
Lom 10 5 0 5 26 - 26 15
Lillehammer 2 10 4 1 5 20 - 21 13
Fron 10 3 3 4 12 - 24 12
Nes 10 2 2 6 21 - 36 8
Otta 2 9 1 3 5 11 - 26 6
Ringebu-Fåvang10 1 1 8 9 - 40 4

3.div Kvinner avd 01
Gjøvik FK 2/Vardal - Brumunddal 1 - 5
Tangen/Stange - Kongsvinger 1 - 0

Vind - Lillehammer KFK 2 - 2
Nordre Trysil/Trysil - Løten 2 - 3
Lillehammer KFK 9 7 1 1 43 - 6 22
Kongsvinger 9 7 0 2 33 - 11 21
Gj. FK 2/Vardal 9 5 2 2 23 - 16 17
Løten 9 5 1 3 28 - 26 16
Brumunddal 9 4 3 2 17 - 19 15
Tangen/Stange 9 4 1 4 17 - 19 13
Vind 9 2 3 4 14 - 26 9
Moelven 9 2 2 5 17 - 26 8
N. Trysil/Trysil 9 2 0 7 13 - 31 6
Bøv./KFK Vestre 9 0 1 8 10 - 35 1

Kvinner 7er
Elverum 2 - Hadeland KFK 3 2 - 0
Hadeland KFK 3 - Lunner FK 14 - 0
Kastad - Løten 2 Uts -
Kastad - Rena 0 - 5
Kastad - Nordsinni 0 - 2
Lunner FK - Elverum 2 0 - 6
Løten 2 - Rena Uts -
Nes - Lunner FK 5 - 0
Nes - Hadeland KFK 3 2 - 1
Nes - Elverum 2 1 - 1
Nordsinni - Løten 2 Uts -
Rena - Nordsinni 2 - 7
Nordsinni 11 11 0 0 41 - 6 33
Elverum 2 12 10 1 1 39 - 5 31
Nes 12 7 1 4 21 - 29 22
Hadeland KFK 311 7 0 4 31 - 19 21
Rena 11 7 0 4 22 - 21 21
Varde 11 5 0 6 17 - 17 15
Kastad 11 5 0 6 8 - 27 15
Bruvoll 12 2 0 10 1 - 11 6
Lunner FK 12 1 0 11 3 - 48 3
Løten 2 9 0 0 9 0 - 0 0

Fotball
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Mauritz Kåshagen har
funnet formen i riktig
tidspunkt. Lørdag vant
han 400-meteren
Världsungdomsspe-
lene i Sverige og er
optimistisk med tanke
på junior-VM i neste
uke.

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

henrik.hornness@ringsaker-blad.no

Mauritz Kåshagen er veldig
godt fornøyd med hvordan han
gjennomførte helga.

– Det har vært en veldig bra
helg for meg. Lørdag var 400-
meter og jeg synes det gikk vel-
dig bra, selv om det ikke var
den hardeste konkurransen, sier
Mauritz Kåshagen.

Prikket inn formen
19-åringen synes det ikke var
mye å utsette på konkurransen i
helga.

– Jeg løp et veldig bra løp lør-
dag og var bare ett hundredel fra
ny personlig rekord. Jeg er vel-

dig fornøyd med oppladningen
til junior-VM og det virker
lovende med det jeg presterte i
helga, forteller Mauritz Kåsha-
gen.

Etter helgens prestasjoner er
Kåshagen optimistisk foran
junior-VM i Polen.

– Jeg har funnet formen på
riktig tidspunkt og det blir spen-
nende å se. Jeg tror det kommer
til å gå veldig bra. Nå er jeg
inne i den langsiktige formtop-
pen, det jeg gjorde i helga lover
veldig bra. Men det blir tøff
konkurranse. Det kommer til å
gå veldig fort der. Målet må
være å sette personlig rekord.
Det var litt for dårlig konkurran-
se og forhold til det i Sverige.
Men jeg var ikke langt unna.
Kanskje kan jeg nå en semifina-
le hvis alt klaffer. Da må jeg
nok perset med en god del, for-
teller unggutten. 

Moelven imponerer
Trener Dag Kåshagen var kjem-
pefornøyd etter helgens gode
resultater.

– Dette var en kjempesuksess
for de aller fleste. Dette er det
beste Moelven har gjort i Värld-
sungdomsspelen noensinne. Vi
har aldri hatt så gode resultater

der før. Vi fikk to seire på
samme dag og veldig bra uttel-
ling, forteller Dag Kåshagen.

– Mauritz Kåshagen vant
overlegent 400-meteren og skal
løpe junior-VM neste tirsdag.
Formen peker i riktig retning og
det hadde vært artig om han
hadde klart semifinalen, sier
Kåshagen.

Det var også andre Mauritz
Kåshagen som imponerte i
Göteborg.

– Carl Emil Kåshagen ble
nummer tre. Med det klarte han

NM-kravet. Med tida 49.37 er
han suverent beste 17-åringen i
Norge, forteller trener Kåsha-
gen.

Jostad vant lengde
Lovise Kyllingstad imponerte

også i Sverige. Hun vant stav-
konkurransen og ble vinner i
klassen 14 år. Pål Jostad var en
annen som imponerte.

– Pål (Jostad) har stabilisert
seg gjennom gode resultater og
seiler opp som en het medaljek-
andidat i NM. I Sverige vant

han lengde og imponerte oss
igjen, forteller Dag Kåshagen.

I tillegg til disse ble Magnus
Løvstad nummer sju i stav, Mar-
tin Jørgensen sju på 100-meter,
både Ingvild Kåshagen og Åsta
Sulen satte personlige rekorder.
Henrik Fauskrud fra Veldre
imponerte nok en gang da han
perset til 2.30 i stav. Alt i alt en
meget positiv helg i Sverige for
alle ringsaksokninger som føl-
ger friidrett.

Mauritz fant form-
toppen til junior-VM

Pål Jostad vant lengdekonkurransen i Göteborg og Dag Kåshagen
ser han som en medaljekandidat i NM.

Mauritz Kåshagen har prikket inn formen og vant suverent helgens Världsungdomsspelen i Göteborg.
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(Vågå – Nes 4-3) Nes
har ikke marginene på
sin side om dagen.
Lørdag ledet nesning-
ene 3-2 borte mot
Vågå da det gjensto
seks minutter, men
tapte 4-3 med en mann
mer mann.

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

henrik.hornness@ringsaker-blad.no

Etter å ha hatt marginene mot
seg nok en gang var det surt for
Frode Ihle å dra hjem fra Vågå
med null poeng.

– Det var nesten helt utrolig
at vi dro hjem med null poeng i
bagasjen. Vi ledet 3-2 da det
gjensto seks minutter, men klar-
te å tape. Grunnen til det er
kombinert med dårlige presta-
sjoner og at vi ble litt for feige. I
tillegg har vi ikke marginene
med oss nå. Dessverre ble det

nok et surt tap, sier Ihle.

11 mot ti
På grunn av mange skader dro
Nes til Vågå med bare 11 mann.

– Vi stiller med det beste
laget vi har tilgjengelig. Men
det er klart at vi savner noen
spillere. Men de gutta som spil-
te gjorde en kjempeinnsats og
hadde fortjent bedre, forteller
Ihle.

– Kampen vippet lenge. Vi
gikk tidlig opp i ledelsen med 1-
0. Så fikk de to kjappe scoringer
og ledet 2-1. Etter det reddet en

Vågå-spiller på streken med
hånda og ble utvist. Vi fikk
straffe. Men Pål Skaugen klarte
ikke å score på straffespark. 

Nå ser Ihle framover mot
siste kamp før ferien.

– Vi har en ny bortekamp mot
Ringebu/Fåvang fredag. Der må
vi ha tre poeng for å ikke bli
dratt ned i nedrykkssumpen.
Den kampen kan fort få innvirk-
ning på hvordan resten av
sesongen vil se ut. Vi gleder oss
og skal gi alt for seier i den
kampen, avslutter Ihle. 

Uheldig tap for Nes
Vågå lørdag:
Seriekamp 4.divisjon menn
Vågå – Nes 4-3 (2-1)
Mål: 0-1 Dag Andre Petrud (2.min),
1-1 (10.min), 2-1 (12.min), 2-2 Mor-
ten Østlund (47.min), 2-2 Østlund
(63.min), 3-3 (84.min), 4-3 (89.min)
Nes’ lag 4-4-2: Alexander Ottosen –
Bjarne Ophus, Ole Erik Hansen,
Trond Atle Tajet, Joacim Plassen –
Terje Grini, Pål Skaugen, Lars Erik
Snuggerud, Dag Andre Petrud – Mor-
ten Østlund, Thomas Ludvigsen
Gult kort: Pål Skaugen

Kamprapport

Brumunddals jentelag spilte
søndag finale i Örebro cupen
som gikk av stabelen i Sveri-
ge. Bele Barkarby er regnet
som det beste jentelaget i
Sverige, men fikk hard kamp
fra gode dalajenter.

Henrik Hornnæss 62 34 77 00

henrik.hornness@ringsaker-blad.no

Trener John Arne Holmlund var godt for-
nøyd med sine jenter etter at de vant søl-
vet i Örebro.

– Jentene gjorde en fantastisk turne-
ring og jeg er veldig stolt av jentene. Jeg
synes vi hadde fortjent straffesparkkon-
kurranse mot Bele Barkarby i finalen.
Men vi føler ikke at gullet glapp, heller
at vi vant sølvet, sier Holmlund.

Tynn stall
Bele Barkarby er kanskje det beste jente-
laget i Sverige. De leder serien foran lag
som AIK og Hammarby. 

I løpet av turneringen scoret Dala 26
mål og slapp inn  bare seks. En meget
sterk prestasjon med tanke på at bare 12
utespillere ble brukt.

– Vi gikk inn til turneringen med en
altfor tynn stall i utgangspunktet. Men
jentene sto løpet ut veldig bra, forteller
Homlund.

God finale
Ane Holmlund ble Dalas toppscorer
gjennom turneringen med ni mål på sju
kamper. I finalen var dessverre ett mål
for lite.

– Bele Barkarby var best i første
omgang og ledet fortjent til pause. Det
første målet var et veldig billig straffe-
spark etter 50 sekunder. Det andre målet
var en forsvarsglipp som vi burde ha fått
avklart. I andreomgang spiller vi kjempe-
bra og rundspiller til tider svenskene.
Ane (Holmlund) scorer et fint mål fra 25
meter og hadde også en stor sjanse rett
før slutt. Skuddet gikk helt i hjørnet og
det var en kjemperedning fra Barkarbys
keeper. Det var en fantastisk finale, vi
gjorde vårt beste og er kjempefornøyde,
avslutter Holmlund.

Dalas jentelag vant sølv i Sverige

Ny pokal: Dalas 93-jenter tok hjem en ny pokal til Sveum selv om det ble tap 1-2 mot Bele Barkarby FF som er suverene i Stockholms eliteserie for J15. Finalen ble spilt på
storslåtte Behrn Arena i Örebro.
Bak fra venstre: Marthe Lishagen, Kine Hagelund Svendby, Thea Jevnheim Sørlunden, Kaja Jacobsen, Emma Motrøen, Siri Fineid, Silje Holmen og Kristine Hansen.
Foran fra venstre: Henriette Storsveen, Emmi Kristensen, Tonje Houmb Torp, Pernille Brovold Iversen og Pernille Ødegård.
Foran med pokalen, lagets kaptein Ane Holmlund . (Foto: Privat)
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Med deltakelse i
NM for brassband
i Bergen satte
Brøttum Skolemu-
sikk, med sin diri-
gent Andres Halla,
punktum for denne
sesongen.

Lene Sæther 62 34 77 00

redaksonen@ringsaker-blad.no

Med en vellykket NM-
konsert bak seg på Brøt-
tum, satte korpsmusikerne,
samt ledere, dirigent og
noen foreldre seg i bussen
med kurs for Stavanger og
NM for skolekorps som
mål. Dette er en årlig tra-
disjon som er det virkelig
store høydepunktet I
korpsåret. Brøttum Skole-
korps har flere ganger
hevdet seg meget bra.

I konkurransen og
endte I år på en delt 10.
plass i 2 divisjon.

– Ambisjonene var nok
noe høyere i år siden vi
fikk en tredje plass i fjor,
men det var ingen sure
miner å se. Det viktigste
er å ha det moro sammen,
og det har denne gjengen,
sier leder for Brøttum
Skolekorps Sonja Dahle.

Eneste fra Hedmark
Stavanger er Europas kul-
turhovedstad i 2008 og i
den forbindelse ble Lands-
festivalen Spilleglede,
Norges Musikkorps For-
bunds sommerfestival
arrangert I byen. Over
7000 musikanter fra hele
landet deltok, med Brøt-
tum Skolekorps som enes-
te deltaker fra Hedmark I
NM for brass.  I NMjanit-
sjar deltok korps fra
Brandbu og Gran.  I til-
legg ble det også arrangert
NM for drill og marsje-
ring.

Innholdsrikt
Brøtningene fikk oppleve
mye disse dagene I tillegg

til selve NM-konkurran-
sen, det var bl.a. torgkon-
serter, gateshow, Hans
Majestet Kongens Garde
bidro med både drillopp-
visning og konsert, det ble
også arrangert en stor St.
Hans fest med Madcon,
Celine fra Melodi Grand
Prix Jr., The Rookies fra
NRK, dansere fra Sør-
Afrika – det hele styrt av
Stian Barsnes-Simonsen
kjent for de fleste fra såpe-
serien Hotel Cæsar og
Reser på NRK.  Det ble
også tid til en tur i Konge-
parken – en fornøyelses-
park litt sør for Stavanger. 

Etter sommerferien  er
det full trøkk igjen, men
innøving av nye stykker
bl.a. til neste NM.

Årets høydepunkt for Brøttum Skolekorps

Oskar Herman og Knut Hauger trosser regnet  under
spill i Stavanger (Foto: Sonja Dahle).Oskar Herman og Fredrik Gjeldaker fikk møte Tshawe

fra hiphopgruppa Madcon.  (MMS-foto: Ole Jakob Sæt-
her)

Fra togkonsert under NM i brass for Brøttum skolemusikk. Været var ikke på musiker-
nes side, men konsertene ble spilt likevel (Foto: Sonja Dahle)

Zetor 6718 75 mod.
Olsenhenger ca. 4 tonn
m/høye karmer. Yrstad 
sag til traktor. Selge
Tlf. 62 46 73 94, 976 

kunngjøring

landbruk

motor



29Tirsdag 1. juli 2008·

stilling ledig

Hybel/hybelleilighet
i Brumunddal søkes til
stipendiat på Tine. Fr
1.8.09. Ring 62 98 15 
mobil 905 99 652. Tine
Meieriet Øst Brumundda

bolig ønskes leid

byggevarer

eiendom
Parkett 14 mm. Stort utvalg.
Feilvare fra kr. 115,- m2
Aasen Handel 62 58 62 22
Åsvang i Stange

Trenger du gratis forv
sommer. Vi har beite
Ringsaker og Oppdal. S
13 år og Nina 40. Tar 
og passer din hest. So
meget hestevant, rir s
og dressur. Nina er
ansvarsbevisst. Vil du
mer om oss ring: 905 

Ytterdører  m/glass fra  3.690,-
Ytterdører , hvit m/glass 4.490,-
Furudør  m/karm  998,-
Balkongdør  fra  4.500,-
Boddør isolert   2.185,-

Aasen  Handel 62 58 62 22

Pakkesalg, innv/utv. pa.nel
Fra kr. 46,- pr m2.
Aasen Handel 62 58 62 22

Vinduer, hvite på lager.

99x119 m/argongass 2.990,-

109x119 m/argongass 3.090,-

119x119 m/argongass 3.190,-

Aasen Handel 62 58 62 22

Ankerløkken Håndverk-
senter AS  (org. 991678263)
Malere, murere, snekkere. 
Bred erfaring og gode
referanser. Hus/låvemaling,
tilbygg, tak, terasser mm.
Ledig kapasitet.

Tlf. 941 67 941
ankerhandverk@gmail.com

dyr og utstyr

Tilbud Baderomsplater
m/flismønster 60x240
I sort 428,-pl./II sort 249,-pl
Aasen Handel 62 58 62 22

Matjord. Harpet og stei
Tilkjørt. Tlf. 911 00 

underholdning

3 kattunger gis bort.
Renslige. Tlf. 915 76 

arbeid

smått selges
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RADIO
Dagsnytt hver hele time.
09.05 Reiseradioen 11.03

Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr.
prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå
16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barne-
timen for de minste 19.03 Kveldsåpent 20.03
Værmelding 20.07 Kveldsåpent forts 23.03
Reiseradioens reviderte 00.05 Nattønsket
02.03 Cowboy & Indianer 03.03 Norsk på
norsk 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt
05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene 

Dagsnytt hver hele time
unntatt 19.00, 20.00, 21.00

og 23.00. 09.03 Sommeropplesning: Charlie
og sjokoladefabrikken 09.30 Ukas P2-artist:
Daniel Sandén-Warg 10.03 Sånn er livet 11.03
Musikkmassasjen 12.03 Verdt å vite 12.30
Dagsnytt 12.45 Kulturnytt 13.03 Utopia 13.30
Sámi Radio: 14.03 BluesAsylet 15.03 Kultur-
nytt 15.30 Musikkredaksjonen 16.03 RadioSel-
skapet 17.03 Sommeropplesning: Charlie og
sjokoladefabrikken 17.30 Dagsnytt 18.03
Dagsnytt atten 19.00 Ukas P2-artist: Daniel
Sandén-Warg 19.30 Kammertjenerne: Risør
kammermusikkfest 20.30 Radiofront 21.30
Jazzbasillen 22.05 P2s Blå Mix 23.30 Opera-
guiden 00.05 Notturno 

P3nyheter hver halvtime fra 06.30
til 09.30, deretter hver hele time

fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00, 06.00,
18.00, 20.00, 21.00, 22.00 og 24.00. 10.02
Pia 12.02 O-fag 13.05 Drillpikene 14.02 Kom-
pani Knudsen 16.02 Osenbanden 18.03 Lyd-
verket sommer 20.03 Pyro 22.05 Urørt 00.05
P3 Natt med DJ 02.03 O-fag 03.03 Drillpikene
04.03 P3 Natt Musikk 

Nyheter hver halvtime mellom 06
– 19 og hver time mellom 19 og

24. 10.00 Sommer i Norge 14.00 God etter-
middag 18.00 NorgesMagasinet 19.00 Popcorn
20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene
21.15 God kveld! 22.00 Norgesnyhetene
22.15 God kveld! 23.00 Norgesnyhetene
23.15 Babel 24.00 Norgesnyhetene 00.15
Nyheter på samisk 00.20 Samisk! 00.30 Vari-
ert musikk fra de siste 4 tiår! 

Nyheter hver hele time 06.00-
24.00, hver halvtime 06.00-09.00

og 15.00-18.00. P4-Kultur kl. 12.50, 13.50
og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. 10.00 Solfaktor 12.00 P4
Sommerturné 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Syt-
ten Tretti 18.00 RadioRama 19.30 Barnas
Beste 20.00 Sommerkveld 23.00 Lyden av P4
01.00 Sytten Tretti 01.30 Lyden av P4 

07.00 Barnas supershow (ttv) (r) 4178 07.30 Som-
mermorgen 4816975 07.30 I Mummidalen (ttv) (r)
1012284 07.55 Hva skal vi gjøre i dag mon tro?
3287913 08.00 Den lille blå dragen (ttv) (r) 93642
08.10 Konstanse (ttv) 5088468 08.20 Snegleslim
og bærfis 1469468 08.30 Rorri Racerbil (r)
2902642 08.45 Erik og Arne 9531791 08.50 Fami-
lien Pling 5459604 09.15 Hubert (r) 8289994
09.30 Doktor Dog 2990807 09.45 Tommys ville
venner (r) 5724710 10.00 H2o (r) 36997 10.25
Klasse 9a (t) (r) 2223772 10.55 Naboer (t) (r)
8225449 11.15 Naboer (t) (r) 3183159 11.40
Norge rundt jukeboks 3614062 12.55 Du skal høre
mye jukeboks 6545975 14.00 Wimbledon direkte
31680888 17.50 Oddasat (t) 5207826 17.55 Nyhe-
ter på tegnspråk 5206197
18.00 Barne-TV 86517

18.00 Postmann Pat (ttv) 12062
18.15 Eddy og bjørnen 2655449
18.25 Wassi, gutten fra Etiopia 327130

18.40 Distriktsnyheter 747710
19.00 Dagsrevyen (ttv) 17
19.30 Grønn glede (ttv)

(6:10) Norsk hageserie. 54975
19.55 Koht i familien (ttv) (r)

(8:8) Norsk underholdningsserie. 510739
20.25 Litt som deg (t)

(10:25) Sv. romantisk dramaserie. 131246
20.55 Distriktsnyheter 9650517
21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 81
21.30 Krigen: Dødelig alvor (t)

(:14) Am. dokumentarserie 21994
22.20 Extra-trekning (ttv) 9803739
22.35 I kveld 506130
23.00 Kveldsnytt 34246
23.15 Nachspiel Wimbledon 5853062
23.35 Frida (t)

Am. drama fra 2002. 1298371
01.35 Autofil jukeboks. 4390956 03.00-
07.00 Norsk på norsk jukeboks 14199043

13.30-14.30 Lunsjtrav 2138081
17.45 Wimbledon direkte
82687888
20.00 NRK nyheter 9022739
20.10 Dokumentar: Forbudt

framtid (t) (r)
Norsk dokumentar.8421604

21.05 Jon Stewart (t)
Am. talkshow. Talkshowet «The
Daily Show» med Jon Stewart
som vert kaster et komisk
blikk på nyhetene og politik-
kens verden. Kveldens gjest:
James Harding. 3163791

21.30 Kollektivet i Köping
(t) (r)
(2:6) Sv. dokumentarserie.
Dokumentarserien er priset av
både kritikere og publikum.
2844420

21.55 Keno 1831555
22.00 NRK nyheter 9040888
22.05 Fantastiske reiser: I

isbjørnens spor (t) (r)
(4:6) Naturdokumentarserie.
35519265

22.55 Oddasat (r) 3750371
23.00 Dagens Dobbel

7273642
23.05 Rett på sak med K-G

Bergström (t)
Intervjuserie. 3882642

23.35 Grønn glede (ttv) (r)
(6:10) Norsk hagese-
rie.85646710

24.00 Sex med Victor (t) (r)
(3:8) Sv. serie om ungdom og
sex. 1208550

00.30-00.55 I kveld (r)
44851260

07.00 TV 2 junior 81917197 07.00 Koala Brødrene
54265 07.10 Bob – serie 9 5795771 07.20 Ozie
Boo 11090230 07.23 MILO 305090523 07.28
Babar 307783866 07.51 Franny's Feet 101143401
08.02 Lazytown 203603178 08.47 Princess Shehe-
razade 208446401 09.13 Kaptein Rødskjegg
309453772 09.39 The Batman 407980848 10.00
Skippy (r) 4284 10.30 Sonen 7647994 12.40 Hotel
Cæsar (r) 325456 13.10 Out of Practice (r)
9706888 13.35 Home and Away (r) 234536 14.00
Den syvende himmel (r) 4177791 14.50 MacGyver
(r) 6758081 15.40 Home and Away 2625536 16.10
Alle hater Chris (r) 323523 16.35 Venner for livet (r)
1241420 17.05 Scrubs (r) 6041884 17.30 That
'70s Show (r) 9555 18.00 Kontoret 4064
18.30 Nyhetene og Sporten 78130
18.50 Været 1299826
19.00 Frasier (r) 8420
19.30 Holms (r) 7791
20.00 Guinness rekord-TV

(5:14) Underholdningsprogram 4604
20.30 Hos Martin (r)

(2:13) Norsk komiserie. 3975
21.00 Nyhetene 96401
21.20 Været 4231468
21.25 Sportsnyhetene 6735081
21.40 Privat praksis

(2:9) Am. dramaserie.9377401
22.30 Medium

(5:16) Am. dramaserie. 35333
23.20 Nyhetene og Sporten 5542555
23.35 Været 4508536
23.45 Californication (r) 4287449
00.25 Summerland (r) 2974005
01.15 Cane (r) 7328598
02.00 30 dager (r) 7363753
02.50 Sportsnyhetene 5604531
03.05-03.15 Været (r) 8724956

06.00 TV-shop 848284 06.30 Bar-
netreern 6743361 07.25 Se opp for
Susan 6201994 07.55 Murphy
Brown (r) 5671604 08.25 TV-shop
90310420 09.30 Robinson USA (r)
8320517 10.25 Oprah (r) 2500246
11.20 Dr. Phil 7327913 12.15 I
gode og onde dager (r) 3217888
13.05 I gode og onde dager 940389
14.00 Reba (r) 648246 14.30 Pus-
sycat Dolls (r) 645284 15.30 The
O.C. (r) 997082 16.30 Nanny (r)
696361 17.00 According to Jim (r)
246820 17.30 Alle elsker Raymond
(r) 591997 18.00 Two and a Half
Men (r) 141456 18.30 Kongen av
Queens (r) 296505
19.00 Oprah (r)

(753) Am. talkshow. 847555
20.00 Alle elsker Raymond

(157) Am. komiserie. 470772
20.30 N.C.I.S. (r)

(36) Am. dramaserie. 451772
21.30 N.C.I.S.

(37) Am. dramaserie. 480284
22.30 Paradise Hotel

(2) Da. realityserie. 768587
23.15 My Name Is Earl (r)

(54) Am. komiserie. 8423284
23.40 Kongen av Queens

(102) Am. komiserie.1927420
00.10 Seinfeld (r)

(84) Am. komiserie. 766482
00.40 Art Heist

Sp./am. action fra 2004.
Regi: Bryan Goeres. 9331424

02.20 Retrograde
Am. science fiction. 2011444

03.50 Verdens villeste videoer
2448173

04.35-05.30 Dr. Phil 9651802

07.00 Interaktiv frokost 51348081
10.10 SOS Hundehjelpen (r)
2567325 10.40 Ekstrem rengjøring
(r) 5384739 11.10 SOS barnevak-
ten (r) 5528517 12.10 Glamour
2326541 12.35 The Rachael Ray
Show (r) 7409159 13.35 Gilmore
Girls (r) 3780975 14.25 Spotlight
(r) 6511975 14.40 Ugly Betty (r)
9881604 15.30 Jesse (r) 398739
16.00 Steg for steg (r) 399468
16.30 What I Like About You (r)
758197 17.00 Will & Grace (r)
759826 17.30 Elimidate (r)
752913 18.00 Aktuelt 909449
18.20 Spotlight 5250449
18.30 The Planet's Funniest

Animals (r) 738333
19.00 America's Funniest

Home Videos (r) 121994
19.30 America's Funniest

Home Videos (r) 120265
20.00 Hvordan se bra ut

naken
(7) Br. livsstilsserie. 127178

20.30 Motepolitiet
(7) Br. livsstilsserie. 3940028

21.35 C.S.I. (r)
(7) Am. spenningsserie. 5952420

22.30 Aktuelt 107994
22.50 CSI: Miami (r) 1312913
23.45 Spotlight (r) 7554265
23.55 America's Funniest

Home Videos (r) 7514449
00.25 Spin City (r) 494753
00.55 The Closer (r) 6409802
01.45 Aktuelt (r) 4708821
02.05 Magnum, P.I. 5145482
02.55-07.00 Mess-TV 19679173

07.10 Morgensending
12.30 The Best Man

Br. komedie fra 2005.
14.05 Lys i skumringen

Fi./ty./fr. drama fra
2006.

15.20 Sybil
Am. TV-drama fra
2007.

16.50 Phat Girlz
Am. komedie fra
2006. (7 år)

18.30 Hoot
Am. eventyrkomedie
fra 2006. (10 år)

20.00 7 millionærer
Sv. komedie fra 2006.
(10 år)

21.35 Hollywood Reporter
22.00 In Treatment
22.30 The Marine

Am. action fra 2006.
24.00 Masters of Horror
01.00 Dead Man's Shoes
02.30 Hollywood Reporter
02.55 Young Guns
04.40 In Treatment
05.10 Nattsending

14.30 Formel 3
Første løp på Noris-
ring.

15.25 Formel 3
Andre løp på Noris-
ring.

16.30 Premier League
Manchester United –
Manchester City fra
10/2.

18.30 Golf News
Siste nytt innen golf.

19.00 Speedway
Smederna – Lejonen,
direkte.

21.00 Trans World Sport
Internasjonalt uke-
magasin med sports-
nyheter, analyser og
reportasjer fra hele
verden.

22.00-23.55 Speedway
Smederna – Lejonen,
kveldens runde.

05.35 Morgensending
13.00 American Hotrod:

Ford 1940-modell
14.00 Møkkajobber: Oste-

produsent
15.00 Hvordan gjør de det?
15.30 Hvordan gjør de det? 
16.00 Kinas menneske-

skapte underverker:
Shanghais forvandling

17.00 Ekstreme maskiner
18.00 Overhaling
19.00 Hvordan gjør de det? 
19.30 Hvordan gjør de

det?: Gull/rulletrap-
per/golfkøller

20.00 Mythbusters: Luftig
grensekryssing

21.00 Ingeniørkunstens
mesterverk: Den fly-
tende byen

22.00 Møkkajobber:
Slamrengjører

23.00 Mann mot natur:
Mexico

24.00 Livsfarlig fangst:
Skalk lukene

01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
14.30 Brandy & Herr Visvas
14.55 Fairly Odd Parents
15.15 Keiserens nye skole
15.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
16.00 Kim Possible
16.25 Hannah Montana
16.50 Erstatterne
17.00 Phineas og Ferb
17.15 Brandy & Herr Visvas
17.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
18.00 Hannah Montana
18.25 Zack og Codys søte

hotelliv
18.45 Phineas og Ferb
19.00 Fairly Odd Parents
19.10 Brandy & Herr Vis-

vas
19.25 Magikerne på

Waverly Place
19.50 Cory i Det hvite hus
20.10 Hannah Montana
20.35 Zack og Codys søte

hotelliv
21.25 Phil fra fremtiden
21.50-22.00 tegnefilm

08.30 Fotball: EURO 2008
Show (r)

09.00 Fotball: EM (r)
Gruppespill: Østerrike
- Tyskland

11.00 Fotball: EM (r)
Første kvartfinale:
Portugal - Tyskland

13.00 Fotball: EURO 
2008 Show (r)

13.30 Fotball: EM (r)
Onsdagens semifinale:
Tyskland - Tyrkia

15.30 Fotball: EM (r)
Søndagens finale.
Spania - Tyskland. 

17.30 Fotball: EURO 2008
Show (r)

18.00 Eurogoals 
Flash

18.15 Friidrett
20.00 Eurogoals Flash
20.15 Sport: Watts
20.45 Boksing
23.00 Rally
23.30 Speedway
00.30-01.30 Speedway

08.55 Morgensending
12.40 En engel iblant oss

(r)
13.30 The Young and the

Restless (r)
14.15 Montel
15.00 Judge Judy (r)
15.25 Judge Judy
15.50 Modellbyrået
16.15 Ryddige hjem
17.05 The Martha Stewart

Show (r)
17.55 En engel iblant oss

(r)
18.45 The Young and the

Restless
19.35 En, to, tre – oppus-

sing! (r)
20.30 Unge Mødre DK
21.00 Fete hunder – fete

eiere
21.30 Trinny & Susannah
22.30 Zoom
23.20 Ghost Whisperer (r)
00.10 Entertainment

Tonight
00.35 Nattsending

19.00 Potlach
Animasjonsserie.

19.25 Smith og Jones (t)
(r)

19.55 Samantha (t)
The Best Years. Am.
dramaserie. Saman-
tha er fremdeles usik-
ker på forholdet til
Trent. På mange
måter er han perfekt
kjærestemateriale,
men da må han være
villig til å rydde opp i
livet sitt.

20.40 Uventet besøk (t) (r)
21.10 Hollywood-redak-

sjonen (t) (r)
21.35 Verdens største

kinarestaurant (r)
22.30 Ondskapens akse

(t) (r)
22.50 Fienden sover (t) (r)
23.45 Jon Stewart (t) (r)
00.05 Svisj metal
02.00 Svisj
04.00-06.30 Svisj retro

07.00 Fantorangen
07.30 Sommermorgen
10.00 H2O (r)
10.30 Fantorangen
11.00 Super Barne-TV
13.20 Pablo, den lille

rødreven (r)
13.30 Pysj-klubben

The Sleepover Club.
Austr. serie.

13.55 Romnautene (r)
14.10 Er du mørkredd? (r)
14.35 Er du mørkredd?

Kan. grøsserserie for
ungdom.

15.00 Supermusikk (r)
15.30 Trylleskolen (r)
16.05 Nødlanding (t)

Flight 29 Down. Am.
spenningsserie.

16.30 Utfordringen (r)
17.00 Trollz

Am. animasjonsserie.
17.25 Skunk Fu! (r)
17.45 Kårni og Børni (ttv)

(r)
18.00 Barne-TV
18.40-18.55 Superkviss (r)

06.00 Gomorron Sverige
09.15 Hej hej sommar
12.00 Rapport
12.05 Strömsö (r)
12.35 Landgång (r)
13.05-13.35 Så länge sku-

tan kan gå (r)
14.30 Den levande sko-

gen
16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
17.05 På luffen i Norden
17.30 Bergen – Kirkenes

t/r (r)
18.00 Bolibompa
18.30 Hej hej sommar (r)
19.30 Rapport med A-

ekonomi
20.00 Allsång på Skansen
21.00 Morden i Midsomer
22.35 Hollywoodredaktio-

nen
23.00 Rapport
23.10 Berlinerpopplarna

(r)
24.00 The Crippendales (r)
00.25-06.00 Sändningar

från SVT24

17.10 Frufritt (r)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Talarna i 24 Direkt
19.10 Anslagstavlan
19.15 Oddasat
19.20 Regionala nyheter
19.30 Hjärnstorm (r)
20.00 Fritt fall
20.30 Extras (r)
21.00 Aktuellt
21.30 Cityfolk
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Kvinna i rött

Scarlet Street. Am.
film noir fra 1945. (16
år)

00.05 Isabel Allende (r)
01.05-01.35 Cityfolk (r)

06.00 Morgensending
10.00 Flukten gjennom

Kalahari
Am. romantisk even-
tyrfilm fra 1993.

12.00 Kinky Boots
Br./am. dramakome-
die fra 2005.

14.00 Mens du sov
Am. romantisk kome-
die fra 1995.

16.00 Casanova
Am. drama fra 2005.
(7 år)

18.00 Beryktet
Am. drama fra 2006.
(15 år)

20.00 Ledsaget udgang
Da. dramakomedie
fra 2007.

22.00 Kill Bill: Vol. 2
Am. actionthriller fra
2004. (15 år)

00.20 $2 Bill – In Bod We
Trust

02.00 Basic
04.00-06.00 Secuestro

Express

07.00 Sonen
14.05 Hollyoaks (r)
14.30 Hotel Cæsar
15.00 Melrose Place (r)
15.50 Helene og gutta (r)
16.20 Prank Patrol (r)
16.45 Hollyoaks
17.15 E! Wild on Tara

(10:12) «The U.K.».
17.45 Mang slags kjærlig-

het (r)
18.10 Desire
19.00 Mot i brøstet (r)
19.30 Karl & Co (r)
20.00 Uløste gåter
20.50 Fifth Gear
21.20 Naked and funny
21.30 Over There (p)
22.20 Manshow (r)
22.50 Pacific Blue

(1:22) «Lights out».
23.40 Skulk med stil
01.25 Beastmaster (r)
02.15-03.15 Sonen

06.00 Morgensending
08.00 Chill
10.55 Blush (r)
11.25 Blush
11.55 Bundy
12.25 Bundy
12.55 Drew Carey Show
13.25 American Dad
13.55 Familien Griffin (r)
14.25 Simpsons (r)
14.55 Simpsons
15.25 Seinfeld (r)
15.55 Star Trek: The Next

Generation
16.55 Stargate SG 1
17.55 Siste nytt fra P4
18.00 American Dad (r)
18.25 Familien Griffin
18.55 Simpsons
19.25 Simpsons
19.55 Siste nytt fra P4
20.00 Seinfeld
20.35 Trapped
21.35 Stargate Atlantis
22.35 The Unit
23.35 Nip/Tuck
00.35 Cops (r)
01.05 Nattsending

12.00 Golf: Open de Fran-
ce
Mennenes europa-
tour på Le Golf Natio-
nal i Paris.

13.30 Injection (r)
14.00 Tennis: Wimbledon

2008
Direktesendt tennis i
verdensklasse fra den
prestisjerike Wimble-
don-turneringen.

20.00 Golf: Europatouren
2008
(23) Hver uke sendes
høydepunktene fra
den siste turneringen
på Europeantouren.
Open de France på Le
Golf National i Paris.

21.00 Klassiker'n
22.55-01.00 Tennis:

Wimbledon 2008
Tennis i verdensklas-
se fra den prestisjeri-
ke Wimbledon-turne-
ringen.

20.25: Litt som deg 21.05: John Stewart22.30: Medium 22.30: Paradise Hotel20.00: Hvordan se bra ut...
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RADIO
Dagsnytt hver hele time.
09.05 Reiseradioen 11.03

Distr. prgm. 11.50 Radiosporten 11.54 Distr.
prgm. 13.05 Norgesglasset 15.05 Her og nå
16.03 Distr. prgm. 18.05 Kamfer 18.40 Barne-
timen 19.03 Kveldsåpent 20.03 Værmelding
med langtidsvarsel 20.07 Kveldsåpent forts
23.03 Reiseradioens reviderte 00.05 Nattøn-
sket 02.03 Friluftsmagasinet 03.03 Norsktop-
pen 04.03 Spill våken 05.33 Morgenandakt
05.45 Værmelding med varsel for fiskebankene 

Dagsnytt hver hele time
unntatt 19.00, 20.00 og

23.00. 09.03 Sommeropplesning: Charlie og
sjokoladefabrikken 09.30 Ukas P2-artist 10.03
Sånn er livet 11.03 Musikkmassasjen 12.03
Verdt å vite 12.30 Dagsnytt 12.45 Kulturnytt
13.03 Kunstreisen 13.30 Sámi Radio: 14.03
Jungeltelegrafen 15.03 Kulturnytt 15.30
Musikkredaksjonen 16.03 RadioSelskapet
17.03 Sommeropplesning: Charlie og sjokola-
defabrikken 17.30 Dagsnytt 18.03 Dagsnytt
atten 19.00 Ukas P2-artist: Daniel Sandén-
Warg 19.30 Jazzklubben 20.30 Takt og tone
21.03 Musikk i brennpunktet 22.05 P2s Blå
Mix 23.30 Operaguiden 00.05 Notturno 

P3nyheter hver halvtime fra 06.30
til 09.30, deretter hver hele time

fra 10.00 til 17.00. Dagsnytt 05.00 og hver
annen time fra 18.00 til 24.00. 10.02 Pia
12.02 O-fag 13.05 Drillpikene 14.02 Kompani
Knudsen m/VG-lista Topp 20 16.02 Osenban-
den 18.03 VG-lista Topp 20 Forspiel 20.03 Tini-
tus 22.05 Urørt 00.05 P3 Natt med DJ 02.03
O-fag 03.03 Drillpikene 04.03 P3 Natt Musikk 

Nyheter hver halvtime mellom 06
– 19 og hver time mellom 19 og

24. 10.00 Heges formiddag 14.00 God etter-
middag 18.00 Norgesmagasinet 19.00 Popcorn
20.00 God kveld! 21.00 Norgesnyhetene
21.15 God kveld! 22.00 Norgesnyhetene
22.15 God kveld! 23.00 Norgesnyhetene
23.15 Babel 24.00 Norgesnyhetene 00.15
Nyheter på samisk 00.20 Samisk! 00.30 Vari-
ert musikk fra de siste 4 tiår! 

Nyheter hver hele time 06.00-
24.00, hver halvtime 06.00-09.00

og 15.00-18.00. P4-Kultur kl. 12.50, 13.50
og 14.50. P4-sport kl. 07.03, 08.03, 09.03,
15.03 og 16.03. Nyheter på samisk kl. 18.03
og 20.03. 10.00 Solfaktor 12.00 P4 Sommer-
turné 15.00 Midt i Trafikken 17.30 Sytten Tretti
18.00 RadioRama 19.30 Barnas Beste 20.00
Sommerkveld 23.00 Lyden av P4 01.00 Sytten
Tretti 01.30 Lyden av P4 

07.00 Barnas supershow (ttv) (r) 2869 07.30 Som-
mermorgen 4883647 07.30 I Mummidalen (ttv) (r)
1089956 07.55 Hva skal vi gjøre i dag mon tro?
3254685 08.00 Den lille blå dragen (ttv) (r) 96314
08.15 Konstanse 3246666 08.20 Snegleslim og
bærfis 1429840 08.30 Rorri Racerbil (r) 2976227
08.40 Erik og Arne 5038463 08.50 Familien Pling
5426376 09.15 Hubert (r) 8256666 09.30 Doktor
Dog (ttv) 2967579 09.45 Tommys ville venner (r)
5791482 10.00 H2o (r) 37640 10.25 Klasse 9a (t)
(r) 2290444 10.55 Autofil jukeboks 7336579 11.55
Dansefot jukeboks 5448395 12.55 Ekstremvær
jukeboks 6512647 14.00 Wimbledon direkte
31640260 17.50 Oddasat (t) 5274598
17.55 Nyheter på tegnspråk 5273869
18.00 Barne-TV 70956

18.00 Fiffi og blomsterbarna (r) 13376
18.10 Gnottene 99376

18.40 Distriktsnyheter 895937
19.00 Dagsrevyen (ttv) 21
19.30 Kollektivet i Köping (t)

(3:6) Dokumentarserie. 70598
19.55 Kaoskontroll (ttv) (r)

(4:10) Underholdning. 651666
20.25 Litt som deg (t)

(11:25) Sv. romantisk dramaserie 289463
20.55 Distriktsnyheter 9627289
21.00 Dagsrevyen 21 (ttv) 85
21.30 Vikinglotto 80937
21.40 Kriseteamet (t)

(5:6) Fr. dramaserie. 1786227
22.30 I kveld 40
23.00 Kveldsnytt 36289
23.15 Nachspiel Wimbledon 5820734
23.35 Hva skjedde med Diane? (r) 5304734
01.10 Viten om: Stopp mens leken er god (t) (r)

Da. dokumentar 1506338
01.40 Du skal høre mye jukeboks 8847406
03.00-07.00 Dansefot jukeboks 14166715

17.45 Wimbledon direkte
Kommentatorer: Christian

Nilssen, Jan Frode Andersen
og Christer Francke.
82647260

20.00 NRK nyheter 9082111
20.10 Planeten vår: Jungel

(ttv) (r)
(9:11) Br. dokumentarserie.
48843376

21.00 Trav: V65 6838173
21.25 Edle dråper: Genever

og gin (r)
(2:6) Norsk underholdningsse-
rie. 9041840

21.55 Keno
Dagens trekning. 1808227

22.00 NRK nyheter 9000260
22.05 Romerrikets vekst og

fall (ttv) (r)
(4:6) Br. dokudrama. Det jødis-
ke opprøret, som spredte seg
gjennom hele Judea i 66 e.Kr,
var det største opprøret i
Romerrikets historie. En perio-
de truet det med å destabilise-
re hele imperiet. 35586937

22.55 Oddasat (r)
Nyheter på samisk. 3727043

23.00 Spekter: Terrorisme
(r)
Programmet som bretter ut
hele bildet og gir innsikt i aktu-
elle temaer. 8528937

23.55 Desperate bolig-
drømmer (t)
(4:4) Da. dokumentarserie.
6022376

00.25-00.55 I kveld (r)
Aktualitetsmagasin. 9254628

07.00 TV 2 junior 81984869 07.00 Koala Brødrene
47550 07.10 Bob – serie 9 9090983 07.20 Ozie
Boo 45395442 07.23 MILO 309395735 07.28
Babar 301088078 07.51 Franny's Feet 101110173
08.02 Lazy Town 200001869 08.26 Hamtaro
106607799 08.47 Princess Sheherazade
208413173 09.13 Kaptein Rødskjegg 309420444
09.39 The Batman 405780460 10.00 Skippy (r)
9005 10.30 Sonen 7614666 12.40 Hotel Cæsar (r)
165753 13.10 Out of Practice (r) 9766260 13.35
Home and Away (r) 368173 14.00 Den syvende him-
mel (r) 4144463 14.50 MacGyver (r) 6725753 15.40
Home and Away 2692208 16.10 Alle hater Chris (r)
192192 16.35 Venner for livet (r) 1218192 17.05
Scrubs (r) 7977116 17.30 That '70s Show (r) 4376
18.00 Kontoret 5005
18.30 Nyhetene og Sporten 70173
18.50 Været 1266598
19.00 Frasier (r)

(14) Am. komiserie. 3869
19.30 Holms (r)

(6:13) Norsk komiserie. 5840
20.00 Prinser og prinsesser 

(1:4) Sv. dokumentarserie. 9260
21.00 Nyhetene 12024
21.20 Været 4291840
21.25 Sportsnyhetene 6702753
21.40 FotballXtra: Cupen

Oppsummering av 3. runde i cupen. 5983442
22.35 Koneklubben

(1:19) Am. dramaserie. 1848005
23.25 Nyhetene og Sporten 4270111
23.40 Været 8092395
23.50 60 Minutes

(21) Am. reportasjemagasin. 343024
00.40 Deadwood (r) 7976241
01.35 Tsarens rike 3716628
02.30 Sportsnyhetene 6906067
02.45-02.55 Været (r) 4916883

06.00 TV-shop 994043 06.30 Barne-
treern 4781383 07.25 Se opp for
Susan 6278666 07.55 Murphy Brown
5648376 08.25 TV-shop 90387192
09.30 Robinson USA (r) 8397289
10.25 Oprah (r) 2577918 11.20 Dr.
Phil 7394685 12.15 I gode og onde
dager (r) 3277260 13.05 I gode og
onde dager 125376 14.00 Reba (r)
703753 14.30 Beauty and the Geek
(r) 777463 15.30 The O.C. (r) 120531
16.30 Nanny (r) 166208 17.00 Accor-
ding to Jim 167937 17.30 Alle elsker
Raymond (r) 160024 18.00 Two and
a Half Men (r) 161753 18.30 Kongen
av Queens (r) 146444 19.00 Oprah
993314
20.00 Alle elsker Raymond (r)

(159) Am. komiserie. 559869
20.30 Top Model Canada

(5) Kan. realityserie. 516289
21.30 Women's Murder Club

(10) Am. krimserie. 505173
22.30 Paradise Hotel

(3) Da. realityserie. 109314
23.15 My Name Is Earl (r)

(55) Am. komiserie. 3599802
23.45 Kongen av Queens (r)

(103) Am. komiserie. 3482550
00.10 Seinfeld

(82) Am. komiserie. 3259116
01.05 Watchtower 5687357
02.45 Fatal Contact: Bird

Flu in America
Am. drama fra 2006. 1714319

04.10 Missing (r)
(31) Am. krimdramaserie.
9092845

04.55-05.50 Dr. Phil
(936) Am. talkshow. 3273680

07.00 Interaktiv frokost 51315753
10.10 SOS Hundehjelpen (r)
6862537 10.40 Ekstrem rengjøring
(r) 5344111 11.10 SOS barnevakten
(r) 5595289 12.10 Glamour
6621753 12.35 The Rachael Ray
Show (r) 7469531 13.35 Gilmore
Girls (r) 3757647 14.25 Spotlight (r)
6588647 14.40 Ugly Betty (r)
9858376 15.30 Jesse (r) 420918
16.00 Steg for steg (r) 421647
16.30 What I Like About You (r)
806314 17.00 Will & Grace (r)
807043 17.30 Elimidate (r) 877802
18.00 Aktuelt 931006
18.20 Spotlight 5210821
18.30 The Planet's Funniest

Animals (r) 886550
19.00 America's Funniest

Home Videos (r) 260463
19.30 America's Funniest

Home Videos (r) 872802
19.55 One Tree Hill

(15) Am. dramaserie. 9002289
20.45 Cold Case

(5:18) Am. krimserie. 9456173
21.35 C.S.I. (r)

(8:23) Am. spenningsserie.
5929192

22.30 Aktuelt 231531
22.50 CSI: Miami (r) 1389685
23.45 Spotlight (r) 7521937
23.55 America's Funniest

Home Videos (r) 7574821
00.25 Spin City (r) 535680
00.55 The Closer (r) 6476574
01.45 Aktuelt (r) 4775593
02.05 Magnum, P.I. 5112154
02.55-07.00 Mess-TV 19646845

08.00 Morgensending
12.00 In Treatment
12.30 Flags of Our Fathers

Am. drama fra 2006.
14.40 Not Here to be

Loved
Fr. drama fra 2005.

16.15 V for Vendetta
Am./br./ty. science fic-
tion fra 2005. (15 år)

18.25 Dr. Dolittle 3
Am. komedie fra
2006. (10 år)

20.00 Lady in the Water
Am. eventyr fra 2006.

22.00 In Treatment
22.30 Dreamgirls

Am. musikkdrama fra
2006. (10 år)

00.35 Masters of Horror
01.35 Capote

Kan./am. drama fra
2005. (15 år)

03.40 Time Bomb
Kandisk thriller fra
2006. 

05.05 Nattsending

14.30 Speedway
Smederna – Lejonen
fra 1/7.

16.30 Premier League
Birmingham – Arse-
nal fra 23/2.

18.30 Golf News
Siste nytt innen golf.

19.00 FIFA Futbol Mundial
Ukens nyheter og
reportasjer fra fot-
ballverdenen.

19.40 Allsvenskan Studio
Studio før kampen.

20.00 Fotball: Allsvenskan
Djurgården – Elfs-
borg, direkte fra
Stockholms Stadion.

21.50 Allsvenskan Studio
22.15 Premier League

World
22.45-00.35 Fotball: All-

svenskan
Djurgården – Elfs-
borg, kveldens kamp
på Stockholms Stadi-
on.

05.35 Morgensending
13.00 American Hotrod:
14.00 Møkkajobber:

Slamrengjører
15.00 Hvordan gjør de

det?
15.30 Hvordan gjør de

det?: Gull/rulletrap-
per/golfkøller

16.00 De største byggverk
17.00 Ekstreme maskiner:

Flyskrekk og krasjlan-
ding

18.00 Overhaling
19.00 Hvordan gjør de

det?
19.30 Hvordan gjør de

det?
20.00 Mythbusters: Dre-

pende tørkepapir
21.00 Ingeniørkunstens

mesterverk
22.00 Møkkajobber: Reke-

fisker
23.00 Mann mot natur:

Island
24.00 Livsfarlig fangst
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
11.45 Musehus
12.10 Tarzan
12.35 Lilo & Stitch
12.55 Den amerikanske

dragen: Jake Long
13.20 Fillmore
13.40 Friminutt
14.05 Kim Possible
14.30 Brandy & Herr Visvas
14.55 Fairly Odd Parents
15.15 Keiserens nye skole
15.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
16.00 Kim Possible
16.25 Hannah Montana
16.50 Erstatterne
17.00 Phineas og Ferb
17.15 Brandy & Herr Visvas
17.35 Den amerikanske

dragen: Jake Long
18.00 Hannah Montana
18.25 Zack og Codys søte

hotelliv
18.45 Phineas og Ferb
19.00 Fairly Odd Parents
19.10 Brandy & Herr Visvas
19.25 Kveldsending

08.30 Morgensending
11.15 Fotball: EURO 2008

Show (r)
11.45 Speedway (r)
12.45 Fotball: EM (r)
15.00 Hestesport
17.00 Friidrett (r)
18.00 Eurogoals Flash
18.15 Olympiske leker
18.45 Sport Traveller
19.00 Wednesday Selecti-

on
19.10 Polo i Buenos Aires,

Argentina
19.40 Hestesport
20.40 Riders Club
20.45 Golf: U.S. P.G.A.

Tour – Buick Open
21.45 Golf: Asian Tour
22.15 Golf Club
22.20 Seiling
22.50 Seiling: Yacht Club
22.55 Wednesday Selecti-

on
23.00 Fotball: EM (r)
01.15-01.30 Sport Travel-

ler (r)

08.55 Morgensending
12.40 En engel iblant oss

(r)
13.30 The Young and the

Restless (r)
14.15 Montel
15.00 Judge Judy (r)
15.25 Judge Judy
15.50 Modellbyrået
16.15 Ryddige hjem
17.05 The Martha Stewart

Show (r)
17.55 En engel iblant oss

(r)
18.45 The Young and the

Restless
19.35 En, to, tre – oppus-

sing! (r)
20.30 Debbie Travis:

Designerjakten (r)
21.30 Nightwaves

Am. dramathriller fra
2003. (15 år)

23.05 Ghost Whisperer (r)
23.55 Entertainment

Tonight
00.20-00.45 Tett på Holly-

wood

19.00 Potlach
Animasjonsserie.

19.25 Smith og Jones (t)
(r)
Br. humorserie.

19.55 Mad tv (t) (r)
(11:22) Am. under-
holdningsserie.

20.35 Battlestar Galactica
(t)
(20:20) Am. science
fiction-serie.

21.20 The Replacement
Killers (t)
Am. action fra 1998.
(18 år)

22.45 Stormslag – The
Movie (t) (r)
Da. dokumentar.

23.45 Jon Stewart (t)
Kveldens gjester er
Coldplay.

00.05 Svisj retro
02.00 Svisj hits

De mest populære
musikkvideoene fra
det siste tiåret.

04.00-06.30 Svisj

07.00 Fantorangen
07.30 Sommermorgen
10.00 H2O (r)
10.30 Fantorangen
11.00 Super Barne-TV
13.20 Pablo, den lille

rødreven (r)
13.30 Pysj-klubben
13.55 Romnautene (ttv)

(r)
14.10 Er du mørkredd? (r)
14.35 Er du mørkredd?
15.00 Utfordringen (r)
15.30 Eventyr på heste-

ryggen (r)
15.55 Oggy og kakerlak-

kene
16.05 Nødlanding (t)

Flight 29 Down. Am.
spenningsserie.

16.30 Fabrikken (r)
17.00 Trollz

Am. animasjonsserie.
17.30 Skunk Fu! (r)
17.45 Kårni og Børni (ttv)

(r)
18.00 Barne-TV
18.40-18.55 Superkviss (r)

06.00 Morgensending
12.35-13.05 Mitt i natu-

ren (r)
14.15 Mitt liv utan mig

Sp./kan. drama fra
2003.

16.00 Rapport
16.05 Gomorron Sverige
17.00 För några grams

skull
17.30 Fantastiska berät-

telser
18.00 Bolibompa (r)
18.30 Hej hej sommar (r)
19.30 Rapport med A-

ekonomi
20.00 Uppdrag gransk-

ning – sommarspecial
21.00 Mördare okänd

(1:6) «I Herrens åsyn».
22.45 Rapport
22.55 Sommartorpet (r)
23.25 Packat & klart som-

mar (r)
23.55 Baronessan (r)
00.25 Blod, svett och dan-

ska skallar (r)
00.50 Nattsending

17.10 Fritt fall (r)
17.40 Nyhetstecken
17.50 Uutiset
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Fotbollsakademin

Da. dokumentaserie.
18.45 Grön glädje
19.10 Jag älskar min mini!

(r)
19.15 Oddasat
19.20 Regionala nyheter
19.30 Skild! (r)
20.00 Överleva
20.50 Åt alla lycka bär
21.00 Aktuellt
21.30 George
22.00 Sportnytt
22.15 Regionala nyheter
22.25 Lucky Louie
22.50 Grabbarna från

Angora (r)
23.20-00.20 Sleeper cell

(r)

06.00 Morgensending
10.00 Life is Ruff

Am. familiekomedie
fra 2005.

12.00 Pizza My Heart
Am. romantisk kome-
die fra 2005.

14.00 Skal vi danse?
Japansk komedie fra
1996.

16.00 Crazy in Alabama
Am. dramakomedie
fra 1999.

18.00 Evening
Am./ty. romantisk
drama fra 2007.

20.00 Die Hard i New
York
Am. action fra 1995.
(15 år)

22.00 Alpha Dog
Am. actiondrama fra
2006. (15 år)

24.00 Absolute Desire
02.00 Hard Candy
04.00-06.00 Venom

07.00 Morgensending
14.05 Hollyoaks (r)
14.30 Hotel Cæsar
15.00 Melrose Place (r)
15.50 Helene og gutta (r)
16.20 Prank Patrol (r)
16.45 Hollyoaks
17.15 Karl & Co (r)
17.45 Fotball: Før kampen

Privatlandskamp i fot-
ball for kvinner.

17.55 Norge – USA 1.
omgang
Direkte 

18.50 Fotball: I pausen
19.00 Norge – USA 2.

omgang
Direkte 

20.00 American Idol
20.50 Joey
21.20 Naked and funny
21.30 Profiler
22.20 Comedy Inc
22.50 Pacific Blue

(2:22) «The Daystal-
ker».

23.40 Pretty in Pink
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.25 Blush
11.55 Bundy
12.25 Bundy
12.55 Drew Carey Show
13.25 American Dad
13.55 Familien Griffin (r)
14.25 Simpsons
14.55 Simpsons
15.25 Seinfeld (r)
15.55 Star Trek: The Next

Generation
16.55 Stargate SG-1
17.55 Siste nytt fra P4
18.00 American Dad (r)
18.25 Familien Griffin
18.55 Simpsons
19.25 Simpsons
19.55 Siste nytt fra P4
20.00 Seinfeld
20.35 Fear Factor USA
21.35 Malibu's Most

Wanted
Am. krimkomedie fra
2003. (15 år)

23.10 Nip/Tuck
00.10 Cops
00.45 Nattsending

12.00 Golf: Buick Open (r)
Mennenes USA-tour.

14.00 Tennis: Wimbledon
2008
Direktesendt tennis i
verdensklasse fra den
prestisjerike Wimble-
don-turneringen.

20.00 Pole Position
(29) Norsk motor-
sportmagasin.

20.30 Golf: PGA-touren
2008
(24) Høydepunkter
fra PGA-touren, men-
nenes USA-tour. Buick
Open på Warwick
Hills Golf & Country
Club i Grand Blanc i
Michigan.

21.30 Klassiker’n
VM i fotball i 1994,
Norge - Mexico. 

23.20-01.00 Tennis:
Wimbledon 2008
Fra den prestisjerike
Wimbledon-
turneringen.

19.30: Kollektivet i Köping 20.10: Planeten vår: Jungelen20.00: Prinser og prinsesser 21.30: Women’s Murder Club19.55: One Tree Hill



Baksia

Har du ikke fått avisen i dag? Ring: 62 43 24 10

3 på siste

En svensk sjåfør i 20-åra innrømmet å ha sovnet mens han kjørte sørover E6 ved Bru-
munddal. Bilen havnet i grøfta like ved rasteplassen sør for Brumunddal.Ingen person-
skader er rapportert. Svensken kan vente seg et oppgjør med øvrigheta, i og med at han
innrømme å ha duppet av.

Svenske sovnet på E6

Modølen Espen Hagen
Olsen tar over der skil-
lingsvisekongen Helge
Borglund slapp.

Knut Erik Landgraff 62 34 77 00

knut.erik.landgraf@ringsaker-blad.no

Espen Hagen Olsen nøyer seg
ikke med vokalistjobben for
dansebandet Sogns, som i skri-
vende stund ligger som nr. 36 på
VG-lista Top 40 med låta «Det
koster å vara kar», et par hakk
foran Garth Brooks  og Dr.
Hook. Nå har modølen tatt skil-

lingsvisekongen Helge Bor-
glunds plass i den legendariske
og tilsynelatende evigvarende
plateserien «Frem fra glemse-
len». 

Gruppearbeid
Denne 21. plata i serien har fjer-
net seg fra de typiske skillings-
visene. Den ligger stilmessig i
grenselandet mellom velsmurt
svenskemusikk og standard
countrypop. På plata får Espen
god hjelp av tre vokalistkolleger
fra Romedal: Anette Løvtangen,
Gro Anita Johansen og Rune
Johnsrud. Disse fire skal prøve å
føre arven etter Helge Borglund
og Rita Engebretsen videre.

Modølen får boltre seg fritt på
klassikeren «Det er det samme
hvor jeg drar»,  Vidar Sand-
becks «Dagdrivervise» og  Tore
Skogmanns «Den gamle sme-
den». 

Samfunnshistorie
«Frem fra glemselen» blir
karakterisert som Norges største
plateseriesuksess, med et totalt
salg på 1,8 millioner eksempla-
rer på hittil 21 album. Seriens
opphavsmann Per Johan Skjær-
stad begynte å samle gamle,
glemte skillingsviser tidlig på
1970-tallet. Han har ingen pla-

ner om å slutte, for det er frem-
deles  et marked for disse tone-
satte, folkelige fortellingene,
som gjerne forteller om tragiske
skjebner og bunnløs sorg. 

– Frem fra glemselen er et
bevis på at vi av fortida kan lære
mye om framtida, mener Per
Johan Skjærstad. 

Han minner om at musikk-
professor Bjørn Kruse en gang
sa at de gamle skillingsvisene
hadde lært ham mer om visse
deler av norsk samfunnshistorie
enn noen akademisk lærebok
kunne klare. 

Frem fra glemselen i Moelv

Espen Hagen Olsen trives med å utforske gjengrodde visestier. 

Espen Hagen Olsen  synger på den 21. plata i serien «Frem  fra glemselen».
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Evqenija 
Wangensteen
– Erik
og
Kriss -
Dra til-
bake.
Det er
min
som-
merlåt!

Hva er sommer-
musikken din?

Beathe Hauge 
Rønning
– Det
må bli
musikk
fra 60-
og 70-
tallet.
Noen
eksem-
pler er
Jimi
Hendrix, Beatles og Rolling
Stones.

Ksenia Petrova
– Jeg
hører
mest på
metall,
men TV
on the
Radio er
bra om
somme-
ren. Da
kan man
slappe av og kose seg.


