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ERIK SOLHEIM:
– Blir ulv og bjørn i

50
år til - minst

- Det gikk til helvete, og det hadde jeg
tall på.

Lørdagsportrettet, side 34 og 35

Svenn Arne Lies 
ubehagelige tall

... eit tog i Mellombu, den vesle tog-
byen i ein hage i Ringebu. 

Side 28 og 29

Det går alltid ...

Hysj!  Jordfar
sover ...

Side 36 og 37

De utroligste doninger
med de feteste lyd-
anlegg, eskorterer 
kremen av norsk ung-
dom til Lillehammer.

Side 10 og 11

7.000 russ
på plass Var det-

te plan-
lagt som en ren
henrettelse, eller
skulle bin Laden
tas til fange?

Kristian Skullerud, side 2

n – Slik blir det i minst 50 år fram-
over, sier miljøminister Erik Sol-
heim. I går møtte han lokale gard-
brukere i Gudbrandsdalen. 

n Han sier vi må akseptere tap av
dyr, men vil imøtekomme beitedyr-
næringens ønsker om tiltak for å
begrense skadene. Side 4 og 5

LØRDAGS-
MAGASIN

Prebygg konkurs
– 55 mister jobben

Side 7
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En hel verden - med unntak av
en håndfull terrorister og Det
muslimske brorskap - hyller Ba-
rack Obama og hans topptrente
elitesoldater. Verdensfiende num-
mer en, Osama bin Laden, er ef-
fektivt fjernet fra jordens overfla-
te. Amerikanere som mistet sine
kjære i det grusomme terrorang-
repet 11.september 2001 står fram
og sier at de endelig har fått fred.
Den skyldige har fått sin straff. 

Statsledere over hele verden gir
også sin honnør til den amerikan-
ske president som er mer populær
enn på lenge i sitt eget land.  Vår
egen utenriksminister snakker om
et gjennombrudd i kampen mot
terrorisme, men vegrer seg for å
snakke om «en gledens dag».  

Hvordan reagerte vi andre på
meldingen om bin Ladens død og
våte begravelse? Sikkert ulikt. Vi
følte kanskje en lettelse og et håp
om at verden skal bli mindre far-
lig.  Samtidig en snikende redsel
for hva som nå vil komme. Vil «de»
hevne seg? Hvor kan det skje? Løs-
salgsavisene har allerede slått fast
at Norge og nordmenn kan være

et terrormål..  Er det en reell trus-
sel? 

Verken al-Quaida eller terror
er utryddet med bin Ladens ende-
ligt. Det har ført og fremst en sym-
boleffekt. Hvor stor effekt, gjen-
står å se. Det avhenger blant annet
av hvor stor innflytelse og påvirk-
ning terrorlederen hadde fra sitt
isolerte skjulested i Pakistan
gjennom de siste årene. Opprø-
rene vi i vinter har sett i araber-
verdenen viser at folket ønsker seg
et helt annet liv enn det bin Laden
og andre dogmatiske islamister
har sett for seg. Folket vil ha frihet
og demokrati.  Folkeopprørene er
nok et langt viktigere bidrag i
kampen mot terrorisme og de eks-
treme religiøse krefter  enn bin
Ladens død.  Den samlede effekt
kan forhåpnetligvis bli at vi går
mot lysere tider... 

Selve likvidasjonen av bin La-
den reiser i ettertid spørsmål
rundt folkerett og menneskerett.
Det er ikke mange som sørger
over hans død, men det er likevel
viktig å reise disse problemstil-
lingene. Det er to sentrale spørs-
mål, et folkerettslig og et mennes-
kerettslig: Hadde amerikanerne
grønt lys fra Pakistan til å ta seg
inn på fremmed lands territorium
for å utføre en likvidasjon? Der-
nest: Var dette planlagt som en
ren henrettelse, eller var planen å

ta bin Laden til fange for å kunne
stille han for en domstol? 

Mye tyder på at Pakistan ikke
var informert om aksjonen mot
bin Laden. I så fall mener folke-
rettseksperter at handlingen har
paralleller til Lillehammerdrapet i
1973.  Når det gjelder selve aksjo-
nen, hevder amerikanske myndig-
heter at planen var å ta bin Laden
til fange. Om det er sant, vil vi kan-
skje aldri få svar på.  Vi vet at ter-
roristen ikke var bevæpnet og at
barn og kvinner var øyenvitner til
skuddet som drepte han. 

Hvorfor henge seg opp i dette
når det gjelder en mann som står
bak verdens kanskje mest gru-
somme terrorhandling? Fordi vi
ellers senker oss ned på nettopp
samme nivå som bin Laden. Der
menneskeliv ikke lenger har noen
verdi... 
GOD HELG!   

En 12 år gammel jente er øyenvitne til at soldater stormer inn og dre-
per hennes far med et velrettet skudd over øyet. Normalt en rystende
situasjon. Men ikke når faren heter Osama bin Laden. 

Blodhevn, eller det
eneste mulige ...?

TERROR: Verdensfiende nummer en, Osama bin Laden, er effektivt fjernet fra jordens overflate.
Foto: Scanpix.

... der menneske-
liv ikke lenger
har noen verdi   

„

Av Kristian 
Skullerud,
ansvarlig 
redaktør

GO HELG

Redaktører: Hallvard Grotli (politisk)
Kjell Haugerud (konstituert - nyhet)
Kine Søreng Hernes (kultur- og feature)
Hans Petter Eide (produksjon)

n Det er en merkelig og trist forestilling vi så iscenesatt av valg-
komitéleder Arvid Sulland i forkant av helgas idrettsting. Udo-
kumenterte påstander om korrupsjonsliknende avtaler ble ser-
vert. Hva slags idretts-Norge skal dette reflektere?
n I morgen er det valg. Da får vi svarene for hvordan beskyld-
ninger og halvkvedede påstander slår ut. Dernest; hvordan vil
representanter for særforbund og kretser finne sammen i et
helt nødvendig og konstruktivt samarbeid?
n Børre Rognlien fortjener samlet støtte og autoritet. Så må et
nytt styre bygge videre på Tove Paules plattform. Den har vir-
ket.

Idrettens ry satt i spill

n Sesongarbeiderne rykker inn også i vårt distrikt.
Politiet kan fortelle mye om hvem disse arbeiderne
er. Store og lett tilgjengelige verdier venter på å bli
høstet fra private hjem og hytter, fra næringsområ-
der det er vanskelig å sikre godt nok.

n Kriminalstatistikken forteller sitt tydelige språk.
Takket være åpne landsgrenser i regi av Schengen-
samarbeidet er grensekontroller lagt vesentlig til
side. Fri flyt-tenkningen har fått fotfeste. Det har
også kriminaliteten begått av gjestearbeidere fra
østeuropeiske land, fra baltiske stater.

n Et samlet nordisk politikorps advarer. De ber om
en mulig stengning av grensene mot baltiske stater.
I Sør-Europa ber presidentene i Italia og Frankrike
om at EU setter Schengen på dagsorden. Presset
fra Nord-Afrika, presset mot sørlige land i Europa
med fri flyt-praksis videre i Schengenområdet er i
ferd med å innfri alle advarsler som ble presentert
da Schengensamarbeidet ble vedtatt.

n Utviklingen har vist at gode og fornuftige inten-
sjoner blir misbrukt i en så omfattende skala at
ordningen om fri flyt eksponeres for omfattende og
systematisk misbruk. Nordiske land er som hon-
ningkrukker. Klarer du å gjennomføre noen ukers
vellykkede innbruddsraid fristes du til reprise. Blir
du tatt blir straffen lite belastende.

n Knut Storberget har nettopp vært i Latvia og åp-
net en soningsanstalt der. For å sende hjem krimi-
nelle som har vært på sesongarbeid i Norge. Det
kan etter hvert bli en travel sesong for justisminis-
teren om han skal åpne fengsler i takt med behovet
etter at stadig flere gjestearbeidere har tatt turen
til rike naboland.

n Det er et dramatisk signal våre nordiske politi-
korps kommer med. De vet alt om hvordan åpne
grenser bidrar til å rekruttere ny kriminalitet.
Spørsmålet er hva som skal til for å endre på en
vedvarende utvikling.

n Thor Lillehovde og Stine Renate Håheim fra Ap
og Frps Morten Ørsal Johansen er justispolitikere
fra innlandsfylkene. Deres årvåkenhet er viktig i
debatten som politiet nå reiser.

Kriminell takk
for Schengen
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Sve gard i Vågå skal
i løpet av tre veker
fylle 700 dekar med
settepoteter.  Da
hjelp det på å koma i
gang rekordtidleg.

Av Ketil Sandviken
ketil.sandviken@gd.no

Mobil 901 35 460

VÅGÅ: - Det er «råté» fint å setja
poteter når det er så turt. Går så
lett da, men det skar vel ikje om
det snart kjem litt væte, smiler
ein våronntravel Kåre Sørems-
haugen. Han tek seg likevel tid til
å stoppe traktoren med full set-
tevogn, i ferd med å fylle dei før-
ste potetrennene på Vøyllom
denne våren.
Det er langt frå første gongen
den 57-år gamle gardskaren på
Sve  set poteter. 
Men han har aldri før vore så tid-
leg ute på åkeren.

– Må nå minst vera ei veke tidle-
gare enn normalt, meiner Sør-
emshaugen og tenkjer attende
på korleis det heile har utvikla
seg. 

– Vi dreiv med 40 dekar, nå er
vel over seks hundre mål og vi
må drive på i tre veker for å få
alle potetene i jorda.

Gardskaren vil nødig ta for
hardt i.

I følgje gardbrukar Harald
Sve Bjørndal er det 700 dekar på
Sel og i Vågå som skal fyllast
med poteter. Om lag slik det har
vore dei siste åra. Han gjev
gardskaren medhald i at det er ei
veke tidlegare enn normalt, men
dei har vore tidleg utpå før også.
Den  gamle rekorden er 8. mai,
den nye 5. mai.

Helst skulle han hatt meir po-
tetjord, for etterspørselen etter
«Ekte fjellmandel frå Vågå» au-
kar. Men det er ikkje lett å få
leigd meir jord.

Bjørndal på Sve har avtale om
levering av 600 tonn til konsum
og 300 tonn til industri, i tillegg
kjem litt sal frå eige lager.

– Det ser bra ut, men kunne
nok ha vore litt varmare i jorda.
Lauvet er stort, men graset veks
ikkje særleg, det tydar på at det
er kaldare i jorda enn det kunne
tyde på ut frå den tidlege våren,
seier Sve Bjørndal.  

Rekordtidleg i jorda

POPULÆRE: Kåre Søremshaugen kan notere seg for nye rekord med potetsetjaren på Vøyllom aust for Vågåmo. I løpet av tre veker
skal 700 dekar i Sel og Vågå fyllast med populær fjellmandel, i håp om ei mange gonger så stor avling til hausten... Foto: Ketil Sandviken.

www.scandic.no

Grønt nr. 800 49 900

MARKISER 
PERSIENNER

Ta kontakt med vår lokale salgskonsulent  
for gratis befaring. Landsdekkende.

Nå utlyser vi Gründerprisen for
2011

Søknadsfrist er 30. mai
Søknadsskjema

og informasjon finner du på
www.totenbanken.no
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I går fikk han møte
veggen – en vegg av
lidelser. 19 bjeller med
sauehår  etter bjør-
nens herjinger, blant
annet  i statsråd Erik
Solheims egen skog. 

Av Asmund Hanslien
asmund.hanslien@gd.no
Mobil 906 85 0

FÅ B E R G / H U N D E R F O S S E N:

To rekker med sauebjeller på fjøs-
veggen. Den øverste symboliserer
de som kom hjem til fjøset på Eng-
jar, den nederste de 19 søyene som
ble liggende igjen på Bakseterkjø-
len i fjor – tatt av bjørn. 

– Det kan ikke fortsette slik,
sier Kristian Dahl og viser miljø-
vernminister Erik Solheim veggen
hjemme på Fåberg. Om få uker
skal Dahl slippe over 100 sauer i
det samme området, på kjølen
mellom Gausdal, Øyer og Lille-
hammer – der bjørn ble observert
for 14 dager siden.

– Det blir den siste sesongen,
om det samme skjer igjen, sier
Dahl.

I ministerens skog

En time tidligere hadde statsråden
fra SV slått det klart fast overfor
sauebøndene at Stortinget har
vedtatt at det både skal være beite-
dyr og rovdyr i utmarka, og at vi
har et ansvar for å ivareta rovdyr-
bestanden.

– Slik blir det i minst 50 år
framover, ifølge Solheim, som var
like klar på at vi må akseptere ska-
der. Men han åpner for å imøte-
komme beitedyrnæringen i flere
ønskede tiltak for å begrense ska-
dene.

Foranledningen for møtet var
oppslaget i GD i fjor sommer, der
småbruker Kristian Dahl fortvilte
over sauene som var tapt, tatt av
bjørn i miljøvernministerens egen
skog på Bakseterkjølen, hvor Sol-
heim og familien eier flere skog-
steiger etter farfaren på Tretten.

Solheim inviterte sauebøndene
til lunsj på Hunderfossen – på et
sted hvor det både er sett ulv og
bjørn de siste ukene, for å få deres
syn på rovdyrproblematikken og
hvilke tiltak de mener kan virke
for å dempe skadene og konflik-
ten.

Registrerte 10 bjørner

Og som frøningen Pål Kjorstad, le-
der i Oppland sau- og geitavlslag,
sa: Vi kan tåle bestandsmålene for
jerv og gaupe som nå er oppfylt,
men ikke den økende antallet av
ulv og bjørn.    

Et antall også forvaltningen er
overrasket over. Ifølge overingeni-
ør Harald Klæbo hos Fylkesman-

nen i Oppland var det sikre regis-
treringer av ti bjørner i fjor
gjennom DNA. Flere av dem har
overvintret her i distriktet. Over-
for GD karakteriserer han nå bjør-
nene som en delbestand – ikke kun
streifdyr.

Det er nettopp betegnelsen
streifdyr som provoserer beitedyr-
næringen etter at flere av indivi-
dene har overvintret i to-tre år.

Kjorstad viser blant annet til
Soria Moria-erklæringen der re-
gjeringspartiene er enige om at
det skal være lav terskel for å ta ut
hannbjørner som gjør skade eller
representerer fare for skader, og
til at bjørnene ikke har noen be-
tydning for reproduksjonen av
stammen. 

Og næringen møter til dels ge-
hør hos ministeren.

– Ja, elleve bjørner høres mye
ut, sier Solheim til GD. Han vil
blant annet vurdere ønsket om å
ta opp utvidet lisensjakt for jakt på
sporsnø om høsten (se egen sak).

– Mener du bjørn og ulv er for-
enlig med beitebrukene her i dis-
triktet?

– Ja, når det er streifdyr. Men vi
vil aldri klare det uten tap av beite-
dyr. Vi får stadig mer og bedre
kunnskap. Summen av alle tiltak
vi setter inn skal begrense ska-
dene. Blant annet vil jeg se på inn-
spillene om mer fleksible fellings-
tillatelser på tvers av kommune-
grense og fylkesgrense, økt bruk
av varslingsbjeller og bidra til bed-
re og mer profesjonell jakt (se
egen sak), sier Solheim – uten å
skape store forventninger i den lo-
kale næringen. 

Som Kristian Dahl sier: 
– Jeg har innsett at vi ikke får

gjennomslag for å bli kvitt bjørn
og ulv. Kampen blir virkemidlene
for å kunne holde liv i beitedyrnæ-
ringen. Fortsetter det slik, blir det
i hvert fall ikke 50 nye år, slik Sol-
heim påstår. SAUEBJELLER: Kristian Dahl hang 19 bjeller på fjøsveggen etter bjørnens herjinger på Bakseterkjølen i fjor som

imøtekomme beitedyrnæringen i flere ønskede tiltak for å begrense skadene. 

NYTT KURS: Et nytt kurs for bjørnejegere ble lansert i går. Jeger
Odd Fossum er enig i at det er behov for å styrke kunnskapen.

Statsråd Erik Solheim vil ha
flere profesjonelle jegere i
jakten på bjørn. Nå blir det
kurs.

HUNDERFOSSEN: – Vi ser at li-
sensjakten på bjørn gir dårlig re-
sultat. Det skyldes blant annet
mangel på kunnskap. Derfor lan-
serer vi et nytt nettbasert kurs for
bjørnejegere i regi av Norges Je-
ger- og Fiskeforbund, sier Sol-
heim, som mener det ideelle jakt-
laget er en blanding av lokale je-
gere med lokalkunnskap og profe-
sjonelle bjørnejegere.

Kurset er utarbeidet i samar-
beid med Direktoratet for natur-

forvaltning og bygger på erfaring
fra lignende kurs i Hedmark og
Nord-Trøndelag. 

Jeger og sauebonde i Øyer,
Odd Fossum, er enig i at kunnska-
pen må økes. 

– Men det er like viktig at vi får
muligheten til å trene bikkjene i
bjørneterreng, enten det er i Hed-
mark eller i Sverige. I dag har vi
ikke gode nok bikkjer i jakta, sier
Fossum.

De siste to årene er det ifølge
Pål Kjorstad i Oppland sau- og gei-
teavlslag blitt gitt 20 fellingstilla-
telser på bjørn her i distriktet,
uten at noen er felt.

Vil ha dyktigere jegere

Erik Solheim møt
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mmer. I går fikk statsråd Erik Solheim se symbolet. Han  er klar i talen på at Oppland må regne med bjørn og ulv, men han åpner for å 
Alle foto: Asmund Hanslien

Sauebøndene kritiserer Di-
rektoratet for Naturforvalt-
nings håndtering av fel-
lingstillatelser – og får støt-
te fra statsråd Erik Sol-
heim.
HUNDERFOSSEN: – I fjor søkte
vi om fellingstillatelse på bjørn på
vårsnø. Vi fikk svar i juni – lenge
etter at snøen var gått. I år søkte
vi på ny. Vi har ennå ikke hørt
noe, og snøen er for lengst borte,
sa en oppgitt Pål Kjorstad, leder i
Oppland sau- og geitavlslag. Han
mener det ikke lenger er noen
mening i å søke direktoratet om
fellingstillatelse. 

Direktoratet behandler alle
søknadene før 1. juni, da Fylkes-
mannen overtar i beitesesongen.

Solheim forstår kritikken.
– Vi kan ikke ha det slik. Det er

meningsløs saksbehandling, og
det skal ryddes opp i, sier Sol-
heim, som vedgår at jakt på spor-
snø er et vanskelig tema for direk-
toratet.

– Det er nødvendigvis ikke det
dyret som ligger i hi i det aktuelle
området som har utøvd skaden
som ga fellingstillatelse sist høst,
siet Solheim, som vil se på ønsket
om utvidelse av lisensjakta på
høsten til å gjelde november.

Solheim beklager lang saksbehandling

NYHET: Pål Kjorstad viste statsråden en elektronisk sauebjelle
som varsler brukeren dersom en sau blir liggende rolig over tid.

„
tte veggen

Elever ved byggteknikk på
Vinstra Vidaregåande skole
gikk til topps i NM for ung-
domsbedrifter.

VINSTRA: – Fryktelig løyleg!
Vi var aldri forberedt på at vi
skulle nå så langt, sier daglig le-
der i elevbedriften Energihus UB,
Sveinung Næprud, til GD.

Fredag ble han og kamera-
tene i firmaet kåret til beste be-
drift i kategorien Energidesign.
Tidligere har de vunnet fylkesfi-
nalen, det var på den måten de
kom til NM som ble arrangert i
Lillestrøm torsdag og fredag.

50 poeng

Energihus UB består av elevene
Jostein Haugen, Sveinung Næ-
prud, Stian Engseth, Geir Ola
Frikstad og Øystein Landgraff. 

– Vi har vært på omtrent 50
oppdrag der vi har undersøkt
varmetap i boliger. Tilstanden er
brukbar, men spesielt gamle hus
har store tap av energi, fortalte
Næprud om firmaet i GD sist
torsdag.

NM-tittelen ga firmaet en
sjekk på 1.500 kroner. I tillegg
har de tjent penger på virksom-
heten i bedriften.

Også til NM

Nå er det russefeiring som står
for tur. Da GD snakket med Næ-
prud i går ettermiddag, var han
på veg til landstreffet på Lille-
hammer.

Også elevbedriften Ink Design
i Gausdal kom til NM, uten å
oppnå noen plassering i sin kate-
gori.

– Det er en prestasjon bare å
komme til NM, sier leder i ungt
entreprenørskap i Oppland, Ka-
rin Rønning, til GD. Hun var lyk-
kelig i går. 

– Å gå til topps er veldig bra!
Dette fortjente de, sier hun om
karene i Energihus.

Vinstra-elever 
ble norgesmestre

NORGESMESTRE: Fire av
fem i Energihus, fra venstre
Sveinung Næprud, Øystein
Langraff, Geir Ola Frikstad
og Stian Bakke Engeseth. 

Fortsetter det slik, blir det i hvert fall ikke 
50 nye år, slik Solheim påstår.

Kristian Dahl, småbruker
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LILLEHAMMER: Lillehammer
Bil har fått ny daglig leder
Etter 37 år som daglig leder for Lil-
lehammer-Bil AS går nå Kjell Åge
Skyttermoen over i pensjonistenes
rekker.  Familiebedriften får ny dag-
lig leder ved svigersønn Ole-Morten
Granlund som har vært salgssjef i
12 år. Kjell Åge Skyttermoen fort-
setter som styreformann i selska-
pet. 

Skifter leder

UT AV BYEN: Vaskeriet skal
flytes til Biri

LILLEHAMMER: Tekstilvask
Innlandet AS skal lokaliseres på
Biri. 
Styret for Tekstilvask Innlandet AS
fattet torsdag et historisk vedtak
om samlokalisering av selskapet på
Biri. 

– Både jeg og mine kollegaer i
Tekstilvask Innlandet AS er godt
fornøyd, sier administrerende direk-
tør Øystein G. Torp.

Det var et enstemmig styre som
fattet beslutningen om å anbefale
overfor generalforsamlingen at
Tekstilvask Innlandet AS inngår
kontraktsforhandlinger med Tema
Eiendom AS med henblikk på sam-
lokalisering på Biri i løpet av 2012. I
tillegg anbefales det at styreleder
gis fullmakt til å signere eventuell
leiekontrakt på vegne av Tekstil-
vask Innlandet AS.

Det skal legges frem en plan for
samlokalisering til styremøte i juni
2011. Planen skal inneholde beskri-
velse av nødvendige investeringer,
tidsplan og avhending av dagens
anlegg på Lillehammer.

Eierkommunene inviteres til et
informasjonsmøte om beslutnings-
grunnlaget i forkant av planlagt ge-
neralforsamling 26. mai 2011.

Tekstilvask Innlandet legges til Biri

Én time fysisk aktivitet
hver eneste skoledag
er målet. Ved Øyer
ungdomsskole trener
elevene både seint og
tidlig. 

Av Inger Stokland
inger.stokland@gd.no
Mobil 909 38 972

LILLEHAMMER: 10. mai er
Verdens aktivitetsdag. Kreftfor-
eningen Innlandet, Oppland
Idrettskrets og prosjektet Idrett i
skolen oppfordrer alle skoler  til å
markere dagen.

– En times fysisk aktivitet i sko-
len daglig bør lovfestes og gjøres
obligatorisk, sier aksjonsleder Be-
rit Jevnaker i Kreftforeningen Inn-
landet.

Daglig fysisk aktivitet gir bedre
helse, fremmer læring, øker akti-

vitsnivået hos barn og unge og gir
bedre livskvalitet.

Ved Øyer ungdomsskole har
mellom 40 og 50 elever hatt basis-
trening tre ganger i uka, i tillegg til
de to vanlig kroppsøvingstimene,
siden i høst. 

– Dette er moro, sier 10.-klas-
singene Julie Trentemøller Faa-
rup og 8.-klassingen Simen Løken. 

De tar gjerne en treningsøkt før
skoledagen begynner og synes ba-
sistreningen ved skolen er et fint
tiltak fordi det er frivillig, samtidig
som to kvalifiserte kroppsøvings-
lærere leder treningen.

Også  Åretta, Hammartun og
Smestad ungdomsskoler har ba-
sistrening.

– Ungdomsskolene i Lilleham-

mer og Øyer er skoleeksempler på
hvordan det skal gjøres, sier ak-
sjonsleder Jevnaker.

Leder  Inger Øverli i prosjektet
Idrett i skolen og Bjørn Olav Søn-
drol i Oppland Idrettskrets mener
dette er vegen å gå.

– Skolene er den rette arena for
å få barn og unge i aktivitet.

Verden skal trimme!
BASISTRENING: Slik ungdom vil myndighetene gjerne ha; i full aktivitet minst en time hver eneste dag.  Her ses Martin Kalløkkebakken, Iver Rusten og Ida Bakkum.

Alle foto: Inger Stokland

SAMME MÅL: Rektor Stein Erik Uhlen, Inger Øverlie, lærer Maya
Pedersen, Berit Jevnaker, Bjørn Olav Søndrol og lærer Terje Hagen.

BARE MORO: Julie T. Faarup og
Simen Løken.

HØYE HOPP: Signe Isum og
Anna Elise Jevne.
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Prebygg AS er slått
konkurs. 55 ansatte i
norddalen er uten ar-
beid.

Av Leif Øverland, Ketil Sandvi-

ken og Jon Bernt Høigård

DOMBÅS: Prebygg ble etablert i
2002 og har gått bra de fleste
årene, men har tapt penger siden
2010, ifølge daglig leder Magne
Lunde.

- Skikkelige smeller

– Generelt har prisene vært lave
etter finanskrisa, men vi har også
gått på en skikkelig smell på to –
tre jobber, sier Lunde til GD.

Han forteller at han først ble
klar over hvor alvorlig situasjonen
var for halvannen uke siden da
kvartalsregnskapet var klart.

– Vi gikk noen runder for å se
etter løsninger, men når en ikke
kan betale gjeld, driver en for kre-
ditors regning. Det er ikke lov, og
da må man handle, sier Lunde.

Tingretten i Vågå ble i går ori-
enterte han om at gjelda er på 22
millioner kroner. Aktiva er imid-
lertid på hele på 20 millioner kro-
ner, ifølge Lunde.

Prebygg har hovedkontor på
Dombås og avdelingskontor på
Otta. Tidligere var det også avde-
lingskontor i Vågå, men det er lagt
ned.

55 ansatte

Antall ansatte var 55. De er bosatt
fra Sør-Fron og nordover i dalfø-
ret, inklusive Ottadalen. Det ble
fredag arrangert informasjonsmø-
ter for ansatte på Otta og på Dom-
bås.

– Foreløpig er de uten arbeid,
men det blir ikke færre byggeopp-
drag i dalen fordi om Prebygg har
gått konkurs. Vi ser etter løsning-
er. Jeg tror disse gutta får jobb
igjen, sier Magne Lunde.

Bråstopp 

Konkursen setter foreløpig brå-
stopp for Prebyggs oppdrag med å

bygge minikraftverk i Kvam og et
bolighus. Andre oppdrag har Pre-
bygg latt være å igangsette på
grunn av situasjonen.

- Beste arbeidsplassen

Hovedtillitsvalgt Henry Baukhol
mener at konkursen ikke kom helt
overraskende, og beklager den
sterkt.

– Eiere og ledelse har vært svæ-
re med oss ansatte. Jeg har jobbet
man ge steder, og dette er den bes-
te arbeidsplassen jeg har hatt, sier
han til GD.

– Det var vel banken som sa nei,
og jeg har forståelse for at eierne
til slutt ikke orket mer. Det er
svært pressede priser blitt i denne
bransjen, sier Baukhol, som også

er de ansattes representant i sty-
ret. 

Han sier deler av arbeidsstok-
ken fikk de første permitterings-
varslene 1. april og at noen nå var i
permisjon.

– Får dere jobb igjen?
– Tja. Vi har vel en gjennom-

snittsalder på 45 år. Sannelig om
jeg vet, sier Henry Baukhol.

55 uten arbeid
etter konkurs
Prebygg AS har gitt opp på Dombås

STORE OPPDRAG: Prebygg har blant annet bygget lokalmedisinsk senter på Otta, Ottatunet helseheim i Lom, Sødorptunet på Vinstra,
Fredheim omsorgssenter på Dovre, Coop og Dombås Senter, Grimsdalshytta og Joramo barnehage, sier hovedtillitsvalgt Henry Baukhol.

Jeg har jobbet man ge steder, men dette er den beste arbeidsplassen jeg har hatt.
Henry Baukhol, hovedtillitsvalgt„

DAGLIG LEDER: Magne Lunde
har vært sjef siden 2002.

DOVRE: Enstemmig og uten
debatt har Dovre kommunesty-
re godkjent detaljreguleringen
for Dombås Nord.
Ordfører Bengt Fasteraune (Sp)
framhevet på kommunestyremøtet
hvor verdifull planen er, og hvor
mye de nye parkeringsplassene be-
tyr for Dombås framover. Det vil
skje mye også i området Minnepar-
ken i tiden som kommer.

Ny Dombås-plan

SØKER: Hallvard Doseth er
blant søkerne.

LESJA: Fjelloppsynsmann Ha-
rald Bolstad, Skåbu, er en av sø-
kerne til den ledige stillingen
som daglig leder i Lesja fjellsty-
re. Også tidligere fjelloppsyn i
Lesja, Hallvard Doseth, Lesja-
verk, søker jobben.
I tillegg til Doseth, er det to søkere
til fra Lesja: Paul Lien, Lesjaskog, og
Per Sture Mork, Bjorli.

Kjell Nyøygard, Lom, og Johan-

nes P. Nygaard, Gausdal, er de an-
dre, lokale søkerne. 

En søker ønsker ikke navnet of-
fentliggjort. De øvrige søkerne er
Simon Larsen, Åfjord. Haftor Ivar
Lervik, Trondheim. Eivind Lurås,
Tinn. Ingunn Løvsletten, Oppdal.
Nina Bråten Slettum, Flisa. Ingvar
Tjader, Göteborg, og Aironas Zabu-
kas fra Litauen.

Fjellstyreleder Per Inge Skotte

opplyser at søkerlisten ikke kunne
offentliggjøres før fjellstyret hadde
vært i kontakt med søkerne. An-
nonsen var ikke formet slik at sø-
kerne ble gjort klar over at navnene
ville bli offentliggjort. Saken ble be-
handlet etter råd fra Norges Fjell-
styresamband.

Fjellstyret søker daglig leder et-
ter at oppsynsmann Lars Børve ble
tilsatt som nasjonalparkforvalter.

Fjelloppsyn søker seg til Lesja fjellstyre
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HJERKINN: – Et gammelt sel-
skapsnavn blir borte. Fjellrid-
ningen fortsetter som før, sier
Martin Hjerkind som i sommer
får 80 hester til gards.
Ridesenteret ved Norges eldste fa-
miliebedrift starter sesongen den
18. juni. Martin Hjerkind har 50
egne ridehester. Han legger opp til
daglige fjellturer på hesteryggen
fram til 20. august. Ut september

baserer ridesenteret seg på helge-
turer. Interessen er stor. Bestilling-
ene hagler inn, forteller den aktive
fjellbonden på Hjerkinn. Fra nå dri-
ves fjellstua og fjellridningen under
ett navn; Hjerkinn Fjellstue og Fjell-
ridning as. Virksomheten omfatter
også gårdsdriften, og utleie på
camping- og caravanplassen. I til-
legg til 80 hester, har Hjerkind esel
og lama som turistattraksjoner.

Hjerkinn Fjellridning fortsetter

AKTIV: Fjellbonden Martin Hjerkind har esel og lama i tillegg til
80 hester. Foto: Vidar Heitkøtter

ØYER: Ulven som tirsdag kveld
ble påkjørt av et tog ved Hun-
derfossen, er som sunket i jor-
da.
Fallviltgruppa har ikke fått nye sig-
naler som tilsier observasjoner av
ulven.

Ulven ble skadet i sammenstøt
med et tog. Siden har ingen sett
det. Man ser ikke bort fra at ulven
kan ha gått i Lågen. 

Ulven er borte

Det er ikke nok søkere
til å sette i gang klas-
ser på naturbrukslinja
ved Nord-Gudbrands-
dal videregående sko-
le på Otta til høsten. 

Av Einar Almehagen
einar.almehagen@gd.no
Mobil 911 08 720

OTTA: Men rektor Ole Petter
Hansen sier tilbudet ikke blir ned-
lagt. Det blir lyst ut på nytt til høs-
ten for å lodde interessen da.  

– Men det ser ikke lett ut, inn-
rømmer han. 

Naturbrukslinja har hatt noen
tøffe år. Først ble den flyttet fra
Klones i Vågå til Otta, noe som var
hardt å svelge for mange. Siden
har interessen for linja blant ung-
dom dalt for hvert år. 

Det var også tilfelle mens tilbu-
det var på Klones, understreker
Hansen.

Prøver å finne forklaringer

– Men hvorfor?
– Vi prøver å finne logiske for-

klaringer på det, og jeg har i hvert
fall et par fakta som kan spille inn;
de generelle problemene i land-
bruket med at flere og flere trap-
per ned virksomheten og selger
unna melkekvotene, og at de som
overtar gard i dag ofte er godt opp
i åra, gjerne i snitt over 40 år. De
bruker heller ungdomstida på å ta
annen utdanning som de likevel
må ha for å få jobb ved siden av
gardsdrifta. Landbrukskompetan-
se skaffer de seg først når de tar
over. Vi opplever nemlig stor
interesse for naturbruk som vok-
senopplæring, da nettbasert. Over

20 meldte sin interesse nå til høs-
ten og mer enn ti er påmeldt før
fristen er ute. Dette går over to år,
og da blir de agronomer, sier Han-
sen.

– Men det er større interesse
for naturbruk i Gausdal, vet vi?

– Ja, det stemmer det, og vi kan
bare glede oss over det. Muligens
har det noe med at Øyer og Gaus-
dal er sterkere landbrukskommu-
ner enn kommunene i norddalen,
og at det er mer positive trekk i ut-
viklingen der, sier Hansen.

For tilbudet på Otta er mer enn
bra nok, mener rektor. Det er godt
tilrettelagt med egne praksisver-
ter hvor elevene er utplassert de-
ler av skoleåret, og lærerkreftene
er solide og erfarne. 

Miljøfag

Hansen sier at det neppe blir re-
duksjon i antall lærerstillinger
som følge av at naturbruk blir lagt
på is. De kan undervise på voksen-
opplæringen, og de har kompetan-
se til å steppe inn i andre fag på
skolen. 

– Vi skal bygge energilaborato-
rium på Otta neste år, og får der-
med en sterkere miljøprofil på
skolen. Det kan kanskje ha en po-
sitiv innvirkning på søkertallet til
Naturbruk, som har stor vekt på
nettopp miljø, sier Hansen.

– Sørgelig 

Leder i Oppland Bondelag, Trond
Ellingsbø, synes det er tragisk at
norddalen ikke har en landbruks-
faglig utdanning som er attraktiv
nok. 

– Selv har jeg hatt stor tro på
tilbudet på Otta. De har vist ene-
stående vilje, både skolen og fyl-
keskommunen, for å få dette til.

Men det hjelper så lite når det ikke
er søkere. Jeg er skuffet over det,
sier Ellingsbø.

For landbruket i regionen
trenger folk med kunnskap, og det
er de nødt til å skaffe seg et sted.
Ellingsbø ser positivt på at voksen-
opplæringen har suksess med til-
budet. Men det bør være et tilbud
også for de unge.

– Det treårige utdanningsløpet
som ble innført, er kanskje ikke
det ideelle for naturbruk, mener
han.

Naturbruk mangl

IKKE LETT: Nord-Gudbrandsdal videregående skole på Otta har ikke nok elever til å sette i gang natubruksklass
og mellomleder Ivar Bronken vedgår at det ser ikke lett ut. 

SØRGELIG: Mener leder i Opp-
land Bondelag, Trond Ellingsbø.

KJEMPER: Daglig leder i Midt-Gudbrandsdal Næringsforening, Sverre
Sætre, vil ha naturbruk til Vinstra vidaregåande skule. 

FAKTA

n Treårig studieløp ved Nord-
Gudbransdal vdg skole Otta. 
n Ble flyttet fra Klones i Vågå i
2008 til Otta. 
n Antall søkere har gått grad-
vis ned. 
n Nå til høsten blir tilbudet
ikke igangsatt.  
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ler elever 

se til høsten. De vil lyse ut tilbudet på nytt til høsten – for neste års elever. Men rektor Ole Petter Hansen (t.v.)
Foto: Knut Storvik

Midt-Gudbrandsdal Næ-
ringsforening tar opp igjen
kampen om å skaffe Vinstra
naturbruksutdanningen.

VINSTRA: De kjempet hardt da
naturbruk ble flyttet fra Klones
for tre år siden, men nådde ikke
opp i forhold til Otta. Nå tar dag-
lig leder, Sverre Sætre fram
kampgløden igjen.

– Vi mener at det bør etableres
en naturbruksfagutdanning med
fagene innen studiespesialisering
slik at en kan få generell studie-
kompetanse i kombinasjon med
yrkesutdanningen. Midt Gud-
brandsdal har et aktivt landbruks-
miljø med mange rettledningstje-
nester, veterinærkontor, Gud-
brandsdalens største lokalisasjon
av maskinleverandører til land-

bruket og et av Norges største he-
stemiljø. Alt ligger til rette her,
mener Sætre.  

Vinstra Videregående skole
hadde i samarbeid med lokalt næ-
ringsliv og landbruksorganisasjo-
ner et ferdig opplegg for etable-
ring av naturbruksfagutdanning i
2009, ifølge Sætre. Nå vil de jobbe
blant annet mot fylkespolitikerne
for å få til en løsning. 

Vil ha naturbruk til Vinstra 

VINSTRA: Plan og næringsut-
valget i Nord-Fron gir solid øko-
nomisk støtte til ny satsing på
Krogenæs i Skåbu.
100.000 kroner bevilget de i møte
tidligere denne uken. I fjor fikk Kro-
genæs 60.000 kroner. 

Midlene tas fra det kommunale
næringsfondet. 

Innstillingen fra administra-
sjonssjefen var på 30.000 kroner,

men forslaget fra Kristin Gårderløk-
ken (Sp) om å øke dette til 100.000,
ble enstemmig vedtatt.

Krogenæs har laget en helt ny
møbelserie som de nå skal mar-
kedsføre og selge. Den nye kollek-
sjonen er nå ute til fotografering og
visning hos cirka 30 møbelforhand-
lere i landet. 

Håpet er at satsingen kan blåse
nytt liv i fabrikken i Skåbu. 

Gir nye Krogenæs 100.000 kroner 

BORD: Johan Walter i Krogenæs AS med ett av de nye bordene
som nå lanseres. Foto:Einar Almehagen

VINSTRA: Countryfestivalen på
Vinstra skal søke om knute-
punktstatus.
Det støtter Plan og næringsutval-
get i Nord-Fron. Dersom signalene
er gode fra Kulturdepartementet
og fylkeskommunen, vil kommunen
forberede sak også om kommunal
finansiering. Dette som en del av
økonomiplanen for 2012-2015.

Knutepunkt-ja

Igjen skaper villreinflokkene
stor trafikkfare på rv. 15 i
Breidalen vest for Grotli.

Av Vidar Heitkøtter

OTTA: Ofte må turistsatsing og
andre, nye utbyggingsprosjekt i
Nord-Gudbrandsdal vike for vill-
reinen. Nå er det trafikantene som
må bremse opp for flokkene med
reinsdyr.

Kalvingen i gang

Midt i trafikken er også nyfødte
kalver observert.

– Dette er ikke uvanlig. Også
tidligere har vi sett kalvsimler i og
langs den sterkt trafikkerte vegen,
sier villreinsekretær og jaktopp-
syn Knut Granum i Skjåk.

De første simlene kalver i slut-
ten av april. Hovedtyngden av sim-
lene i Ottadalen villreinområde er

ferdig med kalvingen før midten
av mai, opplyser Granum.

Han ber trafikantene ta hensyn
til villreinflokkene. Trolig er det
restene av vegsaltet som får dy-
rene til å oppsøke trafikken hver
eneste vår. Dette er simler og ung-
dyr som tilhører den såkalte Sør-
veststammen. I dette området av
Ottadalen, er det en vinterstamme
som teller 240 dyr, sier Knut Gra-
num.

Håper på gode forhold

Nå håper alle på gode forhold for
de sårbare reinskalvene. Verste
været som kan ta knekken på de
nyfødte, er sludd, regn og iskald
vind. Under ekstreme værforhold,
har simlene vist at de kan utsette
kalvingen med ett døgn, forteller
Knut Granum.

– Trafikkfarlig
villrein på rv 15

OBS: Flokker med trafikkfarlig villrein liker restene fra vinteren
vegsalting. Bildet ble tatt vest for Grotli onsdag kveld.

Foto: Elias Sperstad
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Lyd, lys og lakkdekor
for millioner av kroner
ruller inn på OL-
stadion denne helgen.

Av Kari Utgaard
kari.utgaard@gd.no
Mobil 900 15 734

LILLEHAMMER: Rundt 7.000
russ deltar på landstreffet på Lille-
hammer. Festen startet i går. De
første bussene var på plass allere-
de ved sekstida fredag morgen for
å rigge opp lyd- og lysutstyr.

Egen trailer med utstyr 

Blant dem som satser litt ekstra er
29 gutter fra Stabekk videregå-
ende skole i den 18 meter lange
Pink Floyd-inspirerte leddbussen
«The Wall». 

Russegjengen har hyret fire
medhjelpere på heltid under rus-
sefeiringen. Egen DJ og lydtekni-
ker fløyet inn fra England skal sør-
ge for at «The Wall» gjør seg be-
merket på festen. En egen trailer
må til for å frakte til sammen 5,5
tonn utstyr til Lillehammer.

I går var de tidlig på’n for å rig-
ge seg til i en av de mange ringene
av russebusser som utgjør hvert
sitt «diskotek» på området. Hvilke
busser som skal stå sammen orga-
niseres av arrangøren, som base-
rer seg på innsendte utstyrslister
fra bussene.

– Sykt fete uker

Festen bør blir bra. Gjengen på
«The Wall» bruker 1,5 millioner
kroner bare på bussen, som deltar
på to treff i løpet av de tre ukene
russefeiringen varer.

– Økonomisjefen vår har hatt
mange våkenetter. Budsjettet er
sprengt flere ganger. Det dukker
stadig opp uventede utgifter som
vi ikke tenkte på da vi satte opp det
første regnearket for to og et halvt
år siden, forteller Casper Wiig
Nestås og Sebastian Esbjug Pet-
tersen.

Guttene hevder hardnakket at
mesteparten av pengene er skaffet
til veie gjennom hard jobbing.
Sponsing er det lite av, også på
hjemmebane.

– Vi har hatt egne jobber og
gjort dugnadoppdrag. Blant annet
ryddet vi 13.000 stoler etter MGP
på Telenor Arena.

– Er det verdt det?
– Det kan vi ikke svare på ennå,

sier gutta, som håper russefeiring-
en blir tre «sykt fete» uker, og at
Lillehammer blir fetere enn Try-
vann (som de innerst inne hadde
trodd skulle være enda sykere enn
det var).

– Lillehammer har bra rykte.
Her er det mange bra busser og
arrangøren vet hvordan det skal
gjøres.

Har lært mye

Tanken på eksamen ser ikke ut til
å legge noen demper på stemning-
en, selv om planleggingen (og sik-
kert gjennomføringen) av russe-
feiringen går «en del» ut over sko-
len for noen. 

– Vi har lært utrolig mye. Ar-
beidsmoralen i gjengen har vært
høy. Flere har faktisk klatret i gra-
dene på jobben fordi de har stått
på ekstra. Å ha russbuss er en bra
livserfaring, mener gutta – som
legger seg inn på hotell når det
nærmer seg sengetid i kveld.

Rock og FMX

Det er ikke bare russebussene som
sørger for liv på skistadion i hel-
gen. Blant artistene som underhol-
der russen er den amerikanske
dubstep-stjernen Skrillex, trøn-
derrockerne D.D.E. og Lilleham-
mers egne Jaa9 og OnklP, for å
nevne noen. En av verdens beste
freestyle motocrosskjørere, Andrè
Villa fra Vågå, skal vise halsbrek-
kende stunts.

Russen rigger seg

GIR ALT: 29 Stabekk-russ fra Bærum satser på at deres 18 meter lange leddbuss med Pink Floyd-tema og et usa

KAPPLEIKEN: Eline S. Skogen
og Minnie Mowinckel kjører stil.

KJEMPELØFT: Tett av trailere,
kraner og trucker på stadion i går.

Et stykke unna «satsebus-
sene» på OL-stadion slapper
Jessheim-russen av med sen
frokost i sola.

– Det koster 50.000 kroner å stå i
ringen. Festen blir mye bedre når
du står utenfor; da slipper du å
passe på så mye, mener gutta i
«Space Jam». 

Med en kostnadsramme på

300.000 kroner kan vel deres
eget bussprosjekt kalles lavbud-
sjett.

– Men vi er veldig glad for at
noen legger litt ekstra i det, for det
er de som skaper festen, sier gut-
tene, og nikker mot ringen av «sat-
sebusser».

– Noen vil kanskje kalle dere for
«late-russen» som ikke gidder å
gjøre noe mer ut av det?

... men ikke alle satser li

Eiendomsoverdragelser
Sel kommune
Gudbrandsdalsvegen 1703 (Gnr 252,
bnr 129) er solgt for kr 10.000 fra
Arne Jørgen Rønningen til Karin Me-
rete Skredemellem (02.03.2011)

Gnr 270, bnr 129 er overdradd
for kr 62.226 fra Jakob Reidar Sag-
dalen og Reidun Sagdalen til Sel
kommune (03.03.2011)

Olav Bismos gate 14 A (Gnr 220,
bnr 82, seksjon 2) er solgt for kr

2.000.000 fra Marit Trehjørningen
og Gunnar Trehjørningen til Erling
Tullut og Reidun Inger Margrete
Tullut (04.03.2011)

Verkensbakkein 25 (Gnr 241, bnr
2) er solgt for kr 1.050.000 fra Ola
Jehans Stampen til Lene Baastad og
Odd Ivar Svelstad (04.03.2011)

Kyrkjevegen 9 A (Gnr 251, bnr 1)
er solgt for kr 1.920.000 fra Aase
Randi Lie og Johan Anton Lie til

Hanne Sletten Lie (07.03.2011)
Salget omfatter også Gnr 251,

bnr 138
Salget omfatter også Gnr 251,

bnr 139
Salget omfatter også Gnr 251,

bnr 140
Salget omfatter også Gnr 251,

bnr 141
Salget omfatter også Gnr 251,

bnr 144

Salget omfatter også Gnr 251,
bnr 145

Salget omfatter også Gnr 251,
bnr 146

Salget omfatter også Gnr 251,
bnr 147

Salget omfatter også Gnr 255,
bnr 1

Blåbærvegen 13 (Gnr 315, bnr
94) er solgt for kr 890.000 fra Anne
Torill Løkken til Hans Petter Hau-

grud (07.03.2011)
Gnr 230, bnr 31 er solgt for kr

200.000 fra Tania Losiewicz Johan-
sen og Ole-Henning Johansen til Pål-
Marius Johansen (07.03.2011)

Andel av Øverbygdsvegen 575
(Gnr 191, bnr 8) er overdradd fra
Hans Christian Lund og Anders Tor-
geir Hilton til Ole Martin Lund og
Grethe Synnøve Hilton (09.03.2011)



NYHET 11Lørdag 7. mai 2011   Gudbrandsdølen Dagningen

g til fest

annsynlig fett lydanlegg skal gjøre Landstreffet på Lillehammer til en uforglemmelig opplevelse. 
Alle foto: Silje Rindal 

ike hardt

LAVBUDSJETT: – Vi kjøper heller billig øl, sier «Space Jam»-gjen-
gen fra Jessheim.

– Det er litt sant. Det er artig å
se at noen jobber og får det til.
Men folka er viktigere enn bus-
sene, sier gjengen på 14, som har
spandert på seg like jakker til fes-
ten.

Snowboardjakker med snøs-
perre kan være fornuftig bekled-
ning for russetreff i begynnelsen
av mai, særlig når du ikke har ho-
tellrom som venter ...

OTTA: Statens Naturoppsyn
(SNO) fikk i oppdrag å ta ut
jervhi i Skjåk og Gausdal. Men
umulige forhold gjorde at na-
turoppsynet måtte gi opp.
SNO dokumenterte yngling på to
plasser i vinter; grensetraktene
mot Sogn, og i et fjellområde i
Gausdal. På det ene stedet, flyttet
jerven ungene sine til et farlig ras-
område. På den andre plassen, var

det så mye snø og steinblokker at
det var umulig å finne hiet med
ungene.

Naturoppsyn Esben Bø, Lom,
opplyser at det er noen interessan-
te lokaliteter som skal følges nøye i
tiden framover. Bø tør ikke si noe
bestemt om jervbestanden i Gud-
brandsdalen foreløpig. Dette har
vært den vanskeligste vinteren å
drive sporregistrering.

Naturoppsynet måtte gi opp jerven

HIJAKT: Naturoppsyn Esben
Bø, Lom. Foto: Vidar Heitkøtter

KALDT: Et glimt fra Bjorli viser
at snøsmeltingen stoppet opp.

BJORLI: Igjen var to plasser i
Nord-Gudbrandsdal de kaldeste
plassene i Norge.
Natt til fredag var det 9,5 minus-
grader på Juvasshø. På Sognefjells-
hytta ble det målt 8,1 kuldegrader.

Ikke rart det ble bråstopp i snøs-
meltingen. Også vannføringen i el-
vene har gått sterkt tilbake. Ivrige
turfolk melder om knallfint skiføre i
høyfjellet fortsatt.

Kaldest i Norge

Nord-Fron kommune

Gnr 217, bnr 19 er overdradd fra
Ellef Wistad til Ingrid Wistad
(01.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr
217, bnr 28

Ekornvegen 17 (Gnr 246, bnr 79)
er solgt for kr 1.700.000 fra Anne
Grethe Kongsli til Berit Krogstad
og Iver Anton Åsmundstad
(02.03.2011)

Andel av Gnr 214, bnr 45 er over-
dradd fra Palmer Baukhol til Erna
Baukhol (02.03.2011)

Gnr 208, bnr 18 er solgt for kr
870.000 fra Sidsel Margrethe
Hoel Birkeland og Camilla Hoel
Birkeland til Bjørn Sandvold
(03.03.2011)

Andel av Gnr 201, bnr 56 er over-
dradd fra Mari Camilla Selmer til
Erik Selmer og Trygve Selmer
(03.03.2011)

Gnr 201, bnr 56 er solgt for kr
350.000 fra Erik Selmer og Tryg-
ve Selmer til Fredrik Breivoll
Christiansen og Øystein Christi-
ansen (03.03.2011)

Gnr 204, bnr 206 er overdradd
fra Karin Thelma Andreassen til
Karl Johan Andreassen, Aud He-
len Jakobsen og Trond Andreas-
sen (07.03.2011)

Gnr 221, bnr 4 er overdradd fra
Jens Sylthagen til Petra Nordlien
(07.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr
224, bnr 27
Overdragelsen omfatter også Gnr
232, bnr 13

Andel av Gnr 204, bnr 206 er
overdradd for kr 400.000 fra Aud
Helen Jakobsen og Trond Andre-
assen til Karl Johan Andreassen
(07.03.2011)

Gnr 247, bnr 34 er overdradd for
kr 900.000 fra Gerda Perly Bø-
haugen Fladvad til Ståle Arnesen
og Anne Roven (07.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr
247, bnr 82

Andel av Byrevegen 99 (Gnr 286,
bnr 238) er overdradd for kr
800.000 fra Kristin Nygård til Øs-
ten Fagervold (10.03.2011)

Andel av Gnr 321, bnr 15 er over-
dradd fra Birger Kjos til Astrid El-
frida Kjos (10.03.2011)
Overdragelsen omfatter også e.d.
i Sel kommune

Gnr 253, bnr 14 er overdradd fra
Tarud Anton til Helga Tarud
(11.03.2011)

Gnr 253, bnr 14 er overdradd fra
Helga Tarud til Ruth Aasmund-
stad og Odd Johannes Tarud
(11.03.2011)

Gnr 253, bnr 14 er overdradd fra
Ruth Aasmundstad og Odd Jo-
hannes Tarud til Hans Erik Tarud
(11.03.2011)

Andel av Gnr 201, bnr 94 er solgt
for kr 400.000 fra Åse Brit Kap-
pelslåen og Ingunn Kappelslåen
Plassen til Anne Normann Plassen
(14.03.2011)

Gnr 251, bnr 76 er overdradd fra
Magnhild Marie Søberg til Vinstra
Bruk as (17.03.2011)

Gnr 235, bnr 34 er overdradd fra
Maria Elserud til Kåre Elserud og
Kjell Willy Elserud (17.03.2011)

Andel av Gnr 235, bnr 34 er over-
dradd for kr 300.000 fra Kjell
Willy Elserud til Kåre Elserud
(17.03.2011)

Høglia 6 (Gnr 286, bnr 220) er
solgt for kr 1.400.000 fra Margot
Sandvik til Monica Kristin Kongsli
(18.03.2011)

Gnr 246, bnr 223 er overdradd fra
Linda Skriubakken til Magne
Skriubakken (18.03.2011)

Gnr 279, bnr 2 er overdradd fra
Magnus Ødegården til Ola Øde-
gården, Bjarne Ødegården, Sol-
veig Fosse, Per Ødegården, Odd-
veig Antonette Hage, Berit Nesbø,
Trond Ødegården og Kristin Øde-
gaarden Kramer (21.03.2011)
Overdragelsen omfatter også Gnr
279, bnr 27. 
Overdragelsen omfatter også Gnr
288, bnr 19

Andel av Gnr 279, bnr 2 er over-
dradd fra Per Ødegården til Randi
Ødegården (21.03.2011)
Overdragelsen omfatter også an-
del av Gnr 279, bnr 27
Overdragelsen omfatter også an-
del av Gnr 288, bnr 19

Gnr 279, bnr 2 er solgt for kr
2.000.000 fra Ola Ødegården,
Bjarne Ødegården, Solveig Fosse,
Oddveig Antonette Hage,Berit
Nesbø,Trond Ødegården, Kristin
Ødegaarden Kramer og Randi
Ødegården til Berg Eiendommer
as (21.03.2011)

Eiendomsoverdragelser
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Rådgiver Auen Korb-
øl i Norges vass-
drags- og energidi-
rektorat (NVE) har
konkludert. Men om
det kan bli kraftut-
bygging i Valåfossen
på Lesjaverk, vil han
ikke si.

Av Vidar Heitkøtter

LESJA: – Papirene er gjennom-
lest. Det er bare kort tid før kon-
sesjonssøknaden er avgjort, sier
Korbøl til GD.

Han vil ikke røpe den innstil-
lingen som ligger i saken. For ti-
den har NVE det travelt med
mange befaringer. Men Korbøl
tror ikke det går mange ukene
før Småkraft as får svaret på veg-
ne av grunneierne langs Valåa.

Har alle opplysninger

– Vi er ferdig med saken. Det er
ikke aktuelt å be om ytterligere
opplysninger. Det vil være en
klagefrist på tre uker på vårt

vedtak, sier Auen Korbøl. Even-
tuell anke, vil bli sendt videre til
Olje- og energidepartementet.

Utbyggingsalternativene lig-
ger kloss inn til grensene for
Reinheimen nasjonalpark. 

Frarådet

Et flertall i Lesja kommunestyre
frarådet konsesjon. Kommune-
styret etterlyste blant annet
grundigere registreringer av
vannføringen i vassdraget.

Også fastboende, hytteeiere
og andre turister i området er
skeptisk til utbygging av Valåfos-
sen. I et brev til kommunen,
skrev innbyggerne at det rike na-
turområdets store betydning for
rekreasjon og friluftsliv er
undervurdert i konsesjonssøkna-
den.

Bekymret

De fastboende er bekymret for
det som vil skje med landskapet
langs elva og fossen dersom NVE
tillater utbygging. Det er et sår-
bart landskap. Alle som enga-
sjerte seg i høringsrunden, ba
om å få beholde Valåfossen uten
sår i naturen.

NVE røper ikke svaret

AVGJORT: Får Valåfossen fortsatt renne? I dag vet NVE svaret. Foto: Vidar Heitkøtter

Hagemøblene på plass!
 

Kjøp nå - 
betal om  

4 måneder!

Lillehammer
Hovemoen Handelspark 

ved Gausdal Land
Tlf. 61 26 10 26

post.lillehammer@mobelringen.no

Møblene er vedlikeholdsfrie med avtagbare og vaskbare trekk.  
De kan lagres ute, har syrefaste skruer og pulverlakkert aluminiumsramme.

19.990,-

4.998,-

Regina 2,5-1-1  
m/bord

Tobago 2-1-1 
m/bord 

Vi gir bort

billetter til våre abonnenter
30

Kate Morton er forfatteren bak best-
selgerne Den glemte hagen (2007) og
Tilbake til Riverton (2008) Morton har
solgt over 150 000 bøker i Norge og
bøkene hennes er gitt ut i 36 land.
Hennes tredje roman En svunnen tid
er rykende fersk når Morton kommer
på sitt første norgesbesøk. En svunnen
tid er en romantisk thriller som holder
leseren i ånde fra første side.

Møt Kate Morton i et eksklusivt inter-
vju med Annette Orre.

SEND EN SMS TIL 2097:
Skriv GDLITTERATUR Morton 
Husk navn, adresse, telefon. (Kr 5,- pr. sms). Frist 11. mai.

Vinnerne blir offentliggjort i GD, og får tilsendt 2 billetter hver.

For mer informasjon, se www.litteraturfestival.no

Billetter kan kjøpes gjennom billettservice.no, 
815 33 113, Posten, Narvesen, 7-Eleven 
eller evt ved inngangen.

til BOKBAD MED KATE MORTON
i Maihaugsalen lørdag 28. mai 
kl 21.00 
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Topp skadeavdeling

Mai 2011  www.killi.no  Telefon 61 23 62 60

Rutereparasjon

Otta: Tlf. 61 23 62 60
killi@killi.no  www.killi.no

Killi Bilsenter AS er Gudbrandsdalens mest komplette bilsenter. Det omfatter blant annet 
dalens største og mest moderne skadeavdeling i nye, romslige og trivelige lokaler.

Som merkeverksted har vi alltid 
de siste oppdateringer tilgjengelig

nødvendig informasjon om den 
enkelte bil. Vi vet også hva som 
kreves fra forsikringsselskaper 
og produsenter. Så hos oss kan 
du være sikker på at bilen din får 
sikker og riktig reparasjon.

Vi er stolte av at vi har en stabil 
arbeidsstokk av dyktige medar-
beidere med lang erfaring i faget,
sier daglig leder Laila Killi.

Smånytt

Kundeinformasjon fra Killi Bilsenter – Otta

Avdelingen har det mest moderne
utstyr for skadereparasjoner, 
deriblant en avansert lakkboks, 
som tilfredsstiller dagens krav  
til kvalitet og miljøvennlig drift.

komponenter, og i de mest
moderne bilene er det inntil

+ aluminium, magnesium  
og kompositt materiale. Mye 
kompetanse og informasjon 
må til for å kunne foreta sikre 
reparasjoner.

Bruktbil – Ford

Killi Bilsenter AS:

killi@killi.no  www.killi.no



.

Derfor bør du kjøpe 
brukt Mondeo
I flere forskjellige tester i motor-

pressen det siste året har Ford 

Mondeo blitt kåret til beste brukt-

bilkjøp i familiebilklassen. Det 

legges vekt på romslig kupé, stort 

bagasjerom, behagelige seter og 

fjæringskomfort, veiegenskaper 

i toppklassen og godt sikker-

hetsnivå. Begrepet ”mye bil for 

pengene” går igjen. Derfor bør du 

vurdere en brukt Ford Mondeo 

neste gang du skal bytte bil.  

Ta kontakt eller stikk innom oss. 

Nå har vi et særdeles stort utvalg 

av nyere, brukte Ford Mondeo.  

Se bilene på vår hjemmeside – 

www.killi.no.

Byggingen godt i gang
Byggingen av Killi 

Bilsenter AS sin 

nye salgshall er nå 

godt i gang. Tidlig 

vår og nærmest 

sommertempera-

turer i påsken og 

dagene etterpå har gitt gunstige 

forhold ved starten av bygge- 

perioden. Prosjektleder for byg-

gingen, Floyd Bilben, håper på 

fortsatt godvær slik at byggingen 

kan gå som planlagt og at ferdig- 

stillelse av bygget kan skje i løpet 

av september.

Stort nybilsalg i 

vinter har ført til at 

Killi Bilsenter AS 

har et meget 

stort utvalg av 

bruktbiler. Plass-

mangelen under 

byggeperioden har gjort at en del 

av bilene er plassert i avdelingen  

i Müllersgate, mens resten står 

ved hovedavdelingen i Skansen. 

En samlet oversikt over alle brukt-

bilene vi har på lager finner du  

på vår hjemmeside – www.killi.no, 

understreker salgsleder  

Brede Børud.

Hun understreker dessuten at 
stadig nye og strengere krav
til kvalitet og miljø, samt ny 
teknologi og arbeidsmetoder 
følges opp gjennom kontinuerlig 
opplæring av alle medarbeidere. 
Alle hos oss har fagbrev som 
bilskade-reparatør og vi har alt 
av spesialverktøy som er nød-
vendig for å foreta reparasjoner 
på en trygg og sikker måte.  
Dette gjør at kundene alltid kan 
og bør forvente at vi leverer det 
beste resultat, smiler hun.

D
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Friskere luft 
i bilen din!

Otta: Tlf. 61 23 62 60
killi@killi.no  www.killi.no

Husk å bestille 
AC-kontroll og 
-rens om våren

Ring oss på telefon  
61 23 62 67 for time  
og pristilbud.

Kjøp bruktbil i mai!
Kampanjerente

Otta: Tlf. 61 23 62 60 killi@killi.no  www.killi.no

Nom. rente ved 35% egenkapital for privatpersoner,  

og ved lån/leasing til næringsdrivende. 

3,95%

Fra venstre: Per Olav Lunde – kunderådgiver/taksering, Bjørn Myrhaug – skadereparatør, Jens Martinussen – skadereparatør, Geir Myrun – lakkerer, 
Odd Djupdalen – lakkerer, Nils Valde – skadereparatør og Laila Killi – daglig leder.

Skadereparatør Jens Martinussen.
Vår fagtekniker på VW.
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OSLO: Høyres leder Erna Sol-
berg tok til orde for folks frie
valg da hun åpnet Høyres
landsmøte. Tillit til enkeltmen-
nesker og frihet under ansvar,
var hennes budskap.
– Målet for velferdspolitikken er å
sette dem som trenger hjelp i sen-
trum for hvordan hjelpen skal gis.
Skal vi bygge vårt samfunn på tillit
eller mistillit? Skal folk velge selv,

eller skal vi ta valgene for dem?
Høyres svar er klart: Vi gir tillit og
vi vil la folk velge selv, sa hun i sin
landsmøtetale fredag.
Hun tok til orde for å heve kompe-
tansen i hele omsorgssektoren.
– Vi krever gode karakterer for å
komme inn ved sykepleierutdan-
ningen og tiltak for leger for å gjø-
re det mer attraktivt å jobbe ved
sykehjem  (©NTB)

Solberg: – Folk må få velge selv

LANDSMØTE: F.v.: Erna Sol-
berg, Bent Høie og Jan Sanner.

STAVANGER: Et Høyre-utvalg i
Rogaland vil under partiets
landsmøte i Oslo i helgen frem-
me forslag om at kommunene
skal betale for de svakeste ele-
vene, dersom de begynner på
videregående skole uten å kun-
ne lese og skrive.
Når en elev starter på videregå-
ende, går han eller hun fra å være
kommunens ansvar til å bli fylkes-

kommunens ansvar. Fylkesordfø-
rerkandidat Janne Johnsen i Roga-
land mener at ved å innføre en pisk
mot kommunene ved å holde dem
ansvarlige, er målet at de setter inn
støtet tidligere overfor de svakeste
elevene.
Høyre har lenge varslet at skole blir
én av hovedsakene foran høstens
lokalvalg.                             (©NTB)

- Svake elever kommunalt ansvar

Vitneforklaringer i
Rwanda ligger til
grunn for siktelsen
om deltakelse i folke-
mord mot rwanderen
som har bodd i Ber-
gen i ti år.

OSLO: Det opplyser politiadvo-
kat Marit Formo i Kripos.
Den 45 år gamle mannen ble va-
retektsfengslet i fire uker i Bergen
torsdag.

Siktelsen gjelder deltakelse i
folkemordet som ble begått i byen
Kibungo, der anslagsvis 70.000
mennesker ble drept i løpet av to
uker i april 1994.

Men siktelsen gjelder også en-
keltdrap i tillegg til deltakelse i

rene massakrer. Formo sier Kri-
pos har holdepunkter for at den
siktede 45 åringen var tilknyttet
Interahamwe-militsen, som sto
bak massedrapene på folkegrup-
pen tutsier i Rwanda. Anslagene
varierer, men det er etablert at
800.000 mennesker, både tutsier
og moderate eller opposisjonelle
hutuer, ble drept fra april til mid-
ten av juli 1994.

45-åringen ble pågrepet av po-
litiet 3. mai. Han kom til Norge i
2001 gjennom familiegjenfor-
ening.

Spesialenhet

En spesialenhet innen Kripos fikk
i 2005 ansvaret for å etterforske
krigsforbrytelser, folkemord og
forbrytelser mot menneskeheten
begått i utlandet av personer som
befinner seg i Norge. Enheten,

som består av statsvitere i tillegg
til politifolk, jurister og adminis-
trativt personell, ble opprettet et-
ter direktiv fra det nasjonale
statsadvokatembetet.

To år etter at gruppen var eta-
blert, fikk den 19 etterforsknings-
ordrer fra statsadvokatembetet.

–15 av disse sakene er nå hen-
lagt, opplyste politiinspektør Rei-
dar Bruusgaard på en pressekon-
feranse fredag.

Men siktelsen mot den vare-
tektsfengslede rwanderen, mener
politiet kan ende med tiltalte og
ikke henleggelse.

Strafferammen 21 år

Politiadvokat Marit Formo kunne
fredag ikke anslå hvor lang tid det
vil gå før en eventuell tiltale kan
tas ut.

Formo bekrefter imidlertid at

Kripos har holdepunkter i form av
vitneforklaringer, også fra perso-
ner som overlevde massakrene,
om at den siktede var tilknyttet
militsen som ledet an i massedra-
pene.

Hvilken posisjon han hadde i
Interahamwe-militsen, kan hun
foreløpig ikke si noe sikkert om.

– Det virker som om skillet
mellom menige og offiserer i den-
ne militsen var flytende, sier poli-
tiadvokat Formo til NTB.

Strafferammen er inntil 21 år
for de forhold siktelsen mot 45-
åringen gjelder, ifølge politiadvo-
katen

Dersom det blir tatt ut tiltale
for de forhold siktelsen omfatter,
og rwanderen blir funnet skyldig,
vil han måtte sone straffen i Nor-
ge. (©NTB)

Rwanderen siktet
for massakre i byen

MISTANKE: Politiadvokat Marit Formo  og politiinspektør Reidar Brusgaard i Kripos sier politiet har holdepunkter for at den folke-
mordsiktede 45 år gamle rwanderen var tilknyttet Interahamwe-militsen, som sto bak massedrap på tutsier i Rwanda. Foto: Scanpix

Pollenvarsling for lørdag 7. mai.

Østlandet med Oslo:
Lørdag ventes moderat spredning
av pollen fra bjørk og beskjeden
spredning av pollen fra pil/vier/sel-
je.

Sentrale fjellstrøk i Sør-Norge:
Lørdag ventes sporadisk fjern-
spredning av bjørkepollen fra
blomstringen i lavlandet.

Indre Østlandet:
Lørdag ventes moderat spredning
av pollen fra bjørk og beskjeden
spredning av pollen fra pil/vier/sel-
je.
(©NTB)

Pollen 
på lørdag

OSLO: Oslo Børs åpnet i rødt
fredag etter fallet i oljeprisen.
Utover dagen snudde trenden
etter gode sysselsettingstall fra
USA, og hovedindeksen fikk en
oppgang på 0,91 prosent til 434
poeng.
Statoil steg 1,19 prosent, Yara 3,08
prosent, Norsk Hydro 1,07 prosent
og Royal Caribbean steg med 2,5
prosent. Aker Solutions har også
fått seg en oppsving. Kursen steg
1,87 prosent.

Bank- og forsikringskonsernet
DnB NOR fikk derimot juling av in-
vestorene etter at resultatene for
første kvartal ble lagt fram. Et over-
skudd på 2,85 milliarder kroner var
lavere enn ventet, og aksjen falt
5,27 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes for
113 dollar.  (©NTB)

USA-jobber fikk
fart på børsen

Representative markedskurser
for valuta fra Norges Bank

US dollar (USD) 5,2771
EURO (EUR) 7,7995
Sveitsiske franc (CHF) 610,29
Danske kroner (DKK) 104,60
Britiske pund (GBP) 8,696
Svenske kroner (SEK) 87,07
Canadiske dollar (CAD) 5,5331
Japanske yen (JPY) 6,5344
(©NTB)

Valutakurser 
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USA og Pakistan har
hatt et avhengighets-
forhold til hverandre
helt siden oppret-
telsen av Pakistan.
Men forholdet har til
tider vært anstrengt.

ISLAMABAD: Da staten Pakis-
tan så dagens lys i 1947, så landet
mot Vesten da det skulle meisle ut
sin egen politikk. Det var vel så
mye et utslag av at nabolandet In-
dia så mot Sovjetunionen som et
ønske om å innføre vestlige ideo-
logier.
Fra midten av 1950-tallet og
gjennom hele 60-tallet ble forhol-
det til USA styrket. De to landene
undertegnet en felles forsvarsav-
tale, og president Mohammed
Ayub Khan lot også USA etablere
en hemmelig militærbase på pa-
kistansk jord.
USA stilte seg på Pakistans side
da Bangladesh i 1971 kjempet for
å bli selvstendig, og sørget også
for å forsyne pakistanerne med
våpen.

Kjølne

Men da Zulfikar Ali Bhutto kom
til makten samme år, begynte for-
holdet til USA å surne. Det begyn-
te med Bhuttos forsøk på å over-
tale amerikanerne til å innføre
sanksjoner mot India etter at In-
dia hadde foretatt atomprøves-
prengninger like ved grensen til
Pakistan.
På slutten av 1970-tallet og
gjennom store deler av 1980-tallet
brukte CIA og den pakistanske
etterretningstjenesten milliarder
av dollar for å trene opp den pa-
kistanske hæren og bevæpne mu-
jahedinbevegelsen i kampen mot
det sovjetstøttede regimet i Af-
ghanistan.
Men til tross for det nære samar-
beidet begynte USA etter hvert å
bli skeptisk til Pakistans ambisjo-
ner om å skaffe seg atomvåpen.
Da Sovjetunionen trakk seg ut av
Afghanistan i 1989, stanset presi-
dent George Bush all økonomisk
og militær støtte til Pakistan.

Anerkjente Taliban

I 1997 anerkjente Pakistan Tali-
ban-styret som Afghanistans rett-
messige regjering og opprettet

gode kontakter med regimet.
Året etter ba USA myndighetene i
Islamabad om hjelp til å få Tali-
ban til å utlevere al-Qaida-lederen
Osama bin Laden fra Afghanis-
tan. Han var ettersøkt for bombe-
angrepene mot USAs ambassader
i Kenya og Tanzania, som al-Qai-
da sto bak.
Men Pakistan svarte aldri på hen-
vendelsen fra Washington. At Pa-
kistan samme år gjennomførte
fem atomprøvesprengninger,
hjalp heller ikke på forholdet, og
USA innførte omfattende økono
miske og militære sanksjoner mot
Pakistan.

Krigen mot terror

Men etter terrorangrepene 11.
september 2001 endret ting seg.
USA forsto at Pakistan var strate-
gisk viktig, og lettet på flere av
sanksjonene. Det tok ikke lang tid

før Pakistan ble en av USAs nær-
meste allierte i «krigen mot ter-
ror».
President Pervez Musharraf gikk
med på å hjelpe amerikanerne til
å fjerne Taliban fra makten i Af-
ghanistan, der man trodde bin La-
den gjemte seg.
Pakistan lovte å hjelpe USA i jak-
ten på radikale islamister, og bi-
dro blant annet til pågripelsen
Khalid Sheik Mohammed, en av
al-Qaidas ledere.
I 2003 ga USA Pakistan 3 milliar-
der dollar mot at Pakistan lovte å
gjøre mer for å sikre grensen mot
Afghanistan. Musharraf sendte
blant annet tusenvis av soldater til
de lovløse stammeområdene
langs grensen, der Taliban og al-
Qaida har tilholdssted.

Milliarder i støtte

I 2009 presenterte president Ba-

rack Obama sin Af-Pak-strategi,
som går ut på å knuse al-Qaida i
Pakistan og hindre terrorister i å
reise til Afghanistan.
Samtidig lanserte Pakistan en
stor militæroffensiv mot Taliban
og al-Qaida i de urolige grense-
områdene i Sør-Waziristan.
Få måneder senere bevilget Kon-
gressen i USA 7,5 milliarder dol-
lar til en pakke som over fem år
skal styrke sivile og militære bånd
til Pakistan.
USA har de siste årene trappet
opp luftangrepene mot islamistis-
ke mål i de urolige stammeområ-
dene i det nordvestre Pakistan.
Men stadig flere sivile blir drept,
og motstanden mot USA øker
blant mange pakistanere.
Med USAs aksjon mot Osama bin
Laden har forholdet mellom de to
landene fått seg enda en knekk.
(©NTB)

Kjølig vennskap  

DEMONSTRERER: Tilhengere av al-Qaidas leder Osama bin Laden brenner det amerikanske flagget
under en demonstrasjon i Multan. Forholdet mellom USA og Pakistan har kjølnet.      Foto: Scanpix

QUETTA: Flere tusen mennes-
ker samlet seg for å hylle Osa-
ma bin Laden og demonstrere
mot USA og egne myndigheter
rundt om i Pakistan fredag.
Den største demonstrasjonen var i
byen Quetta, der vel 1.500 men-
nesker samlet seg i gatene etter
fredagsbønnen. De satte fyr på et
amerikansk flagg og oppfordret til
krig mot USA samtidig som de rop-

te «Lenge leve Osama».
– Hellig krig mot Amerika vil

ikke stanse med Osamas død, sa
den lokale religiøse lederen Fazal
Mohammad Baraich mens slagord
som «ned med Amerika» gjallet
rundt ham.

– Osama bin Laden er en mar-
tyr. Hans blod vil gi liv til tusenvis
av andre Osamaer, sa Baraich
(NTB)

Tusenvis hyllet bin Laden i Pakistan

HYLLET: I Quetta hyllet mange
den døde Osama bin Laden.

DUBAI: Al-Qaida bekrefter på
islamistiske nettsider at Osama
bin Laden er død, ifølge SITE, en
amerikansk overvåkingstjenes-
te.
– Al-Qaida offentliggjorde en kunn-
gjøring på jihad-nettsider 6. mai
2011, der de bekrefter at deres le-
der, Osama bin Laden, er død, opp-
lyser SITE.

I kunngjøringen truer terrornett-

verket med å hevne drapet på bin
Laden. Det blir varslet at angrepene
kommer til å fortsette og at bin La-
dens død er en forbannelse for
USA.

Nettverket oppfordrer også til
opprør i Pakistan, ifølge SITE. Det
vil også om kort tid offentliggjøre
et lydopptak som bin Laden gjorde
noen få uker før han ble drept.
(©NTB)

– Al-Qaida bekrefter  bin Ladens død

MOSKVA: Russiske myndighe-
ter er steilt imot eventuelle
utenlandske bakkeoperasjoner i
Libya.
Russlands utenriksminister Sergej
Lavrov fremholder at FN-resolusjo-
nen som åpnet for en utenlandsk
intervensjon i Libya, «direkte og ut-
vetydig» utelukker bakkeoperasjo-
ner.

– Holdningen til Russland står
absolutt fast, sa Lavrov etter at han
fredag hadde samtaler med Kinas
utenriksminister Yang Jiechi.

Lavrov kritiserer også kontakt-
gruppen for Libya for å ville gi øko-
nomisk hjelp til opprørerne som
kjemper imot regjeringsstyrkene til
Muammar Gaddafi. Han mener det
vil være i strid med FN-resolusjo-
nen som i mars ble vedtatt av FNs
sikkerhetsråd.  (©NTB)

Russland bremser
i Libya-aksjonen

DAMASKUS: Syriske sikker-
hetsstyrker skyter mot demon-
stranter i byene Tel og Homs,
ifølge øyenvitner. I Homs skal
fem demonstranter være drept.
– Fem lik er plukket opp i Bab al-Si-
baa-området. Det er mange sårede
demonstranter. Tusenvis marsjerer
fortsatt fredelig i andre deler av
Homs, sier en menneskerettsakti-
vist, som ikke vil bli navngitt.
Kilder sier også at flere demon-
stranter er såret i Tel.

Samtidig kom det fredag mel-
dinger om at tusenvis av kurdere
demonstrerer øst i Syria. De krever
politisk frihet, men fastholder at
Syria må stå samlet, opplyser en
kurdisk kilde til Reuters.

I hovedstaden Damaskus skal
flere titalls demonstranter fredag
ha marsjert i bydelen Midan.
(©NTB)

– Soldater 
skyter mot 
demonstanter

MOTRIL: 22 afrikanere på vei
fra Marokko til Spania fryktes
druknet etter at båten de var
om bord i, sank.
To babyer er blant de savnede, iføl-
ge den spanske redningstjenesten.
Det var telefonsamtaler fra Marok-
ko fredag som gjorde redningstje-
nesten oppmerksom på fartøyet,
idet det var i ferd med å synke
utenfor Almeria sør i Spania.
(©NTB)

Over 20 fryktes
druknet i Spania
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Alle læreren på barne-
skoletrinnet på Ham-
martun er kurset i
«Det er mitt valg» og
er godt i gang. 

Av Anne Grete Storvik

Og elevene kjenner prosjektet
godt. « Det er mitt valg» er i regi av
Lions-klubben og har som mål å
hjelpe barn og unge til å utvikle en
positiv sosial atferd, til personlig

vekst og utvikling og å støtte hjem,
barnehage og skole i forebyg-
gende arbeid mot vold, mobbing,
rusmidler og så videre. 

Initiativtaker Ole Christian
Holm Dahl fra Lions i Lilleham-
mer, er svært fornøyd med at pro-
sjektet er i gang. Det samme er
rektor Arne Olstad:

– Vi er en stor skole og har god
oversikt over det psykososiale mil-
jøet her og har gode relasjoner
mellom voksen og elev. Men dette
er en spennende metodikk og et
utelukkende positivt tiltak, sier
han. 

Lek spiller en stor rolle i «Det
re mitt valg»:

I Klasse 5 B har elevene forelø-
pig jobbet med å bli bedre kjent,
hva det vil si å være gode venner,
og er i gang med å lære om selvtil-
lit og hva det betyr. Og klassen har
akkurat holdt på med prosjekt
«tålmodighet»:

– Tålmodighet er for eksempel
hvis vi leker med noen og venter
på at noen skal svare riktig. Og så
maser vi på at de skal svare, litt
sånn «bare si hva det er», sier en
av femteklassingene og gir der-
med et eksempel på hva hvorfor

det kan være bra med litt tålmo-
dighet. 

Prosjektet koster i utgangs-
punktet ingenting for skolene, for-
di det er Lions som leverer materi-
ell og betaler kursingen av lærer-
ne. 

«Det er mitt valg» gir elevene
trening i å ta ansvar, fatte egne be-
slutninger, arbeide sammen, sette
seg mål og ta vare på hverandre. 

Lions i Lillehammer starter fra
høsten av kurs for lærerne i ung-
domsskolen. 

Unge lærer å ta 
ansvar for egne valg

LÆRER GJENNOM LEK: Klasse 5B og lærer Signe Narten ved Hammartun barneskole er i gang med prosjektet «Det er mitt valg». Blant
annet lærer de hva det vil si å bli kjent med hverandre.                                                                                                          Foto: Anne Grete Storvik

Jernbaneutvikling med dob-
belt spor til Lillehammer er
blant det viktigste i fylkesut-
valgets innspill til ny Nasjo-
nal transportplan.

For å løse utfordringene har Øst-
landssamarbeidet satt et mye ster-
kere fokus på jernbaneutbygging i
Østlandspakka. Utbyggingen av
jernbanen har høyeste prioritet

med utbyggingen av InterCity-tri-
angelet. Det er lagt vekt på at
strekningene Oslo-Halden og Ski-
en-Lillehammer bygges ut med
dobbeltspor og høyhastighet
innen 2023. 
– Fylkesutvalget var enige i at det
er viktig at det nå satses på dob-
beltspor til Lillehammer, skriver
Oppland.no   

Satser på dobbelt jernbanespor

DOBBELT SPOR: Satsing på jernbane er viktig for fylkesutvalget.

HAR RETT: Barn kan få
skoleskyss selv om forel-
drene bor fra hverandre.

Klebervegen/Marmorve-
gen Vel peker på at ut-
bygging ved Røyslivegen
vil medføre mer støy.
De viser til forslaget i kom-
munens arealdel 2011 –
2024 som viser adkomstveg
mellom Skogenfeltet på
Søre Ål og Røyslivegen
samt fremtidig boligbebyg-
gelse i samme område, skri-
ver de, og ber om at det fø-
res opp støyskjermere mot
eiendommene langs Røysli-
vegen.

Vil gi 
støyplager

Et nytt avsnitt i skyssre-
glementet for grunnsko-
leskyssen gir skolebarn
rett til skyss også der-
som de har foreldre som
bor på hvert sitt sted. 
– Fylkeskommunen har an-
svaret for å organisere
skyss til begge bosteder når
foreldrene har delt daglig
omsorg og vilkårene ellers
er til stede. Setningen «ret-
ten til skyss er kun innenfor
bostedskommunen» utgår
dermed fra skyssreglemen-
tet.

I et brev fylkeskommu-
nen har sendt til kommune-
ne skriver de at det er i
strid med opplæringsloven
å begrense skyssretten til
kun å gjelde innenfor bo-
stedskommunen. Barn har
som utgangspunkt rett til
skyss fra begge foreldrenes
bosted, og at dette i alle til-
feller må gjelde når forel-
drene har delt daglig om-
sorgsansvar.

Får skole-
skyss fra 
begge foreldre

Hele 17.000 kvadratme-
ter bygningsmasse skal
rives på Jørstadmoen og
Hovemoen leir.
Det er Forsvarsbygg ved
Skifte Eiendom som har
fått i oppdrag å gjennomfø-
re rivingen. Bakgrunnen er
at bygningene ikke lenger
er egnet i forhold til Forsva-
rets behov, og ønskes revet
for å redusere kostnader.
De er heller ikke egnet til
ombygging eller restaure-
ring.

River 
17.000 kvm.
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QUIZ: Rufina Bayazitova.
Foto: Ellinor Brænd

RINGEBU: Det har etter
hvert blitt en tradisjon
med litteraturquiz på
Ringebu folkebibliotek.
Årets utgave er den sju-
ende i rekken.
Alle oppgavene omhandler
bøker, forfattere, litterære
priser og liknende. Og man
trenger ikke være et van-
drende leksikon for å delta.

– Oppgavene er laget
med tanke på at alle skal
kunne delta, og de lar seg
løse med god hukommelse
eller kreativ etterforskning,
sier Rufina Bayazitova på
Ringebu folkebibliotek, og
inviterer til litteraturquiz.

De som vil prøve å løse
oppgavene kan hente litte-
raturqiuzen på biblioteket
og løse den der, eller ta den
med seg hjem og løse den i
fred og ro hjemme.

24. mai trekkes en
vinner. Vedkommende får
gavekort på bok og et festi-
valpass til Litteraturfestiva-
len på Lillehammer.

Biblioteket håper mange
blir med på denne uhøyti-
delige konkurransen. 

Litteraturquiz
på biblioteket

GAUSDAL: Planutvalget
har tildelt tilskudd fra
kommunale viltfond og
vilt- og fiskestellmidler.
Vedtaket er helt i tråd med
rådmannens innstilling.
Prosjektene/tiltakene gis en
arbeidsfrist ut året. Dersom
de da ikke er gjennomført,
blir midlene inndratt.

Gir tilskudd

Harald Hammerø er
glad i å male fjell. I
dag åpner han utstil-
lingen «Fjell og slikt» i
Galleri Felles Glede i
Vålebru.

Av Dagfinn Hovland

RINGEBU: Det er ikke mindre
enn 30 bilder Harald Hammerø
stiller ut i lokalene til Eva Røds-

rud-Krømeke i Ringebu. Flest
akvareller og noen akrylbilder.

– Jeg har tegnet og malt hele li-
vet, sier bildekunstneren, der han
tar oss imot i Døla Atelier sine ut-
stillingslokaler i Fabrikken i Løk-
kegata på Lillehammer.

– Det var først etter at vi flyttet
inn at jeg begynte å male mer re-
gulert, sier Hammerø, som er ut-
dannet konfeksjonsingeniør og de-
signer. 

Hammerø er opprinnelig fra
Molde, men flyttet derifra i 1988.
Først til Rena og så, i 1992 til Lille-
hammer, der han blant annet har

jobbet på Lill Sport. Nå er han
pensjonist.

Det er tre år siden Hammerø
ble med i Døla Atelier, som er et
felles atelier for 13 billedkunstnere
på Lillehammer.

– Vi disponerer 250 kvadratme-
ter som er delt inn i 13 atelierplas-
ser. I tillegg har vi innredet et gal-
leri på ca. 50 kvadratmeter.

Hammerø gleder seg til å åpne
sin aller første separatutstilling i
Vålebru.

– Jeg har ikke hatt så mange se-
paratutstillinger. Det har stort sett
vært fellesutstillinger, sier man-

nen som har et helt naturlig for-
hold til naturen og de høye fjellene
i Romsdalen. 

Harald Hammerø har drevet
med klatring og sykling og liker å
utfolde seg i naturen. Der henter
han også inspirasjon og motiver til
sine bilder.

– Jeg har vært med i Lilleham-
mer Maleklubb i ti år. Det er et bra
miljø her i Fabrikken. En dug-
nadsånd og et fellesskap som er
veldig sterkt, sier Hammerø, som
skal ha separatutstilling i Døla
Atelier i september i høst. Denne
måned er han å se i Ringebu. 

Liker å male fjellene
FJELLENE: Harald Hammerø åpner utstilling i Vålebru i dag. Der stiller han ut nærmere 30 akvareller med motiver fra «Fjell og slikt».
Hammerø elsker å male fjell, gjerne fjellene i Romsdalen hvor han kommer fra.                                                         Foto: Dagfinn Hovland

Planutvalget i Gausdal har ved-
tatt å ikke ta klagen fra Skurva
Gatekjøkken & Video til følge.
Dermed må skiltet «Follebus
beste gatekjøkken» fjernes.
FOLLEBU: Planutvalget opprett-
holder administrasjonens vedtak.
Begrunnelsen for vedtaket er at
skiltene er store og skjemmende og
i strid med kommunens vedtekter.
Plateskiltet er 2,5 x 2 meter stort.

Skiltene er oppført uten at de på
forhånd er omsøkt.

Gausdal kommune har ikke tidli-
gere godkjent så store og domine-
rende skilt på forretningsbebyg-
gelse i Gausdal, går det fram av sa-
ken. 

Klagen er begrunnet med at skil-
tene ikke er større enn mye annet
som er oppsatt i Gausdal og at det
er viktig å bli sett.  

«Follebus beste» må fjernes

BYENS BESTE: Godt synlig er det iallfall, men nå må plateskiltet
på veggen til kiosken i Follebu fjernes.        Foto: Anette Musdalslien
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LESJA/VÅGÅ: Hvis alt
klaffer, kan Slådalsvegen
mellom Lesja og Vågå bli
åpnet 17. mai.
Det melder Halvor Sætre i
teknisk etat i Vågå. Han var
på befaring langs vegen
torsdag. Vårvatnet har gjort
stor skade, spesielt på
Vågå-sida.

– Der stikkrenner ikke
tok unna flomvatnet, måtte
vi grave tvert over vegen
for å hindre at vatnet fort-
satte langs vegen. Slådals-
vegen er ikke stengt. Men
den er heller ikke kjørbar,
sier Sætre. Målet var åp-
ning etter 17. mai, men er
maskinkjørerne heldige
med arbeidet, kan det bli
farbar veg til den 17.

Slådalsvegen
åpner 17. mai

NY FRISK: Vil Statoil
Dovre åpne igjen?

DOVRE: – Dette er trist
for alle, fastslår Rita Lil-
lesletten på Coop Mar-
ked Dovre etter at ben-
sinstasjonen ble stengt.
– Vi hadde plakater oppe.
Alle var derfor forberedt.
Men vi har kunder som
fortsatt ikke er klar over at
drivstoffpumpene er
stengt, sier Lillesletten.

Exit bensin

VINNER: Bengt Faste-
raune, ordfører i Dovre.

DOVRE: Lagmannsret-
ten starter behandlingen
av rettssaken om gjerde-
plikten langs Dovreba-
nen den 24. mai, opply-
ser Dovres ordfører
Bengt Fasteraune.
Han fulgte rettssaken i
Trondheim, og han mener
kommunene har store mu-
ligheter til å vinne fram.

Ny rettssak

Fire pårørande tek 
initiativ til ei støttefor-
ening for Vågåheimen.

Av Ketil Sandviken

VÅGÅ: – Det var eg som tok til å
mase om at vi skulle få i gang ei
støtteforening for pårørande i no-
vember i fjor, men for å fange opp
andre som kan vera interesserte i
å bidra har vi kome fram til at for-
eninga bør heite Vågåheimens
venner, fortel Eldbjørg Kalbakk.
Ho og Aashild Viste, Tor Hølmo

og Trond Ulvolden har hatt fleire
møte med leiinga ved Vågåheimen
og deretter sett ned arbeidsgrup-
per for fleire månader framover. 

– Vi vil starte litt forsiktig, og
det er opp til kvar arbeidsgruppe
kva dei vil finne på. Frå å gå rundt
og prate, til å spela og underhalde,
eller ta dei med seg ut eller i San-
sehagen på utsida av Vågåheimen
ei kveldsstund eller ein laurdags
formiddag. Tidspunkta er vald i
samråd med leiinga slik at det
ikkje skal kollidere med faste akti-
vitetar og andre opplegg.

Initiativtakarane understrekar

at venneforeninga ikkje må opp-
fattast som kritikk mot tilsette og
institusjon.

– Dei får god mat og godt stell,
og alle seier at dei har det veldig
godt her, men det er klart at det
ikkje er kapasitet til å ta seg nok av
det sosiale. Det blir mykje innom-
hus og det kan vera godt å koma ut
under  berr himmel ein gong i
blant. Ta med ungar eller hunden,
det er så lite som skal til for å opp-
muntre dei eldre,  oppfordrar Kal-
bakk og Viste, og minnar om at det
var ei slik forening tidlegare. Ho
vart nedlagt for ein del år sia.

Det er oppsett arbeidsgrupper
på fire og fire blant pårørande for
om lag 60 bebuarar for mai, juni
og juli.  Tor Hølmo opplyser at folk
som er oppsett i arbeidsgruppe vil
bli tilskreve.

– Det bli litt spennande å sjå
korleis dette vil barke i veg, om
folk vil slutte opp om dette, synest
Eldbjørg Kalbakk og legg til; vi har
fleire å ta av enn dei som er sett
opp i arbeidsgrupper, og vil du bi-
dra så er det berre å melde frå til
ein av oss fire som har teke initia-
tiv til dette.

Vågåheimens venner
PÅRØRANDE: Trond Ulvolden, Eldbjørg Kalbakk, Aashild Viste og Tor Hølmo tek initiativ til venneforening for Vågåheimen, med håp
om at fleire enn direkte pårørande vil slutte opp om aktivitetar for bebuarane. Foto: Ketil Sandviken

DISPENSASJON: Rådmann Tor Arne Gangsø og sektorsjef Svein
Holen må svare Arbeidstilsynet innan fire veker. 

Arbeidstilsynet krev betre
utgreiing om lange vakter
frå Vågå kommune.

VÅGÅ: Kommunen søkte 17.
mars om dispensasjon frå arbeids-
miljølova for å kunne fortsetja
med lange vakter i helgene, men
Arbeidstilsynet Indre Østland vil
ikkje behandle søknaden på grunn
av mangelfulle opplysningar. 

Arbeidstilsynet oppfattar det
som at søknaden gjeld alle bufel-
lesskapa i kommunen, men dette
er ikkje  nærare presisert, og Ar-
beidstilsynet vil ha greie på kor
mange bufellesskap søknaden

gjeld og kor mange arbeidstakarar
som blir omfatta av søknaden.

Etter som det ikkje er vist til
noko drøftingsmøte, oppfattar Ar-
beidstilsynet det som om søkna-
den ikkje er drøfta med tillitsval-
de. Det er ikkje vedlagt protokoll
og søknaden er ikkje underskreve
av tillitsvalde,

For at Arbeidstilsynet skal kun-
ne gje samtykke til ei slik arbeids-
tidsordning, må det vera klart at
dei tilsette ønskjer dette, og det er
ikkje skriftleg stadfesta, skriv seni-
orrådgjevar Ingebjørg Wickstrøm
og aministrativ leiar Kåre A. Sand
i Arbeidstilsynet Indre Østland.

Arbeidstilsynet vil ha forklaring på lange vakter
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Torsdag var det festi-
vitas på biblioteket i
Moelv, da 7A på Kilde
skole lanserte boka
«Kildesortering». 

Av Rita Hagelund Harildstad

MOELV: Det var musserende
drikke i høye glass og «lefsekana-
péer», og det var høytlesing og
mingling. 

– Boka er en skikkelig grøsser,

kunne Hanna Grøndahl, Mia Kris-
tine Granlund og Patcycja Monika
Mielnik fra 7A fortelle. 

Boka har hele klassen laget
sammen i samarbeid med forfat-
ter Vidar Aspelien. Han roste ele-
vene, og understreket at det vik-
tigste som forfatter er å stryke og
skrive om igjen, før han føyet seg
til gratulantene. 

– Det er morsomt å se hva ele-
vene har fått til, sier lærer Mette
Kristiansen, som har ledet klas-
sen. Hun forteller at hele prosjek-
tet startet med gruppearbeide. 

Klasse 7A lanserte
kildesorterings-bok

OPPLESING: Antoni Suchecki leser fra boka «Kildesortering» til begeistrede medelever fra 7A og 7B på Kilde skole i Moelv.
Alle foto: Rita Hagelund Harildstad

STOLTE: – Vi er stolte av boka vi har laget, sier Hanna Grøndahl
f.v., Mia Kristine Granlund og Patcycja Monika Mielnik.

HYGGER: Trine N. Rugløkken, Mina Krokengen, Linn Karlsen, An-
drine Megaard og Hedda P. Jevne hygger seg på boklansering. 

BØKER: Rune Karlsen og Anto-
ni Suchecki diskuterer bøker.

LESER: Maja, Cornelia og Asrùn
leser i boka. 

RINGSAKER: Ringsaker
kommune har ingen
kreftkoordinator. 
Det skriver rådmannen i et
svar til Kreftforeningen på
spørsmål om det finnes en
slik koordinator i Ringsaker. 

«Ringsaker er en tonivå-
modell kommune. Det er
fire geografisk inndelte om-
sorgsdistrikt, som blant an-
net yter hjemmetjenester
og tilbud om opphold på in-
stitusjon. Hvert omsorgs-
distrikt er egen resultaten-
het, og kreftpasienter får
individuelt tilrettelagte tje-
nester ut fra behov, og de
blir som regel fulgt opp av
omsorgsdistriktene», skri-
ver rådmannen. 

Han opplyser at distrik-
tene ikke har etablert egne
enheter eller stillinger knyt-
tet til spesielle brukergrup-
per, heller ikke kreftkoordi-
nator. 

Kreftsykepleiere i en res-
sursgruppe fungerer gjerne
som kontaktpunkt når det
gjelder kreftbehandling og
brukere med behov for det-
te i eget distrikt. 

Ingen kreft-
koordinator

Rikke-Victoria
Bruget i Lismarka-

har fått innvilget fri skole-
skyss på grunn av særlig
farlig skoleveg ra høsten
2011. 

Skolevegen har farts-
grense 80 kilometer i timen,
ingen gangsti og det er mye
trafikk til og fra Lilleham-
mer. 

RINGSAKER: Fylkes-
mannen fraråder dispen-
sasjon for oppføring av
tilbygg til fritidsbolig. 
Det er søkt om dispensa-
sjon fra kommuneplanens
arealdel for oppføring av til-
bygg til fritidsbolig ved
Kvarstadsetra 11, gnr. 527,
bnr. 1, fnr. 1699. 

Fritidseiendommen har
opprinnelig vært en seter,
og ligger cirka 40 meter fra
elva Åsta ved Kvarstadse-
tra. 

«Tiltaket er i strid med
kommuneplanens bestem-
melser fordi det ligger
innenfor 100-meters sonen
langs Åsta», skriver Fylkes-
mannen, som fraråder at
det gis dispensasjon. 

Fraråder 
dispensasjon
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Edvard Erdal (14) skal
ha arbeidsuke i Oslo fil-
harmoniske orkester. 

Av Anne-Grete Fostås
kultur@gd.no
Mobil 995 29 942

LILLEHAMMER: Edvard Erdal
(14) fra Lillehammer står foran en
usedvanlig travel uke.  Han skal
prøvespille for konservatorieklas-
sen på Barrat Due musikkinstitutt,

være solist på Lillehammer symfo-
niorkesters 17. mai konsert i Mai-
haugsalen, han skal konfirmeres, og
ha utplassering i Oslo filharminiske
orkester, under ledelse av sjefsdiri-
gent Jukka-Pekka Saraste, i den så-
kalte pryo-uka (pryo= praktisk yr-
kesorientering), også kjent som ar-
beidsuka. 

– Jobben min blir nok å følge
øvelsene, lese partitur og følge med
på musikken. Jeg regner ikke med å
få spille med orkesteret, de store di-
rigentene er litt høytidelige, men

jeg synespartiturlesing er spen-
nende, sier Edvard. 

Da Edvard  var fire år, begynte
han å spille fiolin hos Kari Røe Nå-
vik på Lillehammer kulturskole.
Fram til 2010 var han elev på kul-
turskolen i Lillehammer, og han
spiller fremdeles i kulturskoleor-
kesteret. I tillegg spiller han i Lille-
hammer Symfoniorkester, tidligere
Byorkesteret. 

Det siste året har Edvard også
hatt ukentlige spilletimer på Bar-
rat-Due Musikkinstitutt i Oslo. Læ-

Fjortenårig fiolin
PRYO-UKE: Edvard Erdal gleder seg til å møte musikerne i Oslo Filharmoniske Orkester. 

SISU: Jukka Pekka Saraste er opprinnelig fisk, men har dirigert
Oslo Filharmoniske Orkester siden 2006. Pressefoto
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ist i farta
Foto: Anne-Grete Fostås

„ Når jeg selv er publikum, sitter jeg jo ikke og
hører etter feil, og det tror jeg ikke mitt 
publikum gjør heller. Edvard Erdal, fiolinist

rer er den kjente fiolinisten Geir
Inge Lotsberg. Hver lørdag spiller
Edvard i  Barrat-Dues juniororkes-
ter. 

Nå vil han gjerne jobbe seg vi-
dere oppover i Barrat-Due-syste-
met, og skal prøvespille for kon-
servatorieklassen. Det er det høy-
este nivået for unge musikere i
Norge.

– Jeg får spille mer, og får mu-
ligheten til egne konserter hvis jeg
kommer inn der, forteller Edvard. 

Han debuterer som solist når

Lillehammer symfoniorkester-
fremfører  Johan Svendsens «Ro-
manse» under arrangementet Ord
og Toner i Maihaugsalen 17. mai. 

– Jeg er egentlig ikke så veldig
nervøs foran opptredener. Når jeg
selv er publikum, sitter jeg jo ikke
og hører etter feil og ergrer meg,
og det tror jeg ikke mitt publikum
gjør heller. Derfor gleder jeg meg
til å spille, sier Edvard.

Innimellom alle de musikalske
gjøremålene, skal Edvard også
rekke å bli konfirmert neste helg

med stort selskap. Fiolinen er med
også der. 

– Det er to seremonier denne
dagen, og jeg skal konfirmeres på
den siste. Så kommer jeg bare et
par timer tidligere, og da rekker
jeg å spille på den første gudstje-
nesten også.

– Og når kvelden 17. mai kom-
mer, hvordan har du det da? 

– Da tror jeg at jeg er fornøyd,
og sikkert ganske sliten! 

Innom

Børt-Erik Thoresen er kome
heim, for godt. Kvilestaden hans
på Dombås kyrkjegard ligg like
ovafor Midtskog, bruket der han
vart fødd i 1932. For nokre tiår
sidan var han ein av dei store
kjendisane i Norge. 

Gamaldans – med nogå attåt,
var ikkje berre eit dei mest po-
pulære fjernsynprogrammane i
år etter år; det vart eit omgrep,
og det gjorde meir for folkemu-
sikken og bygdekulturen enn
noko anna. Samstundes sette
han Dovre på vårt indre nasjo-
nalkart meir enn nokon om-
dømmekonsulent eller opptur-
prosjekt maktar.

Det er berre Harald Hårfagre,
Eidsvoldsmennene og Dovre
undertøy, som kan konkurrere
med den folkekjære songaren
og underhaldaren i så måte;
Lars og Tora Berger er som
kjend frå Lesja.

Og likevel var det, bortsett frå
den næraste familien, berre no-
kre handfull sjelar som stod
kring grava og tok farvel, og flei-
re av oss såg mest ut som om vi
venta på tur. 

Inne i kyrkja gjorde distrikts-
sjefen i NRK oss merksame på
kor stor Børt-Erik var i sin glans-
tid; han var ein pioner for folke-
musikken i ei tid da svensktop-
parna og store hits frå England
og Amerika, erobra landet, og
sjølv om nokre av den finkultu-
relle riksmålseliten i Ullernåsen,
myrkla skjermen og sende kla-
ger til Underhaldsavdelinga når
han opptrådde, om at nå fekk
det vera måte på: Dovre høyrde
til i steinurdene ved Snøhetta
og ikkje på nasjonalkanalen. 

Og da den varme, fyldige
røysta hans  bølga gjennom kyr-
kjeromet frå ein CD-spelar, med
den beste av dei sjølvlaga vi-
sene hans, «Gamlingen», skjøna
eg kvifor han var noko meir enn
eit ekko frå Dombås:

«Da vil e leva um verda ho æ
så langt frå bra.

Drøyme um framtide som
um det va i dag det va.

Men så kjøm e på at e æ gå-
mål og e æ grå.»

Børt-Erik var ein annleis kjen-
dis. Det fanns ikkje jåleri hjå
han, var  like ekte som Hardeg-
gen. Eg møtte han på nokre ut-
stillingsgalleri for tida sine idolar
i si tid. Han var kjendis god nok,
men likevel liksom utanfor; han
var og han vart ein gut frå lan-
det. Børt-Erik livna fyrst for al-
vor til når han stemde i med vi-
ser og dans mellom tømmer-
veggar.

Han var ein kunstnar frå ein
familie der songen og musikken
var meininga med livet. Alle i
Thoresenfamilien hadde tonar i
blodet, og Børt-Erik var barne-
stjerna ved Dombåshaugen. Sa-
man med Åse, systera, vart han
plateartist, og heilt til dei siste
åra drøymde han om å lage nye
musikkprogram. 

Andreas Lunnan fortalde
meg om da han leia det siste
fjernsynsprogrammet der Børt-
Erik var hovudpersonen. «Eg var
redd det ikkje skulle bli noko av,
for han såg så gamal og sliten
ut. Men da han stilte seg fram-
for kamera, var det som om han
livna til og kasta åra og mot-
gongen av seg», minnest Lun-
nan.

Børt-Erik fekk aldri nokon
kulturpris av Dovre, men han
gjorde levande og tok vare på
ein skatt som vi eingong åtte.
Difor lyser eg ikkje fred, men liv
og leik og song og spel over
minnet til Børt-Erik Thoresen.

Ekko av Børt-Erik

Egil Ulateig 

Og likevel var
det, bortsett frå
den næraste 
familien, berre
nokre handfull
sjelar som stod
kring grava og
tok farvel. 

„

Gjesteskribenter i GD hver lørdag: Carol Kvande, kulturarbeider,
sanger og nybakt mor, Pål Bratbak, pater i den katolske kirke, Ingeborg
Dalheim, operasanger, Egil Ulateig, forfatter, journalist, forlegger. 
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– Vi tror det er viktig å
se verden gjennom
maleriet, sier billed-
kunstnerne Aleksi
Wildhagen og Patrik
Entian. 

Av Ingunn Aagedal Schinstad
ingunn.aagedal.schinstad@gd.no
Mobil 992 53 020

LILLEHAMMER: Lørdag 7. mai
åpner en ny utstilling i Galleri
Zink i Lillehammer. Denne gang-
en er det billedkunstnerne Alexi
Wildhagen og Patrik Entian, beg-
ge utdannet ved Kunstakademiet i
Trondheim, som viser sine arbei-
der. 

Utstillingen med tittelen «Nor-
ge er et sted i verden», har et poli-
tisk budskap. 

– Normalt å være rik

– En fellesnevner for mine bilder
er en kritikk av Norge som oljena-
sjon, sier Aleksi Wildhagen.   

Han geleider oss forbi installa-
sjonen «Forslag til kommunika-
sjonsverk for nye sivilisasjoner»,
der en hul stubbe, et bildekk og en
lakkert vedkubbe er noen av kom-
ponentene. Vi går bort til fire ma-
lerier, alle med tittelen «Renovert
og refusert». 

Bildene har ifølge kunstneren,
et motiv som viser et svært forenk-
let bilde av et typisk norsk fjord-
landskap. Over hovedmotivet er
det malt et svart kryss, men bil-
dene er i seg selv så mørke at det
svarte krysset nesten fremstår
som det lyseste partiet i bildet. 

– Kanskje ikke et typisk norsk
fjordlandskap? 

– Det er ikke fjordlandskapet i
seg selv jeg vil formidle. Jeg er vel-
dig opptatt av at vi sitter på toppen
av kloden med oljemillionene
våre. Vi tjener oss styrtrike på noe
som er destruktivt for verden. hele
Norge er oppgradert, det er nær-
mest normalt å være rik. Jeg me-
ner man må være rollen sin som
eksklusiv verdensborger bevisst.
Bildene er som et lavmælt innlegg

i en debatt om vårt ståsted som ol-
jenasjon, sier Wildhagen.  

Malerioppdatering

I kontrast til Wildhagens variasjo-
ner over mørket, lyser Patrik Enti-
ans 55 nesten identiske akrylmale-
rier. 

Entian har latt seg inspirere av
hvordan Antarktis ser ut gjennom
objektivet på et webkamera som
er montert på forskningsstasjonen
Neumeyer på Sydpolen. Kameraet
tar bilde hvert tiende minutt. Han
begynte på prosjektet i 2007.

– Jeg oppdaget på et tidspunkt
at kameraet var ute av drift. Da
var det maleriet som overtok opp-
dateringen av landskapet, sier En-
tian som også er stipendiat ved
Kunstakademiet i Bergen.   

Viser olje og is 
i Galleri Zink

VARIASJONER OVER ET TEMA: Isødet i Antarktis sett gjennom et webkamera, malt på lerret av Patrik Entian. 
Alle foto: Ingunn Aagedal Schinstad 

– Det blir utstilling i Thor-
stadbua i september, 
bekrefter gallerist Johan
Mæhlum.  

Av Ingunn Aagedal Schinstad 

LILLEHAMMER: I begynnelsen
av september åpner gallerist Jo-
han Mæhlum utstilling med 25
kunstnere fra hele Oppland i
Thorstadbua i Lillehammer. 

Thorstadbua er et steinpakk-
hus som ligger på Berget vel, der
Skibladner tidligere gikk i land i
Lillehammer. 

Det har knyttet seg en del spen-
ning ril prosjektet, blant annet for-

di fylkesutvalget fikk mot fylkes-
rådmannens tilrådning om å støt-
te prosjektet med 100.000 kroner.

I tillegg har det vært noe usik-
kerhet rundt om det gamle bygget
ville tåle påkjenningen med å fun-
gere som galleri, men onsdag be-
stemte styret i stiftelsen Mjøssam-
lingene som eier Thorstadbua, gitt
sin tillatelse. 

– Velforeningen er koblet på
prosjektet for å lage dette til en ut-
stilling det blir trivelig for folk å
besøke gjennom hele september,
sier Mæhlum. Blant utstillerne er
Borgny Svalastog, Ole Kristian
Reinsbu og Einar Sigstad.  

Grønt lys for høstutstilling

DYSTOPI: En av installasjonene
til Aleksi Wildhagen. 

LILLEHAMMER: Lørdag 7.
mai spiller James Dickenson på
jazzkafeen i Fabrikken i Lille-
hammer.
Dickenson var tidligere organist i
Sør-Fron. Han har med seg Børre
Eng på bass og Gunnar Lange-Ni-
elsen på trommer. 
Dette er blir den første gangen tri-
oen spiller på Fabrikken. 
På konserten kan man blant annet

få høre ”Have you met miss Jones”,
”I remember april” og ”Up jumped
spring”. Det blir også rom for noen
piano soloer fra Dickensons side.
Allerede som 16 åring fikk James
interessen for jazz musikken.
- Det morsomste med jazz er at det
er spontant og at det alltid blir litt
variasjon, sier Dickenson.

Trioen håper på bra oppmøte og
ønsker alle velkommen.

Jazztrio i Fabrikken på Lillehammer Lørdag 7. mai åpner en
utstilling med akvarel-
ler av billedkunstner

Nils Forsman i Norsk Skog-
bruksmuseum i Elverum. 
Utstillingen har fått tittelen
Skogverk.   

Forsman er egentlig desig-
ner og bor i Sverige. Nå vier
han det meste av tiden sin til å
male. 

KUNST I PAKKHUS: - Det blir
spennende å innta en ny arena,
sier gallerist Johan Mæhlum. 
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– Det er ingen tvil om
at vi er best i det
lange løp, svarer Sten-
derup fra Filmskolen.  

Av Kjersti Haugtrø

LILLEHAMMER: – Vi er den le-
dende norske utdanningen i antall
regissører i 2011, hevder Nordisk
institutt for Scene og Studio
(NISS) i Oslo.

Fem av de nærmere 40 filmene
som slippes i 2011 er laget av regis-
sører fra NISS, det utgjør omtrent
12 prosent. I tillegg slippes det to
amerikanske spillefilmer med re-
gissører fra samme skole. 

– Film- og tv-utdanningen ved
NISS er i ferd med å etablere seg
som en førende utdanning også
for film på kino. I 2010 og 2011 har
to debutanter hvert år hatt NISS-
utdanning. Ingen utdanninger kan
vise til flere i disse to årene, mel-
der NISS i en pressemelding. 

– Til lykke

Dekan Thomas Stenderup ved
Den norske filmskolen i Lilleham-
mer tar påstanden fra den konkur-
rerende skolen med knusende ro.

– Så fint for NISS og til lykke
med det, sier Stenderup og karak-
teriserer dette som et markedsfø-
ringsutspill fra den private filmut-
danningen.

NISS er Norges første private
film- og tv-utdanning på høyskole-
nivå. Studentene jobber i nesten
alle fagfunksjoner i audiovisuell
produksjon, heter det i skolens be-
skrivelse. 

Den norske filmskolen på Lille-
hammer er en kunstfaglig utdan-
ning på høyskolenivå som gir en

treåring film- og fjernsynsutdan-
ning innenfor flere fagfelt.

Kvalitet i det lange løp

Stenderup legger ikke stor vekt på
hvor de ulike filmskaperne kom-
mer fra hvert enkelt år.

– Det som er viktig er hvem
som leverer kvalitet i det lange
løp. Det er ingen tvil om at vi er

den ledende og tyngste skolen i
Norge, sier han.

Dekanen trekker fram eksem-
pler som Sarah Johnsen, Stian
Kristiansen og Anne Sewitsky.
Sistnevnte vant tidligere i vinter
hovedprisen ved Sundance-festi-
valen for «Sykt lykkelig».

Ifølge Stenderup har det vært
uvanlig mange fiaskoer og filmer

som ikke har fått festivaloppmerk-
somhet det siste året.

Krevende

– Jeg er bekymret for utviklingen
med mange debuterende filmska-
pere som aldri lager mer enn én
film og jeg er bekymret over kva-
liteten på filmene, sier Stenderup. 

– Profesjonaliseringen er på

veg, men er fortsatt ikke tilstrek-
kelig for det store volumet pro-
duksjoner. Det krever mye å få til
bra film, sier Stenderup.

Blant filmene fra NISS’ filmska-
pere i år er «Tomme tønner II» av
Sebastian Dalén, «Hjelp, vi er i
filmbransjen» av Nini Bull Rob-
sahm og «Pushwagner» av Even
Benestad.  

NISS utfordrer
Filmskolen
– Vi er ledende på regissører i 2011, hevder NISS

PRISVINNENDE: Regissør Anne Sewitsky vant juryens Grand Prix i Sundance for komedien «Sykt Lykkelig». Hun er utdannet fra Den
norske filmskolen i 2006. – Vårt fokus er å lage kunstnerisk og tung film som klarer seg internasjonalt, sier Stenderup.

Film- og tv-utdanningen ved NISS er i ferd med å etablere seg som en førende utdanning også for film
på kino.

Janne Veirud, markedsføringsansvarlig ved Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS)

„

SIKKER: Thomas Stenderup
ved Den norske filmskolen. 

OTTA: Årets Pillarguri-pris går
til skuespilleren og artisten
Hege Schøyen (bildet).
Det har arrangementskomiteen for
årets Pillargurifestival bestemt iføl-
ge bladet Norddalen. Prisen er delt
ut 15 ganger før. I fjor var det ski-
dronningen på Lesja, Tora Berger,
som fikk den.

Blir Pillarguri
RINGEBU: Espen Nylende frå
Kvitfjell pub og pizza har fått
nok eit storband til Fåvang.
Førre gang samla han 350 perso-
nar i Tromsvang da rockebandet
The Rainmakers kom  i mars. Nå
håper han folk vil finne fram til
konsertscena igjen når Vidar Busk
& His True Believers kjem til
Tromsvang 14. mai. Det lokale blu-
es- og rockebandet Blue Lynx skal

spela support.  
– Eg har fått utruleg gode

tilbakemeldingar frå førre konser-
ten. Folk sett tydeleg pris på dette,
seier Nylende.

Han fortel at Vidar Busk har
trekt fulle hus på sin turné.

– Eg håper jo at det kjem over
300 personar hit. Da er eg fornøgd.
Eg satsar på å ha eit bra arrange-
ment i månaden, seier Nylende.

Vidar Busk til Kvitfjell pub og pizza

HYRER INN: Espen Nylende har
lokka Vidar Busk til Fåvang.
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Satsingen i British Su-
persport 600 gikk ikke
slik Helge Spjeldnes
hadde håpet. Denne
sesongen er han tilba-
ke i norsk- og nordisk
mesterskap.

Av Morten Aasen
morten.aasen@gd.no
Mobil 958 93 373

OTTA: Helge Spjeldnes er fra
Otta, men bor på Hønefoss og kjø-
rer roadracing for Solør MCK. 

Han har vunnet NM, SM, EM
og nordisk i klassen Superstock
600. Så søkte han nye utfordring-
er i British Supersport i 2010-se-
songen.

Her gikk det ikke slik Helge
hadde håpet. Problemene sto i kø.

Han krasjet i andres oljesøl, så
kom han seg ikke på løp fordi fly
ble innstilt og deretter ble det mye
teknisk trøbbel.

– Mye motgang

– For meg ble det en dyr sesong
med mye motgang. Så mye mot-
gang går ut over guts og humør.
Fokus blir feil, man venter egent-
lig bare på at et nytt problem skal
dukke opp, sier Helge.

– Angrer du på at dusatset der
borte?

– Nei, hadde jeg hatt et kjempe-
budsjett ville jeg fortsatt. Jeg lærte
en god del, blant annet om oppsett
og ikke minst kjøring på regn, leg-
ger han til.

Superbike

Ottaekspressen kom sent i drift fo-
ran årets sesong, men nå er han i
gang for fullt.

– Det tok litt tid før jeg fikk alle
nødvendige brikker på plass. Jeg
kommer til å satse I Suberbike
denne sesongen, med en BMW.
NM og nordisk mesterskap får før-
ste prioritet. Jeg har lyst til å vinne
mer, og målet mitt er å kjempe om
seieren i denne klassen denne se-
songen,. Å satse i en ny klasse gir
økt motivasjon, forteller Helge.

– Jeg ligger litt etter med tes-
tingen, i og med at jeg kom så sent
i gang. Var en tur og kjørte på Car-
tagene. I og med at dette er et nytt
sykkelmerke er det mye å sette seg
inn i, men jeg og teamet lærer litt
hele tiden. Heldigvis starter ikke
NM-sesongen før 23. juli, og da
bør vi være skikkelig klare. Første
runde i nordisk går 22. mai på Fal-
kenberg.

På pallen

Forrige helg var Helge i Sverige og

kjørte første runde i SM. Her fikk
han kjørt den nye BMW’n en del,
men fortsatt mangler det litt før
Hlege er helt fornøyd.

– Vi mangler litt deler, men det
mangler ikke på krefter. Med 200
hk er utfordingen å få kreftene

ned i bakken, sier Spjeldnes.
Han prøvde seg også i 600-

klassen med lånt sykkel. Det gikk
bra. Etter en sterk avslutning kjør-
te han inn til sesongens første pall-
plass ved å bli nummer tre i fina-
len.

Fullt fokus på NM
Spjeldnes satser Superbike  i NM og nordisk 

NY SESONG: Helge Spjeldnes (177) er tilbake i NM og nordisk denne sesongen. Her konsentrerer han seg foran Superbike-løpet på Anderstorp sist helg, som var debutlø-
pet for Spjeldnes på BMW.                  

AMBISJONER: – Jeg har ambisjoner om å kjempe om NM-tittelen i
Suberbike denne sesongen, sier Helge Spjeldnes.



25
Lørdag 7. mai 2011   Gudbrandsdølen Dagningen

LILLEHAMMER: Stian Høy-
gård hadde en god sesong i
L.I.K.-drakta sist sesong. De to
neste sesongene blir han å se i
Stavanger Oilers drakta.

Av Odd Skarpjordet

– Vi beklager at vi ikke har en peng-
esekk som gjør at vi kunne matche
tilbudet Oilers kunne gi. Vi skulle
gjerne hatt med Stian på laget vi-
dere, men dessverre har vi ikke
økonomiske rammer til å konkur-
rere med Oilers og enkelte andre
klubber. Det beklager vi, men vi må
sørge for å fordele pengesekken vår
på en måte at vi har nok antall ho-
der i vår A-stall kommende sesong,
sier Espen Larsen, L.I.K.s manager.

– Jeg ønsker å understreke at
Stian har vært veldig ryddig i for-
handlingene og vi ønsker ham lykke
til på sin nye sportslige arena, leg-
ger han til.

– Har dere et så stramt spiller-
budsjett at dere også kan tape
kampen om å beholde norske spil-
lere som Lars Hammerseng, Andre-
as Martinsen og Saxrud-brødrene?

– Faren er til stede, men jeg hå-
per selvsagt at de fleste blir med
oss videre. Vi er jo i ferd å fullføre
et byggverk, og forsvinner det for
mange vil ikke det være bra. Vi som
styrer med sporten må jobbe ut fra
det budsjettet vi har. Jeg tror fort-
satt vi kan få satt sammen et bra
lag, sier Larsen, selv om han er i tvil
om de har økonomi til å beholde
Justin Boström og Gino Guyer.

LFK jakter sesong-
ens første seier
LILLEHAMMER: I dag resier
LFKs 2. divisjonsmannskap
til Oslo, der den gamle stor-
heten Frigg er vertskap. LFK
har to uavgjort og ett tap,
så langt og er på jakt etter
sesongens første trepoeng-
er.

Av Odd Skarpjordet

Selv om seieren mangler, så har
LFK levert bra spillemessige kam-
per. Ikke minst -de har skapt mange
klare målsjanser. Både i serie -og
cupkamper, men effektiviteten har
vært nede på et nullnivå.

Fortsetter de å produsere sjan-
ser i ettermiddagens kamp er det
bare et spørsmål før de får betalt i
form av nok scoringer til å vinne en
fotballkamp.

Helgens kamper

Slik spilles helgens lokale kamper:

Lørdag:

2. div: Frigg-Lillehammer FK

Søndag:

2. div. damer: Lillehammer KFK-Lin-
nerud/Grei
4. div: FOLLEBU-Vind, Lom-Lille-
hammer FK 2, Ringsaker-Brumund-
dal 2, BIRI-Slidre/Røn

Mandag:

3.div: Faaberg-HAMKAM2, Kong-
svinger 2-MOELVEN

Høygård til Oilers

Andreas Martinsen
(21) storkoser seg i
Slovakia. – Vi har en
klar plan og følger
den, sier Andreas
som en av flere for-
klaringen på sukses-
sen i årets hockey-
VM.

Av Odd Skarpjordet
odd.skarpjordet@gd.no
Mobil 958 35926

LILLEHAMMER: I går hadde
Martinsen og hans lagkamerater
fridag for å lade batteriene til lør-
dagens kamp mot Canada og
mandagens møte med Frankrike. 

Seier i en av disse kampene og
Norge blir å finne i kvartfinalen.

– Jeg tror vi kan gå til en kvart-
finale. Kommer vi dit kan alt skje,
slår Martinsen fast.

Keeper-skryt

Martinsen snakket mye og varmt
om trener Roy Johansen. Han gir
også mye skryt til mannen i bua,
keeper Lars Haugen.

– Å ha en plan og klare ar-
beidsoppgaver er viktig. En ting
er å ha planen, men det er viktig
at samtlige spillere følger den.
Noe vi har opplevd under hele
mesterskapet, så langt. Keeper
Haugen har også imponert meg
og skal ha sin del av æren for det
som nå gleder hockey-Norge.
Samtidig har vi vært veldig effek-
tive. Alle i det norske laget har

lagt ned mange treningstimer, og
ikke minst gir de alt i hvert eneste
bytt. Alle på laget er villig til å blø
for drakta. Det tror jeg er den vik-
tigste suksessfaktoren. Slik vi
spiller nå om dagen er vi en vrien
motstander. Forhåpentligvis kla-
rer vi å vise oss fram på samme
positive side mot en av VM stør-
ste favoritter Canada. Jeg kan
skrive under på det er skikkelig
morsomt å være en del av det
suksessrike norske laget her i Slo-
vakia, sier Martinsen.

– Gjør min rolle

– I L.I.K.-drakta har det blitt mye
istid på deg gjennom hele sesong-
en. I VM har det blitt noe mindre
tid ute på isen. Hvordan oppleves
det?

– Det har jo vært en ny opple-

velse, og noe nytt i forhold til det
jeg er vant til fra Lillehammer.
Samtidig er alle en like stor del av
laget. Jeg må bare ta den rollen
jeg har fått, og gjøre alt jeg kan i
hvert bytt. På den måten sørger
jeg for at de som spiller veldig
mye får de ekstra sekundene hvi-
le som kan være viktig i de tette
kampene. Det handler om tenke
på lagets beste og ikke på den en-
kelte spilleren, sier Martinsen.

Med tanke på sin fremtidige
karriere er ikke det noe tema for
Andreas i disse hektiske VM-ti-
der.

– Nå handler det om å bidra,
slik at Norge når kvartfinalespill.
Fremtiden får jeg ta en avgjø-
relsen på etter at VM er ferdig-
spilt, sier Andreas Martinsen,
som gleder seg til Canada-møtet.

– Vi har en klar
plan og følger den

MORO: Andreas Martinsen er imponert over Norges innsats i årets hockey-VM, og gir i likhet med mange andre mye skryt til Haugen
i bua med fornavnet Lars. På bildet ser vi Martinsens kjempesjanse i kampen mot Sveits. 

Foto: Scanpix

„ Det handler om tenke på lagets beste og ikke
på den enkelte spilleren

Andreas Martinsen
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En ny joggebøle er på
gang. 169 sprekinger
deltok i Maihaugenlø-
pet.
L I L L E H A M M E R : Kristoffer
Nordlunde, LIF og Mari Brox,
OSI var raskest i løpet,  og ble
kronet med fine blomster for sei-
eren i det andre løpet i Sørdalska-
rusellen 2011. 

M0 Menn - 15 år:

1. Edvard Raddum Skaug LIF
7:40.7, 2. Petter Stakston Søre Ål
IL 7:44.3, 3. Vetle Brekmo LIF
7:56.9, 4. Håkon Lindvik Stubrud
Søre Ål IL 8:12.5, 5. Christian
Skyttermoen Lillehammer If
8:23.5.   

M1 Menn 16 - 35 år aktive:

1. Kristoffer Nordlunde Lilleham-
mer IF 7:05.8, 2. Øyvind Trøen
Ren-Eng 7:15.6, 3. Erik Hoffsbak-
ken Biri IL 7:19.4,4. Jonas Ner-
gård ORION IL 7:22.1.   

M2 Menn 16 - 29 år:

1. Per Ola Gasman Ørje IL 7:08.4,
2. Sondre Ramsrud Lillehammer
IF 7:23.1, 3. Vegar Jensen Ørje
7:53.0, 4. Håvard Nymoen Tolga
IL 7:55.0.   

M3 Menn 30 - 39 år:

1. Frode Nybakken Eidsiva Bil
7:21.3, 2. Lars Krogsveen Ringe-
bu/Fåvang Skiklub 7:27.7, 3. Sy-
ver Berg-Domås Lillehammer If
7:48.0, 4. Geir Sandbakken

7:49.8, 5. Geir Arne Nordengen
RAV BIL 7:58.6.   

M4 Menn 40 - 49 år:

1. Geir Strandbakke Moelven IL
7:22.4, 2. Rex Hinchliffe LIF
7:42.9, 3. Kristen Kankerud Lif
7:56.3, 4. Jon Evensen Mesnali
Skilag 8:04.0, 5. Øystein Enges-
veen Team Sport1 Lillehammer
8:08.8, 6. Stein Jørstad Follebu
Skiklubb 8:12.3, 7. Espen Eide
Gudbr.Politi IL 8:13.0, 8. Ole
Skaug Tretten 8:14.5, 9. Gunnar
Jensen IKOMM 8:15.1, 10. Ingar
Husemoen SOPP 8:18.3, 11. Mads
Holten - Andersen  8:26.0.   

M5 Menn 50 - 59 år:

1. Hans Ivar Hattestad Vingrom Il
8:10.1, 2. Steinar Bakken Lille-
hammer IF 8:14.8, 3. Vidar Åsly
Ringebu-Fåvang 8:16.7, 4. Bjørn
Ola Sætha Øyer/Tretten IF
8:19.0, 5. Reinhard Kuhs LIF
8:37.6, 6. Per Solbakken Lille-
hammer Skiklub 8:51.8, 7. Arve
Offigstad Søre Ål IL 8:58.5, 8. Ar-
vid Berntsen Vestringen IL
9:07.2.   

M6 Menn 60 - 69 år:

1. Eivind Nybakken Ringebu/Få-
vang 8:23.3, 2. Agnar Skut-
bergssveen  9:06.3, 3. Dag
Amundsen Ullensaker Kisa IL
9:14.0.  

M7 Menn 70 år -:

1. Åge Ludvigsen Eidsiva 10:57.3,
2. Harald Nilsen Høgskolen I
Nesna 12:12.2, 3. Svein Larsen

Søre Ål IL 12:40.4

K0 Kvinner - 15 år:

1. Mari Nordlunde Lif 8:26.7, 2.
Marte Nordlunde LIF 8:32.3, 3.
Martine Korslund Roterud IL
8:55.6, 4. Sigrid Stakston Søre Ål
IL 9:09.3, 5. Ingrid Hoff Nord-
strand LIF 9:24.6.   

K1 Kvinner 16 - 35 år aktive:

1. Mari Box Osi 8:09.8, 2. Marthe
Bjørnsgaard LIF 8:28.8, 3. Nat-
halie Skyttermoen LIF 9:19.2.

K2 Kvinner 16 - 29 år:

1. Lydia Weydahl  8:28.2, 2. Karo-
line Bakken  10:07.6, 3. Stine Ma-
rie Borgen Ren-Eng 10:12.4.   

K3 Kvinner 30 - 39 år:

1. Christina Eide LS BIL 9:32.1, 2.
Annica Benno Adolfsson  9:35.4,
3. Marthe Tøsse Løvseth Statens
Vegvesen BIL 9:52.1.   

K4 Kvinner 40 - 49 år:

1. Liv Hilde Drugli Lif 8:25.0, 2.
Hege Skari  8:50.8, 3. Miriam
Delphin Gulbrandsen OSS BILL
9:13.2, 4. Jorunn Nordlunde Bos-
sum Gausdal F.I.K 9:59.1, 5.
Anne Olaussen Gausdal Friid-
rettsklubb 10:11.6, 6. Pia Nee-
gaard Lillehammer Skiklub
10:19.6.

K5 Kvinner 50 - 59 år:

1. Brit Tofte Søre Ål IL 8:54.9, 2.
Anne Størmer Steira  9:34.5, 3.
Marit Valset Lillehammer Ski-
klub 10:37.0.

169 sprekinger
Brox og Nordlunde raskest

POPULÆRT: Stor deltakelse i Maihaugløpet som samlet 169 deltakere onsdag. Foto: Finn Olsen

HJERKINN: Åsmund Skårild,
Heim/Hemne, ble vinner av fina-
len i Dovrefjellcupen i feltskyting.
Skårild stoppet på 10/1 i finalen, og
vant foran Odd Sverre Håkenstad fra
Lesja som oppnådde 9/5.

Per Erik Hjelle, Dovre og Dovre-
skog, vant klasse tre med 8/2.

Odd Dalum, Lesja, tapte omsky-
tingen om seieren i V65 mot Håkon
T. Gravem, Sunndal. De oppnådde
12/7 i finalen i finfelten.

I Hjerkinnstevnet skjøt Odd Sver-
re Håkenstad, Lesja, 30/6 og det
holdt til en tredjeplass i mesterskapet
klasse 2-5. Geir Håkon Nystuen, Tyn-
set, vant stevnet med 30/16.

Sesongstart for
baneskytterne
RINGEBU: Denne helgen er det
lokal sesongstart for DFS-skyt-
terne på banen.
Etter en vinter med miniatyrskyting
og feltskyting, er det igjen klart for
baneskyting. Det arrangeres tre loka-
le banestevner denne helgen. Ringe-
bu og Fåvang, Øyer/Dølen og Østre
Gausdal står som arrangør av de tre
stevnene lørdag og søndag.

O-sesongen i gang
RINGEBU: Første løp i dølakaru-
sellen. Arrangør Ringebu-Fåvang
Skiklubb ved Brit Nilsen og Per
Odlo.
1, 7 km nybegynner
D -10
1.  Gina Katrine Hagen R/F 43.10,
2. Kjersti Solbakken R/F 44.08.
D - 14
1. Inga Smidesang R/F 44.44.
H – 10 år
1. Audun Ånstad R/F 37.34,
2. Engebret Smidesang R/F 44.5.7
Damer
1. Kristin Sivertsen R/F 44.44.
Menn
1. Sven Roger Ånstad R/F 37.34.
2,7 km
H-13
1. Even Lindgaard R/F 97.16, 2. Kris-
tian Strandlien R/F 97.19.
Menn
1. Ole Kr. Nybakken Tormod 32.47
2. Torbjørn Torgersen R/F 47.58
Damer
1. Ragnhild Haugen R/F 45.20,2. Åse
Nybakken Tormod 49.01, 3. Tove Lil-
lebråten Tormod 51.43,
4. Solveig Aasen Tormod 57.44,
5. Gitte Bertelsen Tormod 61.10,
6. Ingrid Haugen Tormod 69.40.
4,7 km
H – 16 år
1. Sander Jansson, 45.28.
Menn
1. Herbert Kirk Tormod, 38.41,
2. Sven Roger Jansson R/F 45.31,
3. Jon B. Skansen Rudsbygd
48.11, 4. Aksel Askeland R/F 48.36, 5.
Per Aasen Tormod 54.13
D- 16 år
1. Maria Nyeng R/F  49.38.
Damer
1. Tone Slåen Tormod 61.57
2. Aina Rolstad Tormod 66.28.

Skårild vant

Det gikk småhett for seg
på fredagens Rosenborg-

trening.
Trond Olsen fikk en domme-

ravgjørelse imot seg, og viste
med all tydelighet hva han men-
te om det.

Trener Jan Jönsson likte ikke re-
aksjonen og ga klar verbal be-
skjed.– Jeg skjønner at han ble
sint, men han må tåle at andre
blir sinte også, sier Trond Olsen.
Han er frustrert over lite spille-
tid. (©NTB)

Fotball
ELITESERIEN 
Fredrikstad – Lillestrøm                                                1   -    1
Strømsgodset          5       4       0       1       11  -      8    12
Tromsø                       5       3       2       0          8  -      3    11
Fredrikstad               6       3       1       2          7  -      6    10
Lillestrøm                  6       2       3       1       19  -    10      9
Start                            5       3       0       2       11  -      5      9
Sarpsborg                  5       3       0       2       10  -      9      9
Stabæk                       5       3       0       2          8  -    12      9
Molde                           5       2       2       1       10  -    10      8
Brann                          5       2       1       2       10  -      9      7
Vålerenga                  5       2       1       2          5  -      4      7
Aalesund                    5       2       1       2          5  -      6      7
Rosenborg                 5       1       1       3          8  -    10      4
Odd Grenland            5       1       1       3          7  -      9      4
Haugesund                5       1       1       3          7  -    13      4
Viking                          5       1       1       3          3  -      9      4
Sogndal                      5       0       1       4          2  -      8      1

3. div. Menn avd. 02
Ottestad  - Stange                                                             1   -    0
Ottestad                    4       4       0       0       11  -      2    12
Kongsvinger 2          4       3       1       0       13  -      1    10
Gjøvik FF                    3       3       0       0       14  -      5      9
HamKam 2                3       3       0       0       12  -      3      9
Eidsvold TF                 3       2       0       1       14  -      8      6
Flisa                             3       2       0       1          5  -      5      6
Moelven                     3       1       0       2          7  -      6      3
Eidskog                       3       1       0       2          8  -    12      3
Kolbu/KK                    3       1       0       2          6  -    12      3
Nordre Land             3       1       0       2          4  -    10      3
Nybergsund Trysil 24      0       2       2          4  -      7      2
Funnefoss/Vor.        3       0       1       2          4  -    11      1
Faaberg                      3       0       0       3          1  -      9      0
Stange                        4       0       0       4          1  -    13      0

4. div Menn avd 01
Otta - Brøttum                                                                    3   -    0
Moelven 2 - Vågå                                                                3   -    0
Kvam - Vardal/GFF 2                                                        2   -    2
Otta                             3       3       0       0       20  -      1      9
Brumunddal 2          3       3       0       0       12  -      4      9
Ringsaker                   2       2       0       0          7  -      0      6
Lom                              2       2       0       0          5  -      1      6
Follebu                        2       1       1       0          6  -      2      4
Lillehammer FK 2   3       1       1       1          5  -      5      4
Vardal/GFF 2             3       0       3       0          5  -      5      3
Moelven 2                  3       1       0       2          6  -    10      3
Kvam                           3       0       1       2          3  -    12      1
Brøttum                     3       0       0       3          1  -      6      0
Vind IL                         2       0       0       2          1  -      8      0
Vågå                            3       0       0       3          1  -    18      0

5. div Menn avd 01                                                                
Heidal - Vinstra                                                                    0   -    4
Ringebu-Fåvang FK - STEIL                                          2   -    0
Ringebu-Fåvang FK2       2       0       0          3  -      0      6
Vinstra                        2       1       0       1          6  -      4      3
Otta 2                          1       1       0       0          3  -      1      3
STEIL                            2       1       0       1          4  -      4      3
Øyer-Tretten             1       0       0       1          0  -      1      0
Heidal                          2       0       0       2          1  -      7      0

Ishockey

Elite-VM ishockey menn fredag, mellom-
spillet:

Gruppe E (i Bratislava):
Tyskland – Finland 4-5 e.str. (1-1, 3-2, 0-
1, 0-0), Tsjekkia – Slovakia 3-2 (1-0, 0-1,
2-1).

Gruppe F (i Kosice):
Canada – USA 4-3 e.str. (0-0, 1-2, 2-1, 0-
0), Sverige – Frankrike 4-0 (3-0, 0-0, 1-0).
(©NTB)

Travresultater

V65 Biri fredag
Utbetaling 6 rette kr. 600
Utbetaling 5 rette kr. 35
1. avd: 7 Rigeljerven (9416)
2. avd: 2 Wee Nita (5872)
3. avd: 7 Løset Elden (2722)
4. avd: 8 Vacation G.T. (1850)
5. avd: 4 Boklifaks (1812)
6. avd: 3 Nanna Pride (1277)
Rangering: 1. avd: 4-12-7, 2. avd: 2
(str.5), 3. avd: 11-7, 4. avd: 8, 5. avd: 4, 6.
avd: 1-3 (str.12).
Omsetning kr 2.247.488
34.318 solgte kombinasjoner. 

V5 Jarlsberg fredag
Utbetaling kr. 238
1. avd: 1 Duen’s Photo (18292)
2. avd: 6 Alm Taragon (15905)
3. avd: 7 Øyfrisk (14869)
4. avd: 5 Classical Hill (4547)
5. avd: 3 Rokne Eld (3104)
Rangering: 1. avd: 1 (str.4), 2. avd: 6, 3.
avd: 7, 4. avd: 9-10-5 (str.8), 5. avd: 1-3.
Omsetning kr 1.137.245
22.892 solgte kombinasjoner. 

DD-1: 4 Boklifaks
DD-2: 3 Nanna Pride
Odds: 5,71
Omsetning kr. 525.782
Strøket:
DD-1: -
DD-2: 12
(©NTB)

LILLEHAMMER KVINNEFOTBALLKLUBB

MØT OPP
PÅ KAMP! Matchsponsor:

LKFK - Linderud/Grei2
2. divisjon 

Årets første hjemmekamp på
Stampesletta lørdag 8. mai kl. 15.00.

Elit
spil
Gru
Tys
0-0
Gru
Can
Sve
(©N
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Marcel van der Velpen 
frå Ringebu er lokomotiv-

førar på eigen jernbane
– midt i Mellombu sentrum.
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– Eg leikar ikkje
med tog, seier
Marcel van der
Velpen frå Ringe-
bu.

D
en som går i gågata i
Ringebu sentrum vil sjå at
det har kome ein ny at-
traksjon. I bakgården til
Britt Åse Høyesveen, like
ved bakeriet, har neder-

lendaren Marcel van der Velpen bygd opp
sin eigen vesle togby. Namnet på byen er
Mellombu. Staden mellom nord og sør. Der
folk går av og på.

– Eg har tre spor og førebels sju tog. Eit
spor for ekspress- og lokaltog, eit for pend-
lartog og eit spor for leik, seier Velpen.

Det er rart å kome gåande til togbana til
Velpen. Og fascinerande. Går dette verke-
leg an, midt i Gudbrandsdalen, at nokon set
sin ville ide ut i livet? Tenkjer han ikkje over
kva folk vil seie? At han tør!

– Eg gjer dette for at det skal skje noko i
Ringebu. Eg håper dette kan bli ein attrak-
sjon, seier Velpen.

Sjølv om han ikkje er ferdig med byg-
ginga av Mellombu, fekk han sett opp noko
til slutten av påskeferien. Interessa for kva
han driv med kan tyde på at det allereie er
ein attraksjon i Vålebru før han er ferdig.

– Den fyrste dagen eg hadde toga i sving
var det 300 personar innom. Den andre da-
gen litt mindre, men alle som gjekk forbi
stoppa opp og lurte på kva dette er for noko,
seier Velpen.

Interessa for tog starta da han var liten.
Oppveksten i Amsterdam har sett sine spor
i den motorinteresserte nederlendaren.

– Heile tida gjekk det tog forbi der vi bud-
de. Ganske ofte. Og eg funderte på kva det
var som gjorde at desse fartøya kunne gå
rundt. I tillegg var det både fly og mange
skip som kom til Amsterdam. Men det er
tog og fly som eg er interessert i, seier Vel-
pen.

Da han kom til Ringebu i 2004 med svo-
geren sin tenkte han mykje på tog. Han
skulle fyrst finne seg ein jobb, og etter ein
prat med daverande ordførar Anders A.
Fretheim fekk han beskjed om å lære seg
litt norsk. Det var det viktigaste dersom han
ville få jobb i Norge. 

– Eg lærte meg norsk, og i dag er eg pro-
sjektleiar i Norac, som har kontor på Ringe-
bu, seier Velpen.

På Norac produserer dei diverse bade-
romsartiklar til marine fartøy og hotell. 

– Korleis tog og fly fungerer har alltid
fascinert meg. I tillegg til at det er veldig
morosamt å drive med tog, er det ein veldig
fin måte å kople ut frå kvardagen på, seier
Velpen.

Etter å ha gått rundt med planane om ei
togbane på Ringebu i mange år fekk han en-
deleg realisert planane, etter at han hadde
ein prat med Høyesveen i år og ein byggva-
rekjede har sponsa han med materialet han
trengde. Tog og delar har han samla og
kjøpt opp gjennom åra.

– Men gamle tog og delar er ikkje akku-
rat billig, seier Velpen.

Dersom det viser seg at det er ei interes-
se og marknad for tog i Ringebu og omegn
har han ikkje tenkt å stoppe med ei togbane
i bakgården i gågata. Han har større planar. 

– Dette er berre eit prøveprosjekt. I
framtida håper eg at eg kan byggje togmo-
dellar som er store. Ja, så store at folk kan-
skje kan køyre med dei og kose seg. Eg har
lyst til å byggje ein miniatyrutgåve av Ringe-
bu. Tenk kor tøft det hadde vore, seier Vel-
pen.

Bana vil han leggje i Ringebu sentrum –
mellom berg og holmar, som Velpen seier.

– Kvifor ikkje? Det er ingenting som er
umogleg. Eg vil skape ein attraksjon som
trekkjer folk til Ringebu. Det skal skje noko
i Ringebu. Eg har vorte teke godt imot, og
da vil eg gjerne gje noko tilbake- Men der-
som det blir større, må eg lage ein forret-
ningsplan, seier Velpen.

– Oi, så kult. Er det du som har bygd dette?
spør Anita Kristin Johnsen.

Ho er på kveldstur med døtrene sine,
Maren Kristine (7) og Ida Sofie (16 måna-
der). Kven som blir mest imponert er ikkje
lett å seie.

– Dette er jo rett og slett kult. Og her i
Ringebu, liksom, seier Johnsen. 

Ida Sofie peikar forsiktig og ser på toga
med damp med stor interesse. Maren Kristi-
ne blir nesten berre ståande og måpe. 

– Står dette ute heile tida Marcel? spør
Johnsen.

– Ja, dette tåler både vær og vind. Og så
er toga alltid i rute, smiler Velpen. 

Den nye lokføraren på Ringebu viser
korleis han kan stoppe toga og få dei til å
køyre igjen. Han putter litt sitronolje opp i
det eine damptoget, slik at det kjem ein fin,
jamn damprøyk frå toget. Til og med sauene
ved bondegarden ved toglinja breker. Det
får han til ved å leggje inn lydmodular. Etter
kvart, når han blir ferdig, blir det lyd til my-
kje meir. 

– Kona har dekorert og innreia Mellom-
bu, seier Velpen.

Nydelege små figurar er sett inn. Busker
og tre er planta, og det er til og med byggje-
arbeid på togstrekninga. Ei stor gravema-
skin grev rett ved sidan av linja. 

– Er du barnsleg?
– Nei, eg leikar ikkje med tog, men eg har

stor glede av toga. Eg villle aller helst ha
jobba med tog eller fly, men utdanninga er
dyr. Derfor nøyer eg meg med å sette opp
togbane i Ringebu. Eg håper det blir ein at-
traksjon, seier Velpen.

Tekst og foto: Knut Storvik

Lokførar på eig

I framtida håper eg at eg kan byggje Ringe-
bu i miniatyr der folk kan køyre i store tog

Marcel van der Velpen, toginteressert

„

LOKFØRAR: Marcel van der Velpen er over gjennomsnittet interessert i tog. I ein hage ut mot 

TOGBY: Sju tog og tre spor er i Mellombu.
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gen jernbane

gågata i Ringebu sentrum har han bygd Mellombu. Det er ein liten by mellom nord og sør. Mellombu er ein viktig plass, der toga stadig kjem og går. Og dei er alltid i rute.

KULT: – Det er så kult at nokon finn på dette i Ringebu, seier Anita Kristin Johnsen.
Her saman med døtrene sine Ida Sofie (16 månader) og Kristine (7).

DETALJAR: Detaljane rundt togbana er imponerande. Det er kona til Marcel som har
sett opp ting og pynta i Mellombu. 
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En tredel av de 
ansatte i Lund-
gaardsløkka 
barnehage er
menn, og gutter
fra ungdomssko-
len står i kø for å
jobbe deltid. Slikt
blir det film av. 

P
ionerarbeidet med å re-
kruttere unge gutter inn i
Lundgaardsløkka barneha-
ge på Jørstadmoen har vakt
oppsikt langt inn i regje-
ringskvartalet. Nå er det to-

årige prosjektet «Lekeressurs», finansiert
av Fylkesmannen i Oppland, snart ved veis
ende. Men ikke før det er festet til filmrul-
lene.

I fjor ble 16 gutter fra Smestad ungdoms-
skole som ble rekruttert til å jobbe deltid
noen ettermidddager i uken eller jobbe i fe-
riene. I år er  18 gutter på plass, -  av ialt 65
søkere.

– Fylkesmannen i Oppland er fornøyd,
og sier at prosjektet vårt er for godt til å gå i
glemmeboken. Derfor lager Filmmakeriet
en dokumentarfilm om «Lekeressurs» slik
at budskapet vårt kan spres utover i hele
Norge, sier en stolt styrer Jennie Furulund.

Hun har allerede merket pågangen fra
andre kommuner og barnehager. Ikke rart,
så lenge kun ti prosent av barnehageansatte
er menn på landsbasis, altså langt fra regje-
ringens mål  om 20 prosent.

– Løsningen er at vi må forsøke å rekrut-
tere gutter i ungdomsskolealder mens de
lar seg påvirke. Vi må slippe dem til. Kan-
skje vil noen av dem velge yrket. Selv om
«Lekeressurs» er over, vil vi fortsette med å
knytte til oss unge gutter, forsikrer Furu-
lund.

Niendeklassingene Morten Haugen og
tiendeklassingen Kristian Gjerdet fra Sme-
stad ungdomsskole er blant de heldige som
har fått deltidsjobb.

– Det er en fin mulighet til å sjekke ut om
vi kan tenke oss et yrke i barnehagen.

– Og hva mener dere om den  saken nå? 
– Det er litt tidlig å si. Men det er veldig

greit å jobbe her, og vi trives godt med bar-

na, sier de to Smestad-elevene.

André Folkestad i Filmmakeriet forteller
at de skal lage en fem-seks minutters  infor-
masjonsfilm.

– Det er spennende å  dokumentere  pio-
nerprosjektet ved Lungdgaardsløkka. En
foregangsbarnehage og rollemodell fortje-
ner å bli løftet opp. Vi vil vise at det ikke skal
mye til, - bare velge utradisjonelt, sier Fol-
kestad, som også har gjort filmopptak ved
barnehagens samarbeidspartner Smestad
ungdomsskole.

– Lundgaardsløkka har fem mannlige
ansatte?

– Det er en bevisst satsing i vår personal-
politikk. Mine menn er de beste ambassadø-
rer for barnehageyrkene, sier styrer Jennie
Furulund.

Tekst: Inger Stokland

Foto: Silje Rindal

Barnehagepionérene

FILMER I BARNEHAGEN: Lundgaardsløkka barnehage er en foregangsmodell som nå festes til filmrullene. Fra venstre ses elev Kristian Gjerdet, Aleksander, André Folke-
stad og Harald Christian Eiken fra Filmmakeriet, Sjur, elev Morten Haugen, Magnus, Sondre og Martin. 

„ Mine menn er de beste ambassadører for barnehageyrkene.
Jennie Furulund, barnehagestyrer
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I snart 20 år har
Helge Norderhus
(70) på Dombås
arbeidet iherdig
med FN-solda-
tenes viktigste
kampsaker. 

M
orgendagen blir den
nasjonale Veteran-
dagen. Det tar han
som en stor seier.
– Det var tjenesten
som var verd noe.

Soldatene var null og niks, sier krigeren
Helge med et alvorlig og skuffet ansiktsut-
trykk. 

Uten at han selv var klar over det, ble han
merket for livet av opplevelser og inntrykk
under fredstjenesten i Gaza. Han bar aldri
våpen. Bare på et risikofylt oppdrag måtte
han sikre seg med pistol.

Men han dramatiserer på ingen måte sin
egen situasjon. Sanitetstjenesten i Gaza fra
1961 kan på ingen måte sammenlignes med
råskapen og brutaliteten alle som er ute i
internasjonal fredstjenesten i dag opplever.

– Det gikk mange år før jeg oppdaget at
jeg selv var påvirket av det vi utsatte oss for.
Det var på den tiden jeg begynte å legge
merke til at andre veteraner hadde det sam-
me behovet for å snakke, bygge kamerat-
skap og utveksle erfaringer.

Smilet kommer. Helge Norderhus opp-
nådde det han pønsket på. Med ham som le-
der, ble Nord-Gudbrandsdal FN-Veteran-
forening en av de aller første lokalavdeling-
ene i Norge. I dag er 150 medlemmer fra
hele Gudbrandsdalen med. En gang i måne-
den ser vi Helge Norderhus beordre vetera-
nene til kameratkvelder, enten i Lilleham-
mer eller på Otta.

– Myndighetene tok aldri på alvor de psy-
kiske problemene som plaget veteranene.
Det er først nå vi føler anerkjennelse, og ser
resultatene av årelang kamp.

– Det hjalp så lite å gå til leger og psykia-
tere som ikke kjente problemene på krop-
pen. Derfor var det så viktig å få på plass
god kameratstøtte. Det er nå veteranene
som sliter blir hørt og forstått.

– Det skal så lite til for å ivareta medmen-
nesker på en bedre måte, fortsetter veteran-
lederen Helge Norderhus.

En årlig, nasjonal veterandag kan være
nok for mange. Den viser at innsatsen blir
verdsatt. En medalje. En oppmuntring. 

– Det skal så lite til, sier han som var 19 år
gammel da eventyrlysten overtalte ham til å
bli med i fredstjenesten. Nå har kampsa-
kene for FN-soldatene gitt ham kamerater
over hele landet, og han er allerede i gang
med å planlegge neste års nasjonale Vete-
randag.

Tekst og foto: Vidar Heitkøtter

FN-veteranenes venn

SEIER: Helge Norderhus gleder seg over den landsomfattende markeringen av Veterandagen 8. mai. Selv skal han delta i Min-
neparken og på HV-skolen på Dombås. I 20 år har han ledet den lokale FN-Veteranforeningen.
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Russepresiden-
tane frå Lom, Hjer-
leid, Otta og Vin-
stra er klare i si
tale.

D
et er lov å ha det moro-
samt, men alle har eit an-
svar med å ta vare på seg
sjølv og andre, seier Ane
Merete Sjåstad, russepre-
sident på Vinstra vidare-

gåande skule.
GD har samla russepresidentane frå dei

vidaregåande skulane frå Lom, Hjerleid,
Otta og Vinstra for ein russeprat. Kva hand-
ler russetida eigentleg om og kva er det vik-
tig å tenkje på?

Olav «Hissig» Nørstebø (Hjerleid), Øy-
stein «Dr.Cox» Kvamme Repp (Lom), Ane
Merete «Kjempesjef» Sjåstad (Vinstra) og
Olav «the white Obama» Amundsen er årets
russepresidentar. 

– Det viktigaste er å ha det morosamt sa-
man med dei folka du har gått på skule med
i tretten år, seier Nørstebø.

– Samtidig som russefeiringa er mest
gøy, så er det litt vemodig å tenkje på at du
tek farvel med alle dei gode venene ein har
fått opp gjennom skuleåra, seier Kvamme
Repp. 

Russetida byrja tidleg på hausten i fjor.
Feiringa er ikkje berre i dei glade maida-
gane lenger. Allereie 23. september hadde
Vinstrarussen sin fyrste russefest. «Army
night» vart ein stor suksess.

– Det vart nesten den beste festen. Men
nå blir russetreffet på Lillehammer ganske
bra og da, seier Sjåstad.

Denne helga er nemleg tusenvis av
russ samla på russetreff på Lillehammer.
Sjølv om presidentane understrekar at dei
fyrst og fremst skal ha det moro i russetida
veit dei at det kan skje saker og ting når så
mange ungdom er samla. Mykje alkohol kan
føre til situasjonar som kan få alvorlege
konsekvensar. Dei har fått med seg at det
har skjedd fleire valdtekter i Oslo når det
har vore russefest.

– Vi er nok tryggare oppi Gudbrandsda-
len. Her kjenner dei fleste kvarandre, eller
veit iallfall kven den dei pratar med er, seier
Amundsen.

– Det er nok meir sannsynleg at det skjer
noko i dei store byane, seier Nørstebø.

– Men ta vare på kvarandre og ta ansvar
dersom du ser at ikkje alt er som det skal
vere, seier Sjåstad.

Sjølv om alkohol for mange er ein natur-
leg del av russefeiringa har presidentane
teke sine forholdsreglar. På Vinstra inviter-
te russen foreldra til møte der dei gjekk
gjennom køyrereglane for russetida.

– Dei var ikkje så gira på at vi hadde fleire
russekrav der alkohol er innblanda, men vi
kom fram til ei løysing der vi åtvarar mot
konsekvensane, seier Sjåstad.

Ho fortel at kvar og ein må ta ansvar for
sine handlingar.

– Feir med måte. Det viktigaste er å ha
det morosamt med dei du er glad i, seier
Sjåstad.

– Men det er litt dyrt, seier Amundsen.
Presidentane fortel at dei trur gjennom-

snittet til kvar russ ligg mellom 10.000 –
15.000 kroner. Da er alt inkludert. Russe-
bukse, bil, inngangsbillett til russetreff, fløy-
te, lue og alt anna småtteri som høyrer med
for å vere ein ekte russ.

– Russebilen får vi selt igjen da, seier
Kvamme Repp.

Han fortel at det er sosialt å ha ein buss
saman og sjølv er han med i russebussen
«Jallatralla».

– Eigentleg eit harry namn, men det er
berre fordi oss ikkje gadd å skifte det da vi
kjøpte bussen, seier Kvamme Repp.

Alle presidentane er med på ein buss og
det er dei glade for.

– Namna til russebussane våre er nok
minst like harry som Øystein sitt, seier Nør-
stebø.

– Men det er absolutt verdt pengane. Ein
er jo russ berre ein gong i livet, seier Sjå-
stad.

Det er dei andre heilt samd i.

– Vi får nyte tida nå og heller ta sorgene
etter at russetida er ferdig. Eksamen og
pengeproblem får vi ta etter feiringa, seier
Kvamme Repp.

– Russen har fått ufortent rykte. Ja, vi
gjer nokre sprell, men det er mest på vår
kostnad, seier Amundsen.

– Eg trur folk berre tykkjer det er artig at
vi pussar gata med tannbørstane våre eller
går på ski til polet, seier Sjåstad.

Presidentane fortel om ei morosam rus-

– Fest med måt

PRESIDENTANE: Russepresidentane frå dei vidaregåande skulane på Hjerleid, Otta, Lom og Vinstra håper russen har det morosamt, men
Merete Sjåstad (Vinstra) og Øystein Kvamme Repp (Lom).
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Våren kler høyfjellet. Det er
forventninger i alt som
skjer. Innover lyngrabbene
vokter rypesteggen eien-
dommen sin.

Tekst og foto: Vidar Heitkøtter

En tøffing av en territorietsstegg.
Fjong i fargene, kledd til topps i
vårens mote, er dette en av de hel-
dige som behersker egen gard og
grunn.
Forskningen blant annet i Storbri-
tannia har vist at dette er en rypes-
tegg som er mer motstandsdyktig
enn de andre. Høstens mannjev-
ning i rypeland var skjebnesvang-
er: Det er revirsteggene som har
klart seg best gjennom den karrige
og værharde fjellvinteren.

Rypesteggene som ikke klarte å
skaffe seg egen eiendom har ikke
de samme, gode mulighetene til å
stifte familie. Mens fug-lene som
tilkjempet seg territorium før snø-
en kom unngår sjukdommer og
ulykker, dør de andre av infeksjo-
ner og parasittangrep. Forskning-
en har vist at det er de samme som
er de letteste byttene for dyr og
rovfugler.

– Hvorfor? Det er fortsatt en
gåte. Men vi kan gjette. De eien-
domsløse rypene har lavere status,
de jages oftere, og får ikke samme
ro og fred til å kurtisere den de vil.
Alt dette fører til forandringer i
kroppens funksjoner, forklarer
forsker Johan B. Steen i sine bø-
ker.

Tidlig i mai er det fortsatt kni-

trende kaldt i rypeland. En herlig
tid som egger til langfart på skare-
føre. Mens vi hviler på skistavene,
holder rypefar øye med oss. Hele
tiden er den der. Som snytt ut av
snøskavlen, lyng og kjerr.

Steggene har vært i stor akti-
vitet siden vårjevndøgn. Da mistet
fuglene de første hvite fjærene på
halsen. Det er på denne tiden ry-
pesteggene spiller i soloppgangen,
og ved solefall. Kommer du inn på
gårdstunet til en terroritetsstegg
på en godværsdag i april, kommer
tøffingen spradende så snøen
spruter. Den vifter med sine ildrø-
de øyekammer høyt til værs.

På dager som disse skjer det
samme i høyfjellet som i skogsfu-
glenes høneuke. Mens steggene
spiller og forsvarer sine gardstun,
farter rypehønene fjellet rundt på
jakt etter sin brudgom. Straks de
har funnet hverandre, er de sam-
men om å holde andre ryper langt
unna.

Et bråsint lemen ypper seg mot
skituppene. Det er ikke bare rype-
paret, men alle fjellets innvånere
som gleder seg over lemenåret.
For rovfuglene, fjellreven og røy-
skatten, er den rike smågnagerbe-
standen godt nytt. Endelig er mat-
bordet dekket for alle.

Rypesteggen slår seg ikke til ro
før vi er langt unna. Det er ei sår-
bar tid. Blir ei rypehøne skremt
mens hun legger egg, skyr hun for
alltid reiret sitt. Fuglen fortsetter
ikke eggleggingen før den har fun-
net seg et nytt sted. 

Det er vår i 
rypenes land

AKTIV TID: Det er nå rypene finner hverandre. Steggene har pas-
set sine eiendommer siden i fjor høst. Fra rugingen starter, må hø-
nene passe den nøyaktige fuktigheten og temperaturen i reiret. 

te, russ

setid så langt og ikkje minst ei tid med my-
kje variasjon. I Lom og Vinstra sette dei opp
revy, alle skulane har eiga russeavis og i til-
legg har dei vore rundt på forskjellige skular
og barnehagar på ymse oppdrag. Oversko-
tet av det dei får inn går til samfunnsnyttige
formål som kreftforsking, Norsk Luftambu-
lanse på Dombås og Trygg Trafikk. Vinstra-
russen har fire sider i russeavisa si til minne
om dei fire tidlegare elevane ved skulen som
mista livet sitt i fjor i trafikken.

– Vi bryr oss og vi har ikkje råd til å miste

fleire. I tillegg til å minne dei som omkom
har vi inngått ein kontrakt der vi lover å
oppføre oss trygt i trafikken. Den går ut på å
bruke bilbelte, avpasse farten og ta klar av-
stand frå rusa køyring, seier Sjåstad.

Dei andre presidentane nikkar samtyk-
kjande og tykkjer dette er eit viktig tema å
vidarebringe til alle sjåførane på vegen.
Spesielt oppfordrar dei alle sjåførane i rus-
sebilane til å ta omsyn.

n tek ansvar når det trengst. Frå venstre: Olav Amundsen (Otta), Olav Nørstebø (Hjerleid), Ane
Foto: Knut Storvik

Tekst og foto: Knut Storvik
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Jeg trodde jeg ville få en gullstatue av bond„
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Det er våronntid. I storbyen går den viktigste våronna under det noe usexy
navnet  «jordbruksforhandlingene». En tretling i Oslo følger nøye med.

Urban kugutt

delaget og at Sp ville be meg bli landbruksminister    

Tekst og foto: Halgrim Øistad

K
ravet fra bøndene er på
2,6 milliarder kroner – 75
prosent i økte statlige
overføring og 25 prosent
i økte priser. Det vil si at
bøndene blir enda mer

avhengige av Staten. Det burde vært om-
vendt, sier Svenn Arne Lie over en nøktern
kopp kaffe på Stockfleths i Prinsens gate i
hovedstaden.

Mange GD-lesere vil kjenne ham fra
kommentarspaltene, der han har skrevet
om landbrukets elendighet og mye annet.

Gjentagne ganger har den lett urbani-
serte samfunnsforskeren  fra Tretten baksi-
de plaget øvrigheten i landbrukets makt-
korridorer med tallmateriale og kritiske ut-
spill om at norsk landbrukspolitikk er det
stikk motsatte av en suksess for landet. 

– Jeg har nok en evne til å være spissfor-
mulert. Men jeg prøver å være saklig.

Denne gangen får landbruksbyråkrater
og bondeledere likevel forhandle og pusle
med sitt, uten å bli satt i ubehagelig søkelys
fra gudbrandsdølen. Etter to ganske korte,
men desto mer turbulente perioder som
frittalende landbruksforsker ved NILF
(Norsk institutt for landbruksøkonomisk-
forskning), er Svenn Arne nå opptatt med
jobb som rådgiver i Fagforbundet. Der drei-
er det seg mer om private bemanningsbyrå-
er enn om landbruk. I tillegg tar også famili-
eliv og ei datter på to år tid og krefter.

Engasjementet for et norsk landbruk på
egne bein er likevel ikke lagt dødt. Verken
ekspedisjonssjef Leif Forsell i Landbruks-
departementet eller andre oppi hierarkiene
har grunn til å føle seg trygge. Før valget til
høsten kommer han med debattbok om
norsk landbrukspolitikk.

Det var lite som tilsa at Svenn Arne Lie
skulle bli en av landets mest framskutte
landbruksdebattanter. Riktignok var farfar
på Fåvang, Amund Lie, nestleder i Norsk
bonde- og småbrukarlag fra 1983 og deltok i
jordbruksforhandlingene sentralt – dag er
han æresmedlem i NBS. Men Svenn Arne er
ikke bondegutt, selv om han var mye i fjøset
til farens onkel på Losna under oppveksten.

– Farfar har nok betydd en del. Han har
praktisk erfaring der jeg har en mer teore-
tisk innfallsvinkel. Vi er enige om mye når
det gjelder hvor proppen sitter i systemet.

Han har ikke engang landbruksutdan-
ning. Etter allmennfag ved Lillehammer
videregående havnet Svenn Arne på Uni-
versitetet i Bergen med masterstudium i
sammenlignende politikk, en variant av
statsvitenskap. Masteroppgaven skrev han
om samfunnsutvikling i Litauen, der han
også bodde og jobbet i perioder i studietida. 

I 2007 ble den ferske statsviteren ansatt
i midlertidig stilling som førstekonsulent
ved NILF, som er en frittstående statlig
forskningsinstiutusjon, men med en klar til-
knytning til Landbruks- og matdeparte-
mentet. Husfreden skulle ikke vare lenge.

Starten var en aviskronikk der Svenn
Arne gikk hardt ut mot en gullglitrende
sluttavtale for  en leder i landbrukssamvir-
ket og samtidig kritiserte kjøtt- og meieri-
samvirkene for ikke å ta hensyn til distrik-
tenes interesser. Det ble innkalling på tep-
pet til NILF-direktøren, som opplyste hvor
skapet skulle stå der i garden.

– Det ble mye bråk, sier Lie med et skjevt
smil – og mer skulle det bli.

Han oppnådde å få jobben omgjort til
fast stilling med forskerstatus, men forhol-
det til ledelsen var ikke akkurat det beste. I
2008 søkte han permisjon. Og fikk det.

– At jeg tok permisjon var en kombina-
sjon av flere ting. Jeg hadde muligheten til
journalistjobb i Klassekampen. Det var en
sjanse jeg ville ta. Det var også et lite sjokk
for meg hvordan landbrukstoppene reager-
te på å bli konfrontert med realitetene. De
er mektige og ressurssterke folk.

Han kastet seg inn i avisjobben med 110
prosent engasjement. Ifølge KK-kolleger
tok ikke Sven Arne fri eller ferie en eneste
dag. Det kunne ikke gå i lengden.

– Jeg fikk bruke nysgjerrigheten min på
andre saker enn landbruk også. Jobben var
virkelig fantastisk. Men det var knallhardt.
Jeg brente alt kruttet, og måtte slutte. 

Etter permisjonen var Svenn Arne Lie
tilbake i NILF som landbruksforsker. Etter
to dager tok det av igjen – og nå enda mer. 

Han hadde beholdt en flik av jobben i
Klassekampen i form av en kommentar-
spalte. Første produkt var  en sterk kritikk
mot venstresida i norsk politikk for mang-
lende næringspolitikk og en landbrukspoli-
tikk som fører til nedbygging i jordbruket
og til tapte arbeidsplasser i distriktene.

Dette utløste en gnistrende e-post fra

ekspedisjonssjef Forsell til NILF-direktø-
ren. Landbruksbyråkraten karakteriserte
Lies kommentar som «fri synsing», skadelig
for NILFs omdømme. 

«Jeg mener at du som direktør – og som
et strakstiltak, bør vurdere å skrive et inn-
legg i Klassekampen der du klargjør at Lie
her har skrevet et privat innlegg – som ikke
har dekning i NILFs forskning og som NILF
ikke stiller seg bak», anførte Forsell. Og di-
rektøren gjorde det.

«Forsker kneblet av departement», var
oppslaget i Nationen. Flere kom i hardt
vær. Landbruksminister Lars Peder Brekk
prøvde å trå vannet. Saken endte i Storting-
et. Etter forslag fra Venstre ble det enstem-
mig vedtatt å be regjeringen vurdere tiltak
for å sikre ytringsfrihet også for forskere
utenfor universiteter og høgskoler.

Mens striden gikk som verst, fikk Lie
støtte fra flere kolleger ved NILF, og fra
Forskerforbundet. Men etter hvert valgte
han likevel å slutte i mai i fjor og gikk til noe
fredeligere forhold i Fagforbundet.

Svenn Arne ser ikke på seg selv som
noen barrikadestormer eller en som bevisst
oppsøker bråk.

– I forhold til det som skjedde på NILF,
var jeg utrolig naiv. Jeg hadde tallmateriale
som viste at det gikk til helvete. Alle sier at
de har lyst til å bevare også små bruk, men
hvorfor finansierer Staten da ulønnsomme
samdrifter med 70 kyr? Vi har fått en utvik-
ling som bare bidrar til videre strukturra-
sjonalisering med oppbygging av få, store
bruk. Hvorfor si at vi skal bevare små enhe-
ter når politikken gjør noe helt annet? Tall-
materialet viser at realitetene ligger langt
unna intensjonene.

Eks-landbruksforskeren mener så mye
om strukturrasjonalisering, følgene av billig
kraftfôrimport og statlig subsidieringspoli-
tikk at det fort kan fylle ei bok.

– Jeg trodde det var greit å si alt dette.
Jeg trodde jeg ville få en gullstatue av Nor-
ges Bondelag. Jeg trodde Senterpartiet ville
be meg om å bli landbruksminister, ler
Svenn Arne.

I stedet har det blitt slik at når han blir
invitert til debatter og foredrag med land-
brukspolitikk som tema, har det hendt mer
enn én gang at bondelagsfolk høyere opp
enn lokallagsplanet har meldt avbud når de
får høre at denne Lie skal delta. 

Han har heller ikke fått debattert med
folk oppi Landbruksdepartementet. Han
bare registrerer at LD ikke lenger kritiserer
tallmaterialet hans like ivrig som før. Kan-
skje var ikke virkelighetsbeskrivelsen bare
gær’n likevel.

– Jeg er ikke tatt på feil tall, men jeg har
hatt feil meninger, antyder han.

Politikerne lar seg styre av landbruks-
byråkratene, mener Lie, som også synes at
Norges Bondelag har en ledelse som er alt-
for svak til å stå opp mot utviklinga.

– Strukturrasjonalisering er ingen tyng-
delov, men en styrt utvikling. Det politiske
handlingsrommet er mye større enn det
som det gis inntrykk av, sier Svenn Arne,
som synes de rødgrønne har spilt fallitt i
landbrukspolitikken.

– Selv om jeg er sterkt uenig med høyre-
sida, har jeg mer respekt for dem. De er i
det minste ærlige på at de vil overlate alt til
markedet.

Selv om han muligens har en drøm om
småbruk i Øyer en gang, kan Svenn Arne
Lie skal vanskelig beskyldes for å ha person-
lig gevinst av kjøret mot landbrukstoppene.

– Dersom jeg vil se ei ku på beite, kan jeg
se det på YouTube. Det er ikke noe problem
for meg at bønder tjener 140.000 kroner på
garden, og at landbruket ligger med bruk-
ket rygg. Men det bør være et problem for
den som jobber i næringa. Handlingsrom-
met er mye større enn det som kommer til
uttrykk i den politiske debatten.

Konstant samfunnsengasjement tar
mye krefter. Men Svenn Arne engasjerer
seg fordi han synes det er viktig.

– Ja, det er slitsomt, men jeg kan også ko-
ble av. Hver gang jeg er hjemme på Tretten
går jeg i skogen. Da gjør jeg ingen ting, bare
går. Det er en oppladnings-greie. Det er
ikke det samme å gå i marka rundt Oslo.
Her er det bare oppgåtte stier...                                             

nMaster i statsvitenskap, tidligere land-

bruksforsker, jobber i Fagforbundet

nAktiv landbruksdebattant

nOppvokst på Tretten, bor i Oslo

n Samboer med Ann Iren Bratt, ei datter 

Svenn Arne Lie (30)
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FJØS: I tilknytning til fjøset bygde Anders Lotterud et rom for den travle lammingen – et rom med kjøleskap, divan og vindu med innsyn til søyene – hvor de kan slappe av mellom fød

De sover på skift
og farter inn og ut
av fjøset. Alt hand-
ler om lamming i
Marit Madshus og
Anders Lotteruds
nye liv som gard-
brukere.

L
ammetåke, sier Marit Mads-
hus og ler når vi ringer på
morgenen.   
– Kommer du om en time, er
vi ennå våkne begge, sier hun
og forteller om nattskiftet.

Anders har gått til og fra fjøset, ligget på di-
vanen mellom slagene og fulgt de drektige
søyene fra vinduet i påvente av nye lam-
minger. 

I natt ble det 12 nye i fjøset på Øvstedal,
øverst i Åsrovegen på Biristrand.

For de fleste er hun kjent som keramike-
ren i Hammergården i Lillehammer. Nå står
hun i arbeidsklær i fødebingen og merker de
nyeste lammene, et liv 49-åringen trodde
hun var ferdig med. Etter flere år med sauer
i leid fjøs på Brøttum, trivdes hun i en friere

hverdag i eneboligen på Biristrand, litt leng-
er ned i vegen. De reiste på spenstige turer,
blant annet ett år i Sør-Amerika, var i Asia og
i Syden.

Men småbrukersønnen fra Moelv fikk
ikke roen. Da bruket Øvstedal ble til salgs i
2007, var Anders Lotterud fast bestemt på å
bli småbruker igjen. 

Nå har han bygd nytt fjøs og leid mer jord
for å vinterfôre 110 sauer, og driver manuell
hogst i den 400 mål store skogen om vinte-
ren når Marit arbeider i keramikkverkstedet
hjemme på garden, hvor hun også har ut-
salg.

– Ikke akkurat bonderomantikk ...

– Nei, det her er næring, hardt arbeid. Av
og til et slit. Men et godt slit. Det er slik jeg vil
ha det, sier Anders, og forteller om avtalen

med Marit. Hun skal få tilbringe en måned
på Tenerife hver vinter.

– Bakdelen med gardsbruk er at en så blir
så bundet, 365 dager uten særlig fritid. Og
med meg da, jeg som er litt nomade, sier Ma-
rit. 

De vet hva småbrukerlivet handler om.
– Mange tror sauebonden har gode dager

når lamminga er over og sauene sendes på
beite. Men da er det alt annet som må gjøres,
og kopplammene blir jo fortsatt gående
hjemme på garden, sier Anders. 

Det var kjærligheten til dyra som trakk
ham til gardbrukeryrket igjen, den genuine
interessen for sau og dyr, som Marit sier.

– Ja, det er drivkraften. Traktorkjøringa
kunne jeg vært foruten, sier Anders.

Men den travle lammingen – den vil ingen

En hel måned 
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dslene.

i lammetåka
av dem være foruten.

– Det er et givende og koselig arbeid, selv
om det er slitsomt. Det bringer oss sammen
med dyra, sier Marit.

Det kan fort bli litt vanskelig for ei byjen-
te som ikke er oppvokst med liv og død på et
bruk, slik Anders er.  

– Nei, jeg trives ikke når høsten kommer
og dyra skal hentes, men jeg er blitt flinkere
til å riste det av meg, sier Marit.

Det nye fjøset, som Anders har satt opp
med hjelp fra venner, preges av at de har
drevet med sau tidligere. Der har han bygd
oppholdsrom med seng, kjøleskap og vindu
inn til fjøset – beregnet for lammingen. Over
200 lam kommer til verden i løpet av en hek-
tisk måned. Marit og Anders følger alle.

– I de fleste tilfellene går det bra. Det er

bare å se på. Men i noen tilfeller må vi hjelpe
til, som når lammet kommer feil veg, sier
Anders, som gir dem en sprøyte i munnen
med råmelk og merker ørene med nummer
før de slippes på hjemmebeite. 

Like lettvint er det ikke med alle. Til nå
har det vært seks firlinger. Det blir for
mange for søya. Ett av lammene blir kopp-
lam og blir gående på hjemmebeite. De an-
dre slippes på kjølen rett ovenfor garden.
Forhåpentligvis til en rovdyrfri sommer. Til
nå har de vært forskånet for tap. 

Småbrukerparet hadde et mer nyansert
syn i rovdyrdebatten, men det var før de ble
brukere igjen. Nå er de spent på om det blir
et nytt rovdyrforlik.

– Jeg mente det burde være plass for alle
rovdyrene. Nå innser jeg at det ikke harmo-
nerer med virkeligheten når en ser hvor mye

lidelse det fører til, både for dyr og mennes-
ker. Jeg tror det tvinges fram et valg; rovdyr
eller beitedyr, sier Marit.

– Jeg forstår at det er ulike oppfatminger,
samtidig er det vondt å se mistenkeliggjø-
ringen av bøndene. Jeg tror ikke folk flest
skjønner hvor vondt det er å finne igjen ihjel-
revne dyr, sier Anders, som mener det er
meningsløst når det vurderes beitenekt.

– Når vi ser millionbeløpene som brukes
på å forvalte noen få store rovdyr, er det
grunn til å stille spørsmål om vi ikke heller
burde bruke pengene på de artene som vir-
kelig er utrydningstruet i verden, for eksem-
pel fjellreven, villreinen og salamanderen.
Dersom utgangen blir at vi isteden må legge
ned bruk og importere sauekjøtt fra New Ze-
aland, blir det meningsløst når vi vet at Nor-

ge kan by på noe av det fineste og reneste
kjøttet – fra dyr som beiter i naturen, sier
Anders og glemmer en kort stund fjøset.

Der venter nye fødsler. Ennå er det en
drøy uke før de er i mål med lammingen. 

Bakdelen er 
at en blir 
så bundet, 

365 dager uten fritid. 
Marit Madshus, sauebonde 

„

NUMMER: Merking av lammene – ett av
flere gjøremål i lammingen.

NYTT LIV: Marit Madshus og Anders
Lotterud kjøpte småbruk på Biristrand.

SUPERSOLO: Med seks firlingefødsler må kopplammene mettes fra flaske.

NYFØDT: Et nytt lam er født på Øvstedal. For Anders Lotterud er dyra drivkraften.

Tekst og foto: Asmund Hanslien
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Bli med på

Barnebytråkk
Barn er eksperter på fysisk miljø. De opplever, ser og anvender uterommet mangfol-
dig. Byrommet er i stadig utvikling og skal det tilrettelegges for barns bruk må ung-
ene spørres. Vi inviterer barna med på bytråkk der de selv dokumenterer hvordan de
helst bruker byen, hva som er bra og hva som bør endres. Utstyrt med kart går de
opp sin favorittløype. Kanskje kan barnas brukervaner bidra til kloke og dristige valg
i utvikling av byen vår.

Oppstart på Stortorget søndag 29.mai 
kl 13.00, innkomst i Søndre Park.
Overraskelser, premier og servering 
underveis.

Send inn og vinn sykkel!

1

Hvor er dette?

I de neste dagene vil du finne 4 små annonser
i GD med bilde fra Lillehammer som du fyller
inn stedsnavn på, og sender til oss.
Send i tillegg ditt navn og adresse, og skriv
hva som er ditt favorittsted i Lillehammer.

Vinn en 
flott 
sykkel Dine svar sendes innen mandag 23. mai til:

Gudbrandsdølen Dagningen,
Postboks 954, 2604 Lillehammer

Vinneren blir offentliggjort i Søndre Park etter innkomst

Et samarbeid med Lillehammer kommune - Eidsiva Energi - Gudbrandsdølen Dagningen

Barnebytråkk

- litt bedre handelVINSTRAGratis parkering

120 butikker

Handel • Kultur • Landbruk

www.vinstra.no

Nedregt. 33
Vinstra • Tlf. 61 29 14 41

V
elkommen!

STORT UTVALG I BUTIKKEN - NÅ OGSÅ SKO!

KLÆR • GAVER • INTERIØR • GALLERI

TILBEHØR: Hjerter, Bibbi, 
Joy, Beck Søndergaard,
Perlesøstrene. 
INTERIØR: Artwood, 
Wik & Walsø, Lama, 
Henrik Steen, Udesen, Nordal.

KLÆR: Part Two, Inwear,
Jackpot, Noa Noa,
Gunn´s, Mos Mosh. 
SKO: Ilse Jacobsen, 
Bibba, Noa Noa.

Interiørbutikken
med stort utvalg...

...også i barne- og dame-
klær, vesker og sko!

Peer Gynt Senter, Vinstra
Tlf. 61 29 09 90Nedregt. 31,Vinstra.Tlf. 61 29 08 49

Cream, Kaffe, Sonize, Sagen
Vintage. Sia, Herregård Design,

Nomi, House Doctork, Ib Laursen,
Miljøgården

Peer Gynt Senter VINSTRA
Tlf. 61 29 09 18

Vi har 

festantrekket 

til han og henne!

HER FINNER DU

det lille 

xtra!

Lekre moter,
flotte stoffer
og farger
til hverdag 
og fest

Str. 36-48

Velkommen
til en vårlig
handel!
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Svipptur København (buss/DFDS) 3dg, 16.5, 11.9 

fra 995,- p.p. (tillegg halvpensjon kr. 848,- p.p.) 

Bornholm (buss) 6dg, 28.5 fra 5.990,- p.p.

Midtsommer Dalarna (buss) 4dg, 23.6 fra 4.790,- p.p.

St.Petersburg (buss) 7dg, 7.9 fra 10.990,- p.p.

Priser inkl. reise m opphold og halvpensjon, utflukter og reiseleder.

Velkommen til vårt reisesenter i Stangeveien 72, Hamar.
RING OSS på 62 51 87 20 for mer info og turprogram. 

For flere spennende reisemål be om vår  

katalog eller se tidereiser.no

NY! Dagstur til Charlottenberg

fra Hamar kr. 180/Løten kr. 160/Elverum kr. 150/Solør

24. mai og 21. juni

Tlf. 815 00 335
www.peergynt.com

Noen forslag:
TYROL

10 dager - 22/6,31/8

WIEN
10 dager - 22/6,31/8 

PRAHA & BERLIN
9 dager - 22/6, 6/9

PORTOROZ
i Slovenia

13 dager - 27/6, 6/9
NORD-POLEN  

med Warszawa
10 dager - 27/6,14/9

MOSELDALEN
8 dager - 29/6, 24/8
ST.  PETERSBURG 

m/ Tallinn
10 dager - 29/6, 31/8

BODENSJØEN 
10 dager - 4/7, 23/8
TYSKLANDS VAKRE

ØSTERSJØKYST
8 dager - 4/7, 22/8

COSTA BRAVA
15 dager - 4/7, 22/8

BALATONSJØEN
m/Budapest

13 dager - 13/7, 23/8
TYSKE VINGÅRDER

9 dager - 18/7, 18/10

For påmelding -
kontakt ditt reisebyrå

eller ring direkte:

Reis på 
BUSSFERIE    

i år! 

BUSSREISER
Riga
4.6 4 dager kr 2 690,-
Dresden/Praha
6.6 8 dager kr 7 590,-
Tallinn
9.6 4 dager kr 2 590,-
Flor og fjære Stavanger
16. 6 og 11. 8

5 dager kr 5 990,-
Molde-Kristiansund-Ålesund 
29.6 5 dager kr 6 350,-
Siljan rundt
7.7 4 dager kr 3 890,-
Nord-Norge m/Kirkenes/
Pasvikdalen/Nordkapp/Honnings-
våg/Hurtigruten/Tromsø/Lofoten
Opplev nordnorge med midnattsol.
9.7 14 dager kr 18 995,-
Irland m/fly
10.7 8 dager kr 11 990,- 
Stockholm
10.6 og 10.7 4 dager kr 4 295,-
Gøta kanal
12.7 4 dager kr 4 990,-
Vestlandet
14.7 5 dager kr 6 350,-
Mosel og Rhindalen
16.7 og 20.8 8 dager fra kr 8 495,-
Berlin/Dresden/Praha/Karlovy Vary
17.7 8 dager kr 7 990,-
Tallinn
20.7 5 dager kr 3 850,-
Lofoten
22.7 9 dager kr 10 990,-
Sommer i Østerike «Salzkammergut»
25.7 10 dager kr 9 990,-
Riga
27.7 5 dager kr 3 990,-

Masse turer i august 
og september.

Alle våre turer har mye inkludert.
Ring og be om vår nye feriekatalog

Påstigning etter avtale.

Stor pågang - ring raskt
Tlf.  62 83 52 20/959 06 282

www.kjetilsbussreiser.no

CHARLOTTENBERG
Tirsdag 24. mai

Avreise Otta kl. 6.40.

Stopper ved behov nedover

Gudbrandsdalen.

Tlf 61 29 49 00-970 17 837

Nesøya på Nordmøre
Bryggeleiligh. og hytter.

Høy standard. Båt m/motor.
33 mil fra Lillehammer.

Tlf. 906 30 754,
www.meeresangeln.com

  49x  49.........2.190.-

  59x  59.........2.290.-

  99x  99.........3.090.- 

109x109 .........3.190.- 

49x119 .........2.590.-

  59x119.........2.690.-

  89x119.........3.090.-

  99x119.........3.190.-

109x119 .........3.290.-

119x119 .........3.390.-

129x119 .........3.490.- 

Andre mål? Be om pris!

H-VINDU
H

V

I

T

M

A

L

T

L 

A 

G 

E 

R

Hafjell, tlf. 61 27 65 10
post@maxbohafjell.no

Ringebu, tlf. 61 28 17 00
post@ringebusag.no

LISTVERK
Mange varianter på lager.

Ferdig malt og ubehandlet.

Hafjell, tlf. 61 27 65 10
post@maxbohafjell.no

Ringebu, tlf. 61 28 17 00
post@ringebusag.no

GRUNN-
ISOLASJON
På lager – be om tilbud.

ICOPAL DECRA

TAKPANNER

Eksklusive
og lette TILBUD

Takrenner ÷ 50 %

sorte m/tilbehør

BYGGEVARER - TRELAST

2355 Gaupen � Tlf. 62 33 16 00

Pellestova
- på toppen av Hafjell
direkte inn i høyfjellet

Kafeteria
mandag - fredag kl. 11.00-16.00

Kaffe, vaffel, suppe, rømmegrøt

Lørdag - søndag -
Kr.Himmelfartsdag 

kl. 11.00-17.00
Godt utvalg i hjemmebakte 

kaker og varme retter

• Kafé/restaurant
• Konfirmasjon
• Bryllup
• Minnestund
• Kurs/konferanse

møterom for opptil 
100 personer

www.pellestova.no  post@pellestova.no
Tlf. 61 27 45 00

Hilsen Anita og Ingar

Restaurant
Åpen for forhåndsbestillinger,

minimum 15 personer

Pellestova skal bygge om sitt 
kjøkken og vil holde lukket 
i perioden 6. juni til 18. juli.

2635 Tretten - Tlf. 61 27 62 57

SØNDAGS-
lunsj

kl. 13 – 16

/ut og spise
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GENERALFORSAMLING

A/S OPLANDSKE DAMPSKIBSSELSKAP

MANDAG 23. MAI 2011 KL. 17.30 

på Spritbua, Moelv. 

SAKSLISTE:
1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning
2. Anvendelse av årsoverskudd eller dekning av 

underskudd,i henhold til den fastsatte balansen etter 
direksjonens innstilling

3. Valg av direksjon/styre
4. Valg av representantskapsmedlemmer med

vararepresentanter
5. Valg av revisor

6. Valg av valgkomité
7. Fastsettelse av godtgjøring til revisor og

direksjonsmedlemmer
Relevante dokumenter sendes på

forespørsel, tlf. 61 14 40 80
VELKOMMEN!

BJØRN OG HUND
Frya leir – Ringebu – fre 20/5 & lør 21/5
Test på wirebjørn & spor for å finne fram til egna ekvipasjer for
bruk på bjørn. Testen med andre kriterier er grunnlag for valg
avekvipasjer for skadefelling/trening. Åpent for alle raser.
Wirebjørn kr 400,- pr hund. Bjørnespor kr 300,- pr hund
Fre kl 17-20. & lør kl 9-15

Nærmere informasjon & påmelding
S. Dalseghagen tlf  905 58 917 - wirebjorn@gmail.com 
Frist 16.mai. Etteranmeldelser hvis plass
Rolf Harald Østmoe deler erfaringer fra jakt på bjørn
fredag kl 20.00.
Gratis inngang.

ARR: Prosjekt effektivisering av skadefelling

Utlysning:

Vaktkorps 
i Kulturhuset
Banken

Kulturhuset Banken søker lag/forening til dugnadsarbeid 
i perioden 01.09.11 - 31.08.13. Alle oppfordres til å søke.
Søknadsfrist 31. mai 2011. 

Foreningens evne til organisering, pålitelighet, fleksibilitet og
samarbeid vil bli sterkt vektlagt ved utvelgelsen.

For nærmere informasjon, ta kontakt med kulturhussjef 
Frode Fossbakken på tlf. 610 50 802, 
arrangementskoordinator Nina Sivertsen på tlf. 610 50 800, 
epost: banken@lillehammer.kommune.no

Skriftlig søknad sendes: Lillehammer kommune, 
Kulturhuset Banken, postboks 986, 2626 Lillehammer.

Sør og Nord Fron pensjonistlag har

40 års jubileum 
på Rudi gard fredag 10. juni kl.18.00. 

Det serveres: Kål, karamellpudding og kaffe. 

Drekke kjøpe du sjølv. Pris pr person kr 250,-.
Underholdning Dølakvartetten. 

Påmelding Sør Fron: Tor tlf. 911 78112 og 

Nord Fron: Solveig tlf. 952 58 632 før onsdag 25 mai. 

Buss frå Skåbu kl.16.15. Kvam kl.17.00, som betales av
hver enkelt. Bet.v/ frammøte på Rudi

ELGJAKT SØDORP 
Det lyses ut 8 dyr pr. år på Fremre terreng i 4 år. 
Indre terreng er delt i 2 tidsperioder, her er det 6 dyr
pr. år i 4 år. På begge terreng er det kr 70,- pr. kg inkl.
mva. Bortleia av elgjakt terrenget kommer i tillegg og
er på anbud. Opplysninger v/Ola Skoe tlf. 970 90 090.
Anbud sendes til: Sødorp Grunneierlag/Sameiet 
v/ Ola Skoe, 2640 Vinstra. Søknadsfrist 15. juni.

LESJA HEIMRAST - SMÅVILTJAKT 2011
Følgende felt lyses ut for 3 år:
Horrongen vest . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 4.200,- pr. år
Veslefjellet  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 1.600,- pr. år
Høgsetra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kr. 4.200,- pr. år
Prisene kan bli justert i perioden.
Jakttid 15.09.-24.09.
Jaktlag kan bestå av min. 3 og maks. 8 jegere.
Lag med min. 50 % innenbygds jegere blir prioritert
først. Kortsalg for hele området fra 11.10.
Begrensning kan bli aktuelt.
Søknader må være formann Tor Bøe, 2665 Lesja, 
i hende innen 20.05.11.

Styret

Grunnbokshjemmel
“Mulige eiere til gnr. 200 bnr.
547 i 0501 Lillehammer kom-
mune må melde seg til Statens
kartverk Tinglysing, 3507
Hønefoss innen 1 - én -
måned etter kunngjøringen i
Norsk lysingsblad. Dersom
ingen melder seg, vil Lilleham-
mer kommune få grunnboks-
hjemmel til eiendommen.
Dette følger av tinglysingslo-
ven § 38a."

LISE SKAALERUD
veileder

Bankgata 12, Lillehammer
Mobil 480 57 041

liseskaalerud@hotmail.com

• Alkohol?
• Pårørendeproblemer?
• Vond kjærlighet?

Ønsker du frihet fra

Proklama
Krav etter Edvin Sigfred
Bakken fødselsnummer
231244 48301 - død
271210, siste bustad 2668
Lesjaskog, må meldast
innan 6 veker, elles feil dei
bort. Kravet melder ein til
Advokat Nils O. Lid,
Regimentsvegen 225, 
5700 Voss.

/kunngjøringer

www.mjoskirurgene.com

Dr. med. Gregor Bernhard Beck
Spesialist i gynekologi, utredning og behandling,

GYNEKOLOGI OG FØDSELSHJELP

Henvisning ikke nødvendig. stilling.

TORVTAK
– en gammel tradisjon

Lang erfaring med ekte GRØNNE TORVTAK.
Ekte torvtak veier ca. 200 kg pr. kvm. 
Vi legger 2 lag. 1. lag med graset ned - 
2. lag med graset opp, totalt ca. 15 cm tykt.

Vi fjerner ditt brune torvtak og legger 
nytt grønt tak - fast pris.

DET HOLDER SEG GRØNT!

Ring for en torvprat eller bestilling:
Gudbrand Blihovde, 2652 Svingvoll
tlf. 95 81 85 20/61 22 81 05
mail.gudbrand@skeiseter.no - ekte torvtak

Er dette distriktets peneste
Mercedes 220 E CDI stasjonsvogn
2005-mod. Classic. Kun gått 112000 km. Ikke bruktimp.
Farge: Mørk sølv. Nesten alt ustyr du kan finne til en bil,
her kan nevnes: dobbeltsett hjul, Webasto. 
Alle servicene tatt. Rosten, tlf. 909 63 715.

/bruktbil

Medlems-
møte
i Sjårdalen 

samfunnshus
Måndag 9. mai kl. 19-21.

Tema;
Eigedomsskatt
Rådmannen 
Orienterer

Vågå Arbeidarparti

Medlems-

møte

på klubbhuset tirs. 10. mai
kl. 18.00. Korrigert budsjett
Ottamartnan 2011.
Velkommen!              Styret

/møter

KJØKKEN-
FORNYING

901 54 214

VILLA
K J Ø K K E N

Langved el. rundvirke, bjørk
ønskes kjøpt. Lillehammer 
området. Tlf. 482 54 010.

/kjøpes

Tid for våronn
Utkjøring av husdyrgjødsel med 12m3 vakumvogn .

Røring med Samson fullhydraulisk rører.
Runball pressing/pakking. Slåing. Kjøring med 7.8m rive.

Myhren Maskinservice, tlf 458 04 901 .

Stubbefresing
er raskt og effektivt!

Trefelling
KJÆRNETS HAGETJENESTER

TLF. 911 14 679
www.stubbefjerning.no

Trefelling, flishugging,

stubbefresing
Gunnar Haugenes,
tlf. 907 68 042.
Mats Lund, tlf. 907 51 398.

Lakkering
av kjøkkendører.
Rimelige priser. Lhmr. -
omegn. Henter og leverer.
Tlf. 911 90 473

/arbeid utføres

Gudbrandsdalsbunad, festdrakt

for dame/jente. Str: livvidde ca 77-
78 cm = 38+- ( kan syes ut og inn)
Med veske, jakke, lue, forkle og
skjorte m/ nupereller. Lite brukt.
Ny pris kr 28 550,- selges 
kr 21 000,- Henv. tlf. 61 17 14 35. 
( tlf. svarer)

Norsk fersk bjørkeved kr. 700,-pr.
m3. inkl.mva. Til selvtørk. 30 cm.
lengde. Frakt kommer i tillegg.
Ring for en hyggelig prat.
Mob. 474 64 591. (V.Gausdal)

/selges

VINSTRA

FØRERKORT
Trafikalt grunnkurs

TRAFIKKSKOLEN
G. Wangen • Vinstra • Tlf. 906 90 123

tirsdag 10. mai 
kl. 17.00

/undervisning

SOMMERPRIS VED
Bjørkeved 1000 ltr 
(stablet) 800,-
Bjørkeved 60 ltr. 59,-
Bjørkeved 40 ltr. 39,-
Blandingsved 1000 ltr. 
(stablet) 550,-
Blandingsved 
1500 ltr 950,-

Priser inkl. mva.
Priser hentet i Gausdal
Gratis utlån av henger.
Priser gjeder mai/juni.

Tlf. 901 32 255, Arild.

GD hjem hver dag

61 22 10 00
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www.lillehammer.kommune.no   Tlf 61 05 05 00

Stilling ledig

Tjenesteområde Kommunalteknikk og
Utemiljø - fagområde Vann og Avløp

PROSESSINGENIØR - 100 % FAST STILLING

Vi søker en engasjert, positiv og løsningsorientert med-
arbeider som liker å samarbeide med andre.Vi søker en
medarbeider med utdanning innen kjemi-/prosessfag på
høgskole eller universitetsnivå. Manglende formell kompe-
tanse kan kompenseres med relevant erfaring/praksis.

DRIFTSOPERATØR – 100 % FAST STILLING 

Vi søker en positiv medarbeider som ser sammenhengen
mellom drift og vedlikehold av teknisk utstyr og prosess-
kravene i aktuelle lover og forskrifter.Vi søker en fag-
arbeider med fagbrev innen ett eller flere av følgende fag-
områder: Elektro, maskin/konstruksjon, prosess/kjemi, rørfag
eller mekanikerfag. Kan det dokumenteres gode kunnskaper
og lang erfaring fra tekniske vann og avløpsanlegg eller
annen prosessindustri, kan dette kompensere for manglende
fagbrev.

Stillingene er tilknyttet drift av tekniske vann og avløps-
anlegg. Dette omfatter avløpsrenseanlegg, vannverk, høyde-
basseng og pumpestasjoner VA. Arbeidssted er Lillehammer
renseanlegg. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse.

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til fagansvarlig
tekniske vann og avløpsanlegg Marit Sveberg, tlf. 612 47354,
eller tjenesteområdeleder Lars Rudi, tlf. 610 50922.

Fullstendig utlysingstekst finner du på våre hjemmesider
www.lillehammer.kommune.no/stilling

Søknadsfrist: 27.05.11.

Opplysninger om hvem som har søkt stillingen kan bli
offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført
opp på søkerliste.

Tlf: 61 27 05 60 

www.glor.no

Driftsoperatør
Vi søker en person som:
• Har kvalifikasjoner for mekanisk- og prosessteknisk 

arbeid. Helst fagbrev.
• Er positiv og ryddig og lett å samarbeide med
• Er handlekraftig og har evne til å jobbe selvstendig
• Ønskelig med kjelepasser-sertifikat

Vi tilbyr:
• Et aktivt og engasjerende arbeidsmiljø
• Gode muligheter for egenutvikling
• Lønn etter avtale

Nærmere opplysninger om stillingene
gis av daglig leder Tom Werven tlf. 994 95 300/61 27 05 60.

Søknadsfrist: 16. mai 2011
Søknad med CV sendes til GLØR IKS, PB 170, 2601
Lillehammer. Attester og vitnemål vil vi ev be om senere.

GLØR er et interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene
Gausdal, Lillehammer og Øyer. Virksomheten omfatter innsamling,
transport og behandling av husholdnings- og næringsavfall og drift
av et moderne mottaksanlegg på Roverudmyra i Lillehammer, 
samt miljøstasjoner i Gausdal og Øyer. Administrasjonen 
holder til i nye tidsmessige lokaler på Roverudmyra 
miljøstasjon. GLØR har 45 ansatte og god økonomi. 
GLØR er regionens miljøpådriver i avfalls- og gjenvinnings-
spørsmål og markerer seg i den norske avfallsbransjen.  

Mjøsanlegget er et prosessanlegg
med termisk hydrolyse og utråtning m.m. 
for behandling av ca. 14 000 tonn 
matavfall pr. år. Her søker vi

Sivilforsvaret er ein statleg forsterkingsressurs for nød- og beredskapsetatane
ved store ulykker og hendingar. Etaten driv opplæring innan beredskap og
redning, deltek i hjelpearbeidet ved humanitære katastrofar i andre land, inngår i
atomulykkesberedskapen i landet, driv varslingsteneste og sikrar oppgåver i
tilfelle krig. Sivilforsvaret er inndelt i 20 distrikt som er underlagde Direktoratet for
samfunnstryggleik og beredskap (DSB).

Til Oppland sivilforsvarsdistrikt søkjer vi:

To reinhaldarar

Søknadsfrist: 22. mai 2011

Oppland sivilforsvarsdistrikt, Starum, 2850 Lena

Oppland sivilforsvarsdistrikt blir frå 1. august 2011 Sivilforsvarets
nasjonale kompetansesenter og skal ha ansvar for all kursverksemd for
det tenestepliktige personellet i etaten.

Distriktet er organisert i tre avdelingar –  beredskap, kompetanse og
administrasjon –  og blir i løpet av hausten ein arbeidsplass med 50
tilsette. Vi forvaltar ein stor infrastruktur innanfor undervisnings- og
kontorfasilitetar, og har eit team som består av fem reinhaldarar med
stor yrkesstoltheit og utprega lagfølelse.

For å styrkje reinhaldskapasiteten vår søkjer vi etter to reinhaldarar, til ei
halv (50 %) og ei heil (100 %) stilling.

Meir informasjon om stillingane finn du på www.sivilforsvaret.no eller
www.dsb.no.

Dersom du har fleire spørsmål, kan du gjerne kontakte distriktssjef Geir
L. Fevang på mobil 901 60 760.

Søknader sendast elektronisk via www.sivilforsvaret.no eller
www.dsb.no.

På grunn av økt aktivitet søker vi kontakt med
selvstendige tømrere/tømrerlag for oppføring
av våre hus i Oppland.

Det er ønskelig at søkere har fagbrev og erfaring
fra oppføring av eneboliger eller fritidsboliger.

Hedalm Anebyhus har i over 40 år bygget boliger og fritidsboliger
 av høy kvalitet på det norske markedet. Våre boliger er arkitekt-

tegnede og kan tilpasses de aller fleste behov. Vi strekker oss langt 
for at boligdrømmen til våre kunder skal bli virkelighet!

Med bakgrunn i økt aktivitet søker vi:

Tømrere og tømrerlag
Til vår region i Oppland

Region Oppland
Storgt. 112, 2615 Lillehammer
Tlf 61 26 27 55
Regionsjef/Byggeleder
Kjetil Elstad, 957 41 175
www.hedalm-anebyhus.noDin boligdrøm – vår stolthet

/stilling ledig

Ikt Drifts- og utviklingstenesta
www.sogndal.vgs.no

Sogndal vidaregåande skule

J
o

b
b
n

o
rg

e
.n

o

Gratis opplæring til 
førarkort tunge klassar 
17. august 2011 startar Sogndal vidaregåande skule 

19-vekers yrkessjåførkurs.

Kurset gir yrkessjåførkompetanse i gods- og

persontransport i forhold til opplæringskrav

i forskrift om grunnutdanning for yrkessjåførar

(yrkessjåførforskrifta).

Truckføraropplæring og vegtransport av farleg gods

(ADR) inngår i tilbodet.

Undervisninga er gratis, men du må sjølv betale bøker 

og prøvegebyr til Statens Vegvesen.

Du kan søkje lån og stipend hjå Statens Lånekasse.

Inntaksvilkår:

 vidaregåande skule:

- mekaniske fag

 - elektrofag

- allmenne- og adm./øk. fag

- service og samferdsel

- teknikk og industriell produksjon

CEDE, og levere helseattest ved byrjinga av kurset.

Søknadsskjema og nærare opplysningar får ein ved  

www.sogndal.vgs.no, under yrkessjåfør.

Søknadsfrist 1. juni 2011

JAKT 
I LESJA GRUNNEIERLAG 2011

ELG/HJORTJAKT 25.09-10.10, 18.10.-31.10.
Søknadsskjema fåes ved henvendelse til sekr. Inger
Riise, tlf. 456 31 342.
Følgende felt utlyses for elg-/hjortjakt i grunneierlagets
område:
Hovda og Skråkka 3 år
Solsida Midti og Solsida Nord 1 år

HJORTJAKT 10.09. – 22.09. og 01.11.-15.11.
9 felt (samme feltinndeling som i elg/hjortjakta) utlyses
for 1 år.
Søknadsskjema som på elgjakt.
Lag med min. 50 % innenbygds (innen sognet) jegere har
fortrinnsrett. Loddtrekning mellom godkjente lag.
Godkjent ettersøkshund må dokumenteres i søknaden.
Vanlige forbehold.
Evt. spørsmål ang. regelverk rettes til styret.
Kvoter for feltene tildeles senere.

Elg/hjortjakt Søknadsfrist 20.05.11
Hjortjakt 10.09.-22.09. 
og 01.11.-15.11. Søknadsfrist 20.05.11
Beverjakt 01.10.10 – 15.05.11 Søknadsfrist 20.05.11
Rådyrjakt, bukkejakt innenb. 
10.08.-09.09. Enkeltkort Søknadsfrist 20.05.11
Rådyrjakt 16.11.-23.12. (Lagjakt) Søknadsfrist 25.09.11

Søknad sendes Tor Bøe, 2665 Lesja.
Andejakt 21.08.-23.12. Kortsalg.

Styret

GRATIS FØRERKORTOPPLÆRING TIL
KLASSE C, D OG CE

Skolen starter 19-ukers yrkessjåførkurs 22. august 2011.
Fri hver tredje fredag.

Undervisningen er gratis, men du må selv betale for 
arbeidsbøker og førerkortgebyrer.

INNTAKSKRAV:
Du må ha førerkort kl B og være fylt 21 år før 01.10.11. 
Du må tilfredsstille helsekravene for førerkort kl CE, DE.
Bestått grunnkurs fra videregående skole eller tilsvarende.

Kurset gir yrkessjåførkompetanse i gods- og person-
transport i forhold til opplæringskrav i forskrift om
grunnutdanning for yrkessjåfører (Yrkessjåførforskriften).
• Truckføreropplæring og vegtransport 

av farlig gods (ADR) inngår i kurset.
•  Du må fremlegge helseattest for 

førerkort klasse CE, DE ved kursstart.
•  Du kan søke lån og stipend hos Statens Lånekasse.

Søknadsfrist 1. juni 2011.
Søknadskjema kan hentes på vår hjemmeside
www.soloer.vgs.no under kurstilbud.

Ta kontakt med skolen snarest for 
opplysninger og søknadskjema.

Tlf. 62 42 16 00 Faks. 62 42 16 01
E-post: post@soloer.vgs.no HEDMARK

FYLKESKOMMUNE

Steinhuggeriet as
Finnfjord, 9300 Finnsnes • Telefon 77 84 24 00

Se vårt utvalg og priser på 
www.steinhuggeriet.no

Høy kvalitet for norske
forhold.

Priser fra kr 7500,-
levert på kirkegård.

Vi er en av landets
billigste på gravminner. 

Ring for katalog med priser.

Eller se vår hjemmeside.

Gravminner
Dugnad i Otta sentrum

Otta Handels- og
Næringsforening 

torsdag 12. mai
kl.18.00, frammøte
ved GD-bygget.
Søppelplukking,
rydding og diverse.

/kunngjøringer
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Mekaniker
For reparasjoner av traktorer og landbruksmaskiner.

A-K maskiner er en av landets ledende private leverandører av landbruksmaskiner og redskaper.
Virksomheten er organisert som en landsdekkende kjede med 53 salgssteder, 480 medarbeidere
og en detaljomsetning på 1,3 mrd. kr. A-K maskiner er en del av Bertel O. Steen konsernet.

A-K maskiner representerer ledende norske og utenlandske produsenter innenfor følgende hoved-
sektorer: Traktorer, høstemaskiner, redskaper, innendørsmekanisering, butikk og deler hvor vi i alle
sektorene har sterke og ledende markedsposisjoner.

A-K maskiner Eide har 5 ansatte og en omsetning på 25 – 30 mill. Anlegget er på 460 kvm
beliggende sentralt i Eide. Vårt salgsområde er Romsdal og Nordmøre.

På grunn av økt aktivitet søker vi nå:

Du bør ha:

landbruksmaskiner

for formell utdannelse

Ytterligere informasjon om stillingene kan gis av:
Avd.leder Peder Asgeir Sylte tlf 91 34 64 09.

Skriftlig søknad med CV sendes innen 25. mai til
A-K maskiner Eide, 6490 Eide eller på
epost: peder.asgeir.sylte@a-k.no

A-K maskiner Eide kan tilby:

www.a-k.no
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Sykehuset Innlandet HF sine oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og
pårørende. Vi har tilbud på 41 ulike steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern,
rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak, med 8.500 ansatte,
er vi den største kompetanseorganisasjonen i Innlandet.

Stabsområde Helse

Stabsområde Helse består av avdelingene Forskning, Kunnskapsstøtte, IKT, samt Lærings- 
og mestringssenteret. Avdelingen ledes av viseadministrerende direktør, med sin stab med 
rådgivere, fagsjef, fagleder klinisk IKT, administrasjonskoordinator og prosjektkoordinator.

Stabsområde Helse har som oppgave å legge til rette for at sykehusets virksomhet er
kunnskapsbasert, har framtidsrettet teknologi og infrastruktur, med tjenester som er
preget av tilgjengelighet, god kvalitet og service.

Avdelingssjef – 
Lærings- og mestringssenteret (ref. 960210848)

Lærings- og mestringssenteret i Sykehuset Innlandet HF er organisert som et nettverk 
med et hovedsenter og koordinatorer i hver kliniske divisjon. Avdelingen består pr i dag 
av 3,2 årsverk - i tillegg til en 50 % prosjektstilling lønnet av helsedirektoratet og
en 30 % stilling med lønnstillskudd fra NAV.

Avdelingssjef LMS rapporterer til viseadministrerende direktør Stabsområde Helse.

Kontaktperson: Viseadministrerende direktør Hans Iver Børresen, tlf. 950 95 625

Søknadsfrist: 20.05.2011

For nærmere opplysninger om stillingen og søknadsadresse –  
se full utlysningstekst på www.sykehuset-innlandet.no

sparjentebolgen.no

Ta med venner, kolleger og familie og bli med på jentebølgen! Morsomt og sosialt med mange spennende «happenings»!

2011

Bli med på Spar Jentebølgen på Lilletorget, 

Lillehammer lørdag 21. mai kl. 15.00.

uttrekkspremier, goodiebags, mat og drikke! Bli med på årets

morsomste og sprekeste jenteløp!

For mer info og påmelding se:

www.sparjentebolgen.no
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i eget tempo!

VÅGÅFJELL TURLØYPER BA TAKKER: Anders Rønningen, Anne Haugen, Anne Helene Ringereide, Anne Marie 
Østgaard, Anne Vestad, Arild Damstuen, Arild Lillebråten, Arne Johannes Kaldhusdal, Arne Olav Brimi, Arne Ødegård, Asbjørn R. Letrud, Asbjørn 
Vang, Astrid Marie Sveen Løkken, Aud Helene Marstein, Birger Bostad, Bjarne Ivar Runningen, Bjørg Lund, Bjørn Bakke, Bjørn Tore Karlstad, 
Brit Sandum, Jan Båtnes, Dag Holen, Einar Hårstad, Eirik Auale, Elin Langbakk, Elisabet Øvstedal, Elisabeth N. Rebni, Elsa H.Steine, Else Marie 
Brandal, Erik Myrhaug, Erik Seppola, Erik Skamsar, Erna Holø, Even Halvorsen, Geir Holen, Georg Gjevre, Gerda Teigen, Gudbrand Mo, Gunhild 
Liljedal, Gunnar Frydenlund, Halvor Nassvik, Hans Dalen, Hans Kolden, Hans Kristian Sigstad, Hans Olav Holen, Hans Olav Øvre, Hans Ødegård, 
Hege Vaagaasar, Helen Bjørklund, Helga Bakken, Helge Vistekleiven, Hilde Reitan, Håkon Øverlid, Inge Brenden, Inge Eide, Inger Maristuen, Ingfrid 

Visdal, Joar Visdal, Joar Øyjordet, John Arne Lillejordet, John Erik Strømstad, Jon Lillebråten, Jon Sjurgard, Jonny Skogum, Jorunn Heier, Jorunn 
Marie Vesterås, Jorunn Sætrumsmoen, Jostein Lyngved, Jostein Schjølberg, Jørn Mikalsen, Kari Fortun, Kari L. Holø, Kari Ulvolden, Ketil Sand-
viken, Kirsten H. Garmo, Kjell Arne Vole, Kjell Gaukstad, Kjell Magne Marstein, Kjell Ola Haugen, Kjetil Aarstrand, Kjetil B. Løkken, Kjærsti Gangsø, 
Knut Erik Tessnes, Knut Flaten, Knut Odnes, Knut Raastad, Knut Rønningen, Knut Øyjordet, Kristin Berge, Annie Kroon, Håvard Kydland, Kårhild 
H. Løken, Leif Inge Schjølberg, Lene Andersen-Gott, Lene Vassdokken, Lisbeth Stenbråten, Liv Karin Ryen, Liv Kraggerud, Magne Svare Magnhild 
Vole, Magnvor Muller, Mai Bakken, Malmfrid Nordgården, Mariann Moen, Martin Fjeld, Mathias Øvsteng, Mona Barkenæs, Nils Arne Haugen, Nils 
Jan Herskedal, Odd Jan Hølmo, Ola Andersen-Gott, Ola Anton Sveen, Ola Iver Røe, Ola Nesset, Ola Hovde, Ola Odden, Ola Runningen, Ola Sko-
gen, Olav Brenna, Ole Jakob Holen, Per Ivar Weydahl, Per Skjellum, Pål Arne Snerle, Pål Egil Runningen, Pål Øygarden, Ragna Bakke, Ragnhild 
J. Bjertnæs, Randi Damstuen, Reidun Snerle, Mari M. Rindhølen, Roar Berg, Roar Valbjørgsløkken, Rolf E. H. Toverud, Rolf Sveen, Rolv Mallaug, 
Rune Bergheim, Ruth Kvarstad, Sigurd Eggen, Sigurd Stokke, Solfrid Hoff, Svanhild Vigdis Kolden, Svein Berg, Svein Garmo, Svein Vole, Synnøve 
Haugen, Synnøve R. Harerusten, Syver Berge, Terje Østby, Thor Ekre, Tone Heskestad, Tor Ivar Kleiven, Tor Trønnes, Tore Langrusten Johansen, 

Øyvind Svare Odde, Åse Marit Flittie Anderssen  

FOR TILSKUDD TIL LØYPEKJØRING I VÅGÅFJELLET SIST VINTER, SLIK AT
ALLE HAR FÅTT NYTE GODT AV VELPREPARERTE LØYPER. Obs! Noen få har betalt 
løypebidrag uten å oppgi navn, husk dette til neste år, slik at vi også kan takke deg personlig. Om du skulle ha glemt å betale bidraget kan du fortsatt 
gjøre dette på kontonr. 1604 11 58976 VÅGÅFJELL TURLØYPER BA

/stilling ledig

Jente, 16 år, skoleelev,
søker sommerjobb i Nord-
Fron/Sør-Fron. Alt av int.
Tlf 90 77 51 57 el. epost
trtollef@gmail.com.

/stilling søkes

3 roms leil på Dahle 
ledig fra 1.juni. 68 kvm. Mulighet for vedfyring. 
Høy standard inne. Alle hv.varer inkl. Kr 5.200,- Dep.
Tlf. 958 68 416/488 93 594.

Gratis lokaler
i tilknytning til Hafjell Solsenter på Hafjelltorget, dersom du
ønsker å starte egen virksomhet. 23 kvm + tekjøkken, felles
venterom og wc.Tilgang til vann i lokalet og gode parkerings-
muligheter. Ved interesse, kontakt Kristin på tlf 913 00 419.

LITE HUS
på gårdstun i Lismarka13
km fra Lillehammer til leie.
Leietaker som kan bistå
med noe  stell av uteanlegg
om sommeren vil bli fore-
trukket. Referanser og
depositum kreves. 
Henv. tlf. 971 41 827.

Hus til leie
på Hjellum Otta. Ledig fra
1. august. Leies ut til rolige
ordensmennesker. 
Tlf 934 52 350

Vinstra vest. Sokkelleilighet med
kjøkken, stue, bad, 2 sov., og bod.
Egen inngang og bilplass.
Depositum. Ikke husdyr. Ledig
omgående. Tlf. 452 18 545.

Beitemark for storfe og småfe til
leie i Olstad Bølegrenda. Skog, eng
og drikkevann. Tlf. 900 25 890.

Leilighet ledig fra 1. juni. Sentralt

i Lillehammer, 2 sov. Trådløst nett,

kabel-tv. Tlf. 920 49 971.

Flott toppleilighet i sentrum.

2 sov. Kr. 9000,- i mnd. + dep.
Tlf. 900 38 228.

Hus til leie. Sentralt på Dombås.
Tlf. 481 18 837.

Sokkelleilighet ledig i Øyer. 
Tlf. 61 27 84 62.

/til leie

Rolig familie på 3
ønsker langtidsleie i Lillehammer omegn. Max 8000 inkl.

strøm. Har gode referanser. Tlf. 948 04 455.

/ønskes leid

To voksne jaktkarer ønsker å leie
sæter / hytte i nærheten av
Grimsdalshytta i perioden 15.-20.9.
Mob. 901 90 642. 

Enslig mann ønsker å leie hybel
med dusj. Ringebu-Kvam. 
Tlf. 901 10 997.

Leilighet m/ 2 soverom ønskes

leid nær NTG Lillehammer 

fra 01.08.11. Tlf : 481 10 893.

Harejakt terreng ønskes leid 

på åremål. Tlf. 951 38 003.

FINN DIN EGEN KRAFT! 

Lillehammer 14.-15. mai:
- et Virtues Project kurs - anbefalt 
av FN og Dalai Lama - til utvikling
av eget og andres potensiale: 
Kr. 1500,- Velkommen! 
Herdis Dyvik,Virtues Facilitator / 
Cand.mag. Mob. 922 09 189.

/diverse

Se stillingsannonser 

på www.gd.no

Annonsèr i GD

61 22 10 00
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Fylkesdirektøren
Videregående opplæring

SPESIALRÅDIVER/KONSULENT
100 % fast stilling.

Kontaktpersoner: assisterende fylkessjef
for videregående opplæring Kjell Melby
tlf. 918 47 218 eller fylkessjef for 
videregående opplæring Tore Gregersen
tlf. 958 46 956.

Søknadsfrist: 23. mai 2011.

Nord-Odal tannklinikk

TANNPLEIER
100 % fast stilling.

Kontaktperson: konstituert over-
tannlege Anne Helene Lien
tlf. 62 82 12 50.

Søknadsfrist: 17. juni 2011.

Hamar katedralskole

UNDERVISNINGSSTILLING
50 % vikariat ved VG3 interiør.

Kontaktpersoner: avdelingsleder 
Kjersti Levernes Lund tlf. 977 96 945
eller assisterende rektor Alf B. N. Aschim
tlf. 954 90 409.

Søknadsfrist: 20. mai 2011.

Nord-Østerdal videregående
skole

UNDERVISNINGSSTILLINGER
1 fast stilling og 1 vikariat i 100 % med
undervisning i fagene norsk, engelsk,
tysk og/eller religion.

Kontaktpersoner: rektor Jan Inge Nordeng
tlf. 958 46 985 eller avdelingsleder 
Bjørn I. Eidsvåg tlf. 952 33 809.

1 fast stilling 80 % innen teknikk og
industriell produksjon.

Kontaktpersoner: avdelingsleder 
Borgar Valle tlf. 913 85 992 eller rektor
Jan Inge Nordeng tlf. 958 46 985.

Felles søknadsfrist for stillingene: 
21. mai 2011.

Ringsaker videregående skole
LÆRLINGER IKT
Fra 1. august 2011 har vi en ledig stilling 
som lærling i dataelektronikerfaget eller i 
IKT-servicefaget.
Fra 1. februar 2012 har vi ledige to
stillinger som lærling i dataelektroniker-
faget eller IKT-servicefaget.  

Kontaktpersoner: avdelingsleder Jan Egil
Stensli tlf. 905 97 428 eller IT konsulent
Marius Bakke Martinussen tlf. 62 35 58 31.

Søknadsfrist: 20. mai 2011.

Sentrum videregående skole

UNDERVISNINGSSTILLINGER
Ved SAK-avdelingen, er det fra 1. august
ledig en fast 100 % stilling i fellesfagene.

Kontaktpersoner: Avdelingsleder Anne
Tove Lismoen, tlf. 952 87 125 eller 
rektor Marianne Bye, tlf. 975 43 979.

100 % fast stilling, hvorav 40 % i norsk 
og 60 % i engelsk.

Kontaktpersoner: avdelingsleder Jorunn
Finstad, tlf. 952 88 308 eller avdelings-
leder Leif Arve Fenne, tlf. 952 89 878.

40 % stilling i kokk og servitørfaget.

Kontaktperson: Avdelingsleder Jarle Foss,
tlf. 958 38 394. 

Felles søknadsfrist for stillingene: 
20. mai 2011.

Solør videregående skole

LÆRLING
Lærlingestilling innen anleggs-
maskinførerfaget. 

Kontaktperson: avdelingsleder 
Henning Olsen tlf. 480 63 266.

Søknadsfrist: 23. mai 2011

Øvrebyen videregående skole

LÆRLING
100 % lærlingestilling i kontor- og
administrasjonsfaget.

Kontaktpersoner: avdelingsleder 
Øivind Smerkerud tlf. 932 10 623 eller 
saksbehandler Sigrun Myren
tlf. 62 82 58 09.

Søknadsfrist: 10. juni 2011.

Fullstendige utlysningstekster på 
www.hedmark.org 
www.jobb.hedmark.org

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal  jordskifterett,
Lillehammer

Jordskifteretten er en særdomstol som arbeider med saker
hjemlet i jordskifteloven. Arbeidsoppgavene er i hovedsak
omforming av eiendommer, klarlegging av rettsforhold til

fast eiendom og fastlegging av eiendomsgrenser. Landet er
delt inn i 34 jordskifteretter og 5 jordskifteoverretter med til
sammen ca. 260 ansatte. Administrativt er jordskifterettene

underlagt Domstoladministrasjonen (DA) i Trondheim.
Jordskifterettene ønsker å være utviklingsorienterte, blant

annet gjennom bredde og mangfold i arbeidsmiljøet slik at
medarbeiderne skal kunne utvikle seg både faglig og 

personlig. 

Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal jordskifterett på
Lillehammer har 11 ansatte  og omfatter kommunene Sør-
Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Lillehammer, Nordre Land,

Søndre Land, Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Gran,
Lunner og Jevnaker.

Ved Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal 
jordskifterett har vi ledig fast stilling som

AVDELINGSINGENIØR
Vi kan tilby deg arbeidsoppgaver som omfatter saks-
forberedende og teknisk arbeid på jordskiftesakene i
området, herunder oppmåling med GPS/GNSS-
utstyr, grensemerking, kartframstilling og skifteplan-
legging med GIS-verktøy. Avhengig av kvalifikasjo-
ner, vil du også kunne få rettsmekle.

Det er ønskelig at du har 2-3 årig høgskoleutdan-
ning, med fagkrets tilsvarende utdanningen fra
Høgskolen i Bergen, jordskiftelinja. God og relevant
praksis kan kompensere for kravet til formell utdan-
ning. Det er en fordel med erfaring i bruk av de mest
sentrale dataprogrammer i jordskifteretten, herunder
ArcView/ArcMap og bruk av GPS/GNSS-utstyr for
landmåling. I tillegg er det ønskelig med kompetanse
i skogfag og verdsetting.

Det er viktig at du har gode samarbeidsevner, og det
blir lagt vekt på at du kan arbeide selvstendig. Du
må kunne yte service og opptre på en objektiv og
kontaktskapende måte overfor partene i jordskiftesa-
kene. Vi forutsetter at du kommuniserer godt både
muntlig og skriftlig, og kan delta i dialog med parter,
private og offentlige instanser på en god og forståe-
lig måte. Jordskifteretten står overfor en rekke interes-
sante utfordringer som gir gode mulig-heter for faglig
og personlig utvikling. 

Kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke uavheng-
ig av alder, kjønn og etnisitet. Det må påregnes
arbeid i felten, noe som stiller krav til at du har nor-
malt god fysisk helse. Stillingen medfører noe reise-
virksomhet, og du må disponere bil. Bilhold blir godt-
gjort. Arbeidsklær m.m. kompenseres i henhold til
særavtale. Skyss- og kostgodtgjørelse etter Statens
regulativ.

Vi kan tilby deg lønn etter Statens regulativ, kode
1085 Avdelingsingeniør, ltr. 50 - 56. Fra lønna trek-
kes det 2 % innskudd til pensjonsordning i Statens
pensjonskasse. 

Det vil bli utarbeidet offentlig søkerliste. I denne
sammenheng henviser vi deg til Offentleglova § 25,
2. ledd vedrørende mulighet for å bli unntatt fra
søkerlista.

Du kan rette spørsmål om stillingen til jordskifteretts-
leder Ivar Øygard (ivar.oygard@domstol.no ), 
tlf. 612 66 170, ev. 911 53 411. Ytterligere opplys-
ninger om jordskifte-rettene finner du på 
www.jordskifte.no.

Søknad vedlagt CV, kopi av vitnemål og relevante 
attester, sendes Vestoppland og Sør-Gudbrandsdal
jordskifterett, postboks 987, 2626 Lillehammer.

Søknadsfrist 23.05.2011.

Lundgaardsløkka barnehage
Jørstadmoen søker:

PEDAGOGISK LEDER
i 100% stilling fra 1/8-2011 
tom. 31/7-2012.
Mulighet for forlengelse.

Vi kan tilby:
Nye og flotte lokaler.
Lønn etter PBL s tariff.
En personalgruppe som består av både 
kvinner og menn med forskjellig erfaring og 
kunnskap.

Vi søker deg som vil være med og utvikle 
barnehagens satsningsområde:AKTIVE BARN

Spørsmål? Ta kontakt med styrer:
Jennie Furulund, 610 05 999

Søknad sendes:
Lundgaardsløkka barnehage
Baklivegen 181,2625 Fåberg

E-post:lundgaardslokka@yahoo.no
Hjemmeside:
http://lundgaardslokka.barnehage.no

Søknadsfrist: 20 mai.
www.sul land.no

Sulland Gruppen Lillehammer søker nå 

2 stk BILVASKERE

Se www.sulland.no for fullstendig

stillingsutlysning og mer informasjon.

Søknadsfrist: 14. mai 2011

Avløysar, seterbudeie 
eller saugjetar i Vågå 
Søkjer erfarne avløysarar til faste stillingar i ringar med
mjølk- og kjøttproduksjon. Må kunne kjøre traktor og
prate norsk. Vi treng og ei seterbudeie i august og sau-
gjetar i perioden juni - september.

Skriftleg søknad til: Vågå Avløysarlag.  Postboks 151, 
2684 Vågå, tlf  61 23 76 06 - 412 06 505, 
e-post: vaga.avloysarlag@fjellnett.no  
Søknadsfrist 25. mai.

Røkter søkes til Sorten Beitelag i Stange

f.o.m. 9/6 t.o.m. ca 9/9. Mjølkeproduksjon med ca 66
kuer. Jobben passer for et par e.l. med god erfaring.

Søknad med ref. sendes til Oscar Maagaard, Tomter,
2330 Vallset, innen 20/5, eller ring tlf. 901 98 542.

/stilling ledig
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Om Norsk Tipping:
Norsk Tipping gir drømmen en sjanse, enten det er 
for den som har levert inn kupongen eller alle de
som hver dag nyter godt av tjenester og anlegg som 
�����������	�
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Vi er 370 ansatte som skal sørge for å levere spill 
og underholdning innenfor sosialt ansvarlige
�����

Norsk Tipping omsatte i 2009 for 12,5 milliarder 
kroner og leverte et overskudd på vel 3,6 milliarder 
kroner til norsk idretts- og kulturliv og
��������
����
������������

Vi er en inkluderende og mangfoldig 
kompetansebedrift med et mål om å oppnå 
en balansert sammensetning når det gjelder 
��������������
����	���������
�����

���������������������������������	�����
�������������	�
�
��������������������	���������	����������

Prosjektavdelingen i Norsk Tipping har ansvaret for gjennomføring av Norsk 
Tipping sin prosjektportefølje i henhold til valgte prioriteringer og at porteføljen 
utvikles og forvaltes i henhold til selskapets valgte IT-arkitektur. Avdelingens 
hovedoppgaver er prosjektledelse, software - utvikling, integrasjon av løsninger, 
testing og overlevering til selskapets driftsavdeling. 

Dine viktigste arbeidsoppgaver:
�� Etablere og lede prosjekter 
�� Koordinere og avklare ressursuttak med ressurseiere
�� Rapportere status på framdrift, økonomi og risikovurdering 

Vi søker deg som har utdanning på universitets- eller høgskolenivå, 
og erfaring fra å lede tekniske prosjekter. Av personlige egenskaper
vil vi legge vekt på at du er selvstendig og løsningsorientert, 
har høy integritet og gode samarbeidsevner.

Kontaktperson:
Enhetsleder prosjektgjennomføring May Britt Hanstad, 95182625. 

Søknad med CV registreres elektronisk snarest og senest
�����������	���
�������������������	�������	������� �� ��
norsk-tipping.no ledige stillinger.

Norsk Tipping søker 

erfarne prosjektledere

A-pressen Nasjonalt Salg - Region Hedmark Oppland

Seminargt. 15, 2303 Hamar - tlf. 62 51 99 00 - hamar@folkinorge.no

Din nye medarbeider finner du  

blant Folk sine 225.500 lesere i  

Hedmark og Oppland! 

Lokalavisen er den mediekanalen

som er mest benyttet av innbyggerne  

i regionen daglig* 

Kontakt oss for priser og mer informasjon!

*TNS Gallup Forbruker & Media 11/1

Folk som ønsker

Folk som får

Hotellmedarbeider –
Entusiastisk resepsjonist

Clarion Collection Hotel Hammer søker en blid, positiv og dyktig kollega til vår resepsjon.
Du setter alltid våre gjester i sentrum, og du gjør det med energi, mot og begeistring! 

Vi ønsker mest av alt en person som virkelig vil jobbe på hotell og som kan passe inn i den 
fantastiske gjengen som allerede jobber hos oss. Du liker å synes, tør å stille spørsmål og tar 
initiativ. Du er en glad person med humor, og er profesjonell og personlig i ditt møte med gjester
og kollegaer. Din primære arbeidsoppgave er sammen med alle på Hammer å skape en bedre
hverdag for våre gjester.

Som et del av vårt team vil arbeidsoppgavene være varierte og det vil være både dag og kveld-
svakter. Evnen til å arbeide selvstendig og å ta initiativ er viktig. Det er en forutsetning at man kan
snakke og skrive norsk og engelsk flytende. Søkere må være over 20 år.

Vi tilbyr:
- en spennende og variert jobb med trivelige kollegaer i Nordens mest spennende og ekspansive

hotellkjede.
- god opplæring og muligheter for videreutvikling gjennom Choice Academy.

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til Resepsjon-/bookingsjef Kristin A.Hoff , tlf 61 26 73 74
eller mail kristin.hoff@choice.no 
Søknadsfrist: 01.06.2011 Tiltredelse: etter avtale 

Clarion Collection Hotel Hammer Storgt 108b, 2615 Lillehammer

Choice Hotels Scandinavia

er et ledende nordisk hotell-
selskap med over 170 hotel-
ler i Norden og Baltikum.
21000 rom og mer enn 9000
ansatte. Choice markedsfø-
rer hoteller under merkeva-
rene Comfort Hotel, Quality
Hotel og Quality Resort, samt
Chorion Hotel og Clarion
Collection.

Clarion Collection Hotel

Hammer ligger sentralt i den
verneverdige Storgata på
Lillehammer. Hotellet åpnet i
1991. Våre medarbeidere er
med på å gjøre Hotel
Hammer til et unikt hotell
med et konsept spesielt til-
passet forretningsreisende.

Ledig stillinger på Jan Mayen

Forsvaret søker ingeniører, driftspersonell, sykepleier 

og kjøkkenpersonell til sin stasjon på Jan Mayen

Ta kontakt med Torgeir Madsen, 416 14 193

Søknadsfrist: 06. mai 2011

Avdelingsdirektør (HR) kode 1060, INI-stab
Stillingens hovedoppgave er å ivareta delegert arbeidsgiveransvar
for HR, organisasjon og kompetanse, samt ledelse av all virksomhet
knytte til HR, organisasjons- og kompetanseutvikling innenfor
Sjef INIs ansvarsområde i Forsvaret. 

Arbeidssted: Lillehammer

Søknadsfrist: 20. mai 2011

Se www.forsvaret.no for fullstendig utlysningstekst

Økt operativ evne gjennom samhandling i nettverk

/stilling ledig
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BØVERDALEN – LOM
Bolig-/fritidseiendom  på Leirmo 22 km. vest for Lom

sentrum like ved Sognefjellsvegen.  
15 km fra Juvasshytta, 27 km til Sognefjellet.  Ca 900 m2

flat opparbeidet eiendomstomt.  Boligen er oppf. 1956/80-
85. BOA 66 m2, BTA 76 m2.  Eldre del i laftet tømmer 

43 m2, nyere del i bindingsverk.  Entre, stue, kjøkken, 3
soverom og bad.  Uthus 17m2. 

Tilknyttet offentlig vatn- og avløp.  Se annonse finn og
www.waageadvokatane.no

Prisantydning/takst kr. 880.000,-.  
Visning søndag 15. mai 2011 kl. 12.00.
Salgsoppgave/ nærmere opplysninger: 

ADVOKAT KÅRE LUND
MNA

Edvard Stormsv. 3 c, 2680 Vågå
Tlf: 61 23 75 50, fax 61 23 71 07 

e-mail: kaarelund@online.no 

Ingrid Sunniva
Bungum

Svein Magnus
Enberget

Unni Rolstad Bente Holen
Bergseng

Roger Ekrem Ingar Lunde

Lunde og Langli Eiendomsmegling AS
Storgt 48, Lillehammer, Tlf, 61 27 97 10 • Nedregt. 69, Vinstra, Tlf. 61 21 80 34 En del av SpareBank 1

Lillehammer Andelsleilighet i sentrum 

Prisant. kr 1 720 000,-

Andel fellesgj.: kr 6 002,-

Totalt: kr 1 726 002,- + omk.

Omkostninger: kr 1 032,-

Felleskostnad: kr 2 163,- pr. mnd.

P-rom/bra: 65 /70 kvm.

Byggeår: 1953

Eierform: Andel

Adresse: Horsters gate 4

Kontakt: Roger Ekrem

Telefon: 61 27 97 25 / 918 34 144

Visning: Tirsdag  10. mai.
KL 17:00-18:00

eiendomsmegler1.no

VISNING

Søre Ål Velholdt og attraktiv  3-roms leilighet

Prisant. kr 2 550 000,-

Omkostninger: ca. 2,7%

Felleskostnad: kr 600,- pr. mnd.

P-rom/bra: ca. 104/107 kvm.

Byggeår: 1993

Eierform: Eier

Adresse: Langsethvegen 39

Kontakt: Bente Holen Bergseng

Telefon: 61 27 97 18 / 996 31 858

Visning: Etter avtale med megler.

eiendomsmegler1.no

Lillehammer sentrum

Prisant. kr 6 150 000,-

Omkostninger: ca. 2,7%

P-rom/bra: ca. 226kvm.

Ant. soverom: 4

Byggeår: 1940

Tomt: 1 685 kvm.

Adresse: Nybukleiva 6

Finnkode: 28143457

Kontakt: Bente Holen Bergseng

Telefon: 61 27 97 18 / 996 31 858

Visning: Lørdag  7. mai
kl. 14:00-16:00

eiendomsmegler1.no

VISNING I DAG

Tretten Enebolig med flott utsikt og solgang

Prisant. kr 920 000,-

Omkostninger: ca. 2,7%

P-rom/bra: ca. 104/164 kvm.

Ant. soverom: 3

Byggeår: 1947

Tomt: 6 130 kvm.

Adresse: Polaveien 56

Kontakt: Roger Ekrem

Telefon: 61 27 97 25 / 918 34 144

Visning: TORSDAG 19.05.2011
KL 17.00-18.00

eiendomsmegler1.no

VISNING

Mekaniker
For reparasjoner av traktorer og landbruksmaskiner.

A-K maskiner representerer ledende norske og utenlandske
produsenter innenfor følgende hoved sektorer: Traktorer, høste-
maskiner, redskaper, innendørsmekanisering, butikk og deler
hvor vi i alle sektorene har sterke og ledende markedsposisjoner.

A-K maskiner Rudshøgda søker

Du bør ha:

A-K maskiner Rudshøgda kan tilby:

Skriftlig søknad leveres innen 20. mai

Merk søknad.

Ytterligere informasjon om stillingene kan gis av:

Consis Moelv AS er et regnskap- og rådgivningskontor  
med røtter tilbake til 1952. Kontoret er tilsluttet Consis-
kjeden som består av  kontorer spredt over hele Norge.
Vi er 14 personer og holder til i Moelv sentrum. 
Kundene består av små og mellomstore bedrifter innen 
mange forskjellige bransjer med en rekke ulike oppgaver.
Vi benytter økonomisystemet Navision Axapta. 

Vi søker etter autorisert  

regnskapsfører/regnskapsfører

Vi søker en person med:

 Microsoft-produkter

 i perioder

Vi kan tilby:

arbeidsoppgaver med egen portefølje

Vi ønsker en kortfattet søknad med CV så snart som mulig 
og innen 20. mai 2011 til:

2391 Moelv 

Ytterligere informasjon og spørsmål om stillingen kan

tlf. 62 33 07 56 - mobil 480 98 775

/eiendom selges

To feiersvenn stillinger ledig 

på forebyggende avdeling-

Ofoten Brann IKS
for nærmere informasjon 

se www.ofoten-brann.no

To feiersvenn stillinger ledig
på forebyggende avdeling-

Ofoten Brann IKS
Lønn: 340.000- 380.000 pr. år
for nærmere informasjon
se www.ofoten-brann.no

/stilling ledig
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Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Kathrine Rosenvinge
T 90 89 92 66
Avdeling:

Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311183”
TIL 09999

Prisant.: 2.150.000,- + omk.
And.Fellesgj.: 58.334,-
TOTALT: 2.208.334,- + omk.
Omk.: + 1.032,-
Adresse: Håndverkervegen 48
P-ROM/Bra 97/112 kvm
Fellesutg. per mnd: 2.500,-
Tomt: Felles
Visning: tor. 12/5 kl. 18-19

Nordre Ål: Lyst og pent oppusset 4-roms 
rekkehus. Svært barnevennlig og rolig 
område uten gjennomgangstrafikk. Sol-
rike uteplasser og flott utsikt mot Mjøsa. 

Lillehammer

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Elin M. Tofthagen

T 41 49 78 88/ 09999

Avdeling:

Lillehammer

T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311093”
TIL 09999

Prisant.: 5.200.000,- + omk.

Omk.: ca 2,6%

Adresse: Stefan Frichs veg 5

P-rom/Bra/Bta: 232/259/286 kvm

Verditakst.: 5.150.000,-

Tomt: 986 kvm eiet tomt

Visning: lør. 14/5 kl. 14-15 og man.

16/5 kl. 17-18

Svært innholdsrik og velholdt enebolig 
med dobbel garasje og pent opparbeidet 
tomt. Boligen ligger i attraktivt og rolig 
område rett opp for sentrumskjernen.

Lillehammer
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Lillehammer

Enebolig - fantastisk utsikt , meget innholdsrikt, høy standard!

prisant: 4 290 000,- + omk. | omkostninger: ca 2,6% | adresse: Risesvingen 12 | byggeår: 1997 | bra/p-rom: 190/186 kvm |

verditakst / tomt: 4 200 000,- / 893 kvm  | visning: Etter avtale | megler: Rachel Merete Hovde | mobil: 91 00 05 07 | avdeling: Lillehammer | fax: 61 05 99 28

PROSPEKT PÅ MOBIL:

SEND "BOLIG 50311172"

TIL 09999

rom  |5 sov, 2 bad, 2 stuer

Lillehammer sentrum

Sjarmerende og sjelfull enebolig m/utleiehus v/Søndre Park ! 

prisant: 4 700 000,- + omk. | omkostninger: 2,6 % | adresse: Mathiesengt. 9 | byggeår: 1896 / 1999 | bra/p-rom: totalt for begge bygg 326/243 kvm  verditakst / tomt:  4.700.000,- / 636 kvm

visning:  Lørdag 07.05.11 kl 1500 - 1600 | megler: Cato Rønning Olsen | mobil: 91 84 65 65 | avdeling: Lillehammer | fax: 61 05 99 28

PROSPEKT PÅ MOBIL:
SEND "BOLIG 50311087"

TIL 09999

VISNING I D
AG

Solgtx

NETTADRESSE:

Familievennlige boliger på Skogen sør. Delfelt FT5 bygges ut med tomanns-
boliger, eneboliger og rekkehus. Innholdsrike boliger med god utsikt!

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig: Cato Rønning Olsen
T 91 84 65 65
Avdeling Nybygg: Lillehammer
Telefon:48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50310473”
TIL 09999

Priser: 3150000 + omk.
Omk.: Fra kr 18.655,-
Eieform: Eiet
Adresse: Furulia
Areal: 120/128 (P-ROM/Bra)
Visning: Ta kontakt med megler

for informasjon!

Furulia er et delområde av 
Skogen sør som er under 
utbygging. Feltet vil ha 
18 energieffektive boliger 
i et hyggelig tun, bestå-
ende av familievennlige 
2-mannboliger, eneboliger 
og rekkehus. Boligene er 
innholdsrike med 3 sove-
rom og 2 våtrom. Utgang 
til egen hage fra 1. etg og 
terrasse fra 2. etg. Områ-
det blir barnevennlig uten 
gjennomgangstrafikk. Bo 
godt i et hyggelig miljø!

Lillehammer- Furulia
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Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Cato Rønning Olsen
T 91846565/ 91846565
Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50310337”
TIL 09999

Prisant.: 3.800.000,- + omk.
Omk.: ca 2,6 %
Adresse: Flugsrudlia 1 A og 1 

B
P-rom/Bra/Bta: 220/220/250 kvm
Verditakst.: 4.200.000,-
Tomt: Eiet tomt 902 kvm
Visning: lør. 7/5 kl. 16:15-17 

Søre Ål - påbygget og nyrenovert enebolig 
m/egen utleieleilighet. 3 garasjeplasser

Lillehammer 

VISNING I D
AG

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Cato Rønning Olsen 

Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311178”
TIL 09999

Prisant.: 3.900.000,- + omk.
Omk.: ca 2,6 % 
Adresse: Nybuvegen 55
P-rom/Bra/Bta: 191/236/269 kvm
Verditakst.: 3.900.000,-
Tomt: Eiet tomt 747 kvm
Visning: man. 9/5 kl. 17-18 

Oppusset og mod. enebolig i Nybu m/glim-
rende nærhet til marka. Dobb. garasje. 

Lillehammer 

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Elin M. Tofthagen
T 41 49 78 88/ 09999
Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311186”
TIL 09999

Prisant.: 2.050.000,- + omk.
And.Fellesgj.: 153.086,-
TOTALT: 2.203.086,- + omk.
Omk.: kr. 1.032,-
Adresse: Suttestadvegen 12 A
P-rom/Bra/Bta: 92/110/124 kvm
Verditakst.: 2.000.000,-
Fellesutg: 2.763 ,-
Tomt: Felles eiet
Visning: tir. 10/5 kl. 17-18 

Svært tiltalende, ominnreddet og pent opp-
pusset enderekkehus sør for Sportsplassen

Lillehammer

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Elin M. Tofthagen
T 41 49 78 88/ 09999
Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311185”
TIL 09999

Prisant.: 1.500.000,- + omk.
And.Fellesgj.: 90.896,-
TOTALT: 1.590.896,- + omk.
Omk.: kr. 1.032,-
Adresse: Årettavegen 14 A
P-rom/Bra/Bta: 67/67/75 kvm
Verditakst.: 1.500.000,-
Fellesutg: 2.993 ,-
Visning: lør. 7/5 kl. 15-16 

Lys, hyggelig 3-roms med carport og stor 
hage. Attraktivt rett sør for sentrum!

Lillehammer

VISNING I D
AG

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Rachel Merete Hovde
T 91 00 05 07/ 48 26 70 00
Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311173”
TIL 09999

Prisant.: 4.390.000,- + omk.
Omk.: ca. 2,6% av kjøpe-

sum
Adresse: Møininchensgate 2 b
P-ROM/Bra 181/203 kvm
Verditakst.: 4.300.000,-
Tomt: Eiet tomt 1197 kvm. 
Visning: tir. 10/5 kl. 18:30-

19:30 

Beliggende meget sentralt i populært bolig-
område, barnevennlig v/ Sportsplassen. 

Lillehammer

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Elin M. Tofthagen
T 41 49 78 88/ 09999
Avdeling: Lillehammer
T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50311157”
TIL 09999

Prisant.: 1.450.000,- + omk.
Omk.: kr. 1.032,-
Adresse: Fagstadvegen 14 A
P-rom/Bra/Bta: 70/73/79 kvm
Verditakst.: 1.450.000,-
Fellesutg: 3.158 ,-
Tomt: Felles
Visning: tir. 10/5 kl. 18:30-

19:30 

2(3)-roms, veldrevet brl, kabel-tv, bred-
bånd og oppvarming inkl i fellesutgiftene!

Lillehammer

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig: Anne Ørslien

T 95 85 68 12

Avdeling: Lillehammer

T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50409319”
TIL 09999

Prisant.: 1.550.000,- + omk.
Omk.: ca. 2,75% av tomte-

verdi
Adresse: Heggenfeltet
Fellesutg: 1.000 ,-
Visning: Etter avtale med 

megler.

Nye leiligheter, sentrumsnært, innflytningsklare juni/juli 2011. Kun 
2 leiligheter igjen.  

Follebu

Solgt

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Gunn Toril Jotun
T 99 10 25 00
Avdeling: Otta
T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50211027”
TIL 09999

Prisant.: 750.000,- + omk.
Omk.: Ca 2,98 %
Adresse: Ådalsvegen 8
P-ROM/Bra 91/129 kvm
Verditakst.: 750.000,-
Tomt: Eiertomt ca 1850 kvm
Visning: Etter avtale

Otta
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Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig: Gunn Toril Jotun

T 99 10 25 00

Avdeling: Otta

T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50210029”
TIL 09999

Omk.: 2,5 % av tomteverdi
Adresse: Pyntholvegen 2
Boa: 76/99 kvm
Fellesutg: Ca 500,- pr mnd
Tomt: Andel av felles tomt
Visning: Etter avtale.

Flotte tre og fire roms eierleiligheter midt i sentrum. God standard og 
kvalitet. Blir i sin helhet nyoppført! Fra 1.950- 2.200.000,-

Vågå Sentrum

2 SOLGTE
Solgt

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Gunn Toril Jotun
T 99 10 25 00
Avdeling: Otta
T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50211038”
TIL 09999

Prisant.: 2.090.000,- + omk.
Omk.: Ca 2,67 %
Adresse: Brotvegen 7
P-ROM/Bra 168/228 kvm
Verditakst.: 2.150.000,-
Tomt: Eiertomt ca 800 kvm.
Visning: Etter avtale.

Vågå

Solgt

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Gunn Toril Jotun
T 99 10 25 00
Avdeling: Otta
T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50211002”
TIL 09999

Prisant.: 800.000,- + omk.
Omk.: Ca 2,95 %
Adresse: Brekka
P-ROM/Bra 120/165 kvm
Verditakst.: 800.000,-
Tomt: Totalt areal 147 DAA
Visning: lør. 21/5 kl. 12-14 

Vågå - Småbruk.

Solgt

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Gunn Toril Jotun
T 99 10 25 00
Avdeling: Otta
T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50211031”
TIL 09999

Prisant.: 790.000,- + omk.
Omk.: Ca 2,97 %
Adresse: Heimhovda 15
P-ROM/Bra 141 kvm
Verditakst.: 800.000,-
Tomt: Eiertomt 1085 kvm.
Visning: Etter avtale.

Dombås

Solgt

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:

Gunn Toril Jotun
T 99 10 25 00
Avdeling: Otta
T 48 29 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50211020”
TIL 09999

Prisant.: 1.950.000,- + omk.
Omk.: Ca 2,7%
Adresse: Elvevegen 11
P-ROM/Bra 126/133 kvm
Verditakst.: 1.950.000,-
Tomt: Eiertomt ca 895 kvm.
Visning: Etter avtale.

Skjåk

Stor og solrik eiendom i Ottestad

Ca 3 km syd for Hamar nær Mjøsa ligger denne spennende og

nyoppussede villaeiendommen

prisant: 4 500 000,- + omk. | omkostninger: Ca 2,75 % | adresse: Bruvegen 1 |  pris total:  / 4 500 000,-  | byggeår: 1916 | bra/p-rom: 257/197 kvm | tomt:  / 1523 kvm  | visning:  Lørdag 7 Mai kl 14-

15 og Tirsd 10 Mai kl 17-18. Velkommen.| Eiendomsegler: Glenn Kristen S. Strand | mobil: 918 22 324 | avdeling: Hamar | fax: 62 52 81 13

PROSPEKT PÅ MOBIL:
SEND "BOLIG 50411107"

TIL 09999

Hunndalen - Åslundmarka

Velholdt og innholdsrik enebolig med nytt bad og lekkert kjøkken.

Stor solrik terrasse med glasstak. Barnevennlig hage med lekestue.

prisant: 2 750 000,- + omk. | omkostninger: ca 2,7 % av kjøpesum | adresse: Mårvegen 19 | pris total:  / 2 750 000,- | byggeår: 1991 | bra/p-rom: 224/175 kvm | tomt:  / 977 kvm

| visning:  torsdag 12/5 kl 18-19 | megler: Runi Bjerke | mobil: 99 55 26 26 | avdeling: Gjøvik | fax: 61 14 89 74

PROSPEKT PÅ MOBIL:
SEND "BOLIG 50711081"

TIL 09999



Lørdag 7. mai 2011  Gudbrandsdølen Dagningen 51ANNONSER

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig:
Elisabeth Hjelle
T 95 90 36 93
Avdeling: Hamar
T 94 82 60 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50411106”
TIL 09999

Prisant.: 2.300.000,- + omk.
Omk.: ca. 2,75% av kjøpe-

sum
Adresse: Knut Alvsonsgate 13 

B
P-rom/Bra/Bta: 94/110/117 kvm
Verditakst.: 2.300.000,-
Byggeår: 1989
Tomt: 400 kvm eiet.
Visning: ons. 11/5 kl. 16:30-

17:30 

Lekker bolig på ett plan, Dalsløkka. Lyst 
moderne interiør med åpne løsninger.

Hamar

Solgt
x

www.dnbnoreiendom.no

Oppdragsansvarlig: Elin M. Tofthagen

T 41 49 78 88/ 48 26 70 00

Avdeling: Lillehammer

T 48 26 70 00

PROSPEKT PÅ MOBIL:
 SEND ”BOLIG 50309373”
TIL 09999

Pris ledig leilighet: 2.200.000,-
Omk.: Kr. 3.655,-
Adresse: Sjusjøen Fjellstuer III
P-ROM/Bra 64/64 kvm
Tomt: Festet tomt. 
Visning: Ta kontakt med 

megler for avtale om 
visning!

I hjertet av Sjusjøen, rett ved Graaten er de siste leilighetene i byg-
getrinn III/IV straks innflytn.klare. KUN 1 IGJEN!

Sjusjøen Fjellstuer

Selge bolig?

Telefon 09999

Vi gjør boligen din 
mer attraktiv

Prospekt på mobil:

Send “BOLIGSØK” til 09999

Tjenesten er gratis

Best markedsføring

Attraktiv presentasjon

Kvalitetsvisning

Aktiv budrunde

Rask verdivurdering 
og finansiering

Vår markedsføring gir størst 
dekning og synlighet.

Gå inn på:

www.dnbnoreiendom.no

www.dnbnoreiendom.no

selge bolig?

Selge bolig?

www.dnbnoreiendom.no

Telefon 09 999

Espen Worum

Eiendomsmegler

Tlf. 980 78 728

espen.worum@

dnbnoreiendom.no

Vi bygger boligsalg 
på tillit

GARANTI Eiendomsmegling Oppland AS
Storgata 100, 2615 Lillehammer - Tlf. 61 28 56 00 - www.garanti.no

Hege Johnsen

Eiendomsmegler

Tlf: 902 16 951 

Hilde Rindal

Megler/

salgsstøtte

Tlf: 900 56 959

Lise Bratland 

Hansen

Daglig leder/

fagansvarlig

Tlf: 916 13 378

André Olsen

Megler MNEF

Tlf: 920 10 006

Det er viktig å velge riktig eiendomsmegler

garanti.no

Vi i GARANTI Eiendomsmegling legger vekt på kunnskap, kunnskap og kunnskap.

Kunnskap om markedet. Kunnskap om markedsføring og salg. Kunnskap om nærmiljø.

Kontakt meg i dag for en gratis verdivurdering av din bolig.

Telefon: 612 85 606• Mobil: 920 10 006

E-post: andre.olsen@garanti.no

Andrè Olsen

Megler MNEF

Lillehammer - Nordre Ål

Smestadmoen - Moderne 4-roms leilighet med god standard

Adr: Oskar Skoglys veg 7 • Prisant: 2 400 000,- • Andel f.gj: 0,- (innbetalt)

Totalpris: 2 400 000,- + omk (prisant. + f.gj) • Omkost: 1 032,- • Fellesutg. mnd: 2 553,-

P-Rom: 84 m2 • BRA: 87 m2 • Eierform: Andelsleilighet • Byggeår: 2003

Ansv. megler: André Olsen (m:) 920 10 006

www.garanti.no

KOMMER

EIENDOMS
markedetFølg med på GDs eiendomsmarked
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n Tidligere i vår var Odd Steinar
Bækken fra Bygdelista veldig ivrig
på at alle partiene i Gausdal sam-
let skulle ta avstand fra mobbing
av andre politikere på nettsteder
og liknende fora.

En overenskomst det for vår
del var en selvfølge å være enig i.
Politisk uenighet må gå på sak og
ikke person.

Da blir det bedrøvelig og frus-
trerende når representanter fra
Bygdelista stadig påstår og nær-
mest insinuerer at ansatte i kom-
munen, særlig ledelsen med råd-
mannen i spissen, underslår og/el-
ler styrer informasjon og saksopp-
lysninger, jfr. leserinnlegg fra

Bækken i GD 2. mai.

n Både kommunestyre og råd-
mann vet og må forholde seg til
lovverket og taushetspålegg, det
er ikke bare «visstnok noen para-
grafer» som administrasjon eller
andre kan anvende etter eget
skjønn.

Det forundrer også med hvil-
ken bakgrunn og tyngde Bækken
kan påstå at det blir manipulert
med tall og fakta i skolestruktursa-
ken eller underrapportert fra mø-
ter i utvalg og komiteer når han
ikke er medlem og dermed ikke er
med på møtene i komiteer og
kommunestyre/formannskap?

Protokollene blir godkjent av
de som er til stede på møtet.

n Representantene i kommune-
styret og formannskap har et ar-
beidsgiveransvar overfor de kom-
muneansatte.Det må i hvert fall
innebære at man framfører kon-
struktiv kritikk om det er behov
for det og ikke påstår i aviser eller
andre media at administrasjonen
underslår eller manipulerer med
informasjon til de folkevalgte.

Tvert imot burde de få ros for
gjennom en vanskelig tid med mye
omstilling, nedskjæring og stadig
strammere økonomi klarer å opp-
rettholde trivsel og lavt sykefra-

vær blant de ansatte og faktisk le-
verte et overskudd på driften av
kommunen i 2010 på vel 12 mill.

n Halvparten var riktignok et re-
sultat av forskyving av byggepro-
sjekter og lave renter, men nesten
seks mill. kr var et resultat av gode
prosesser som er satt i gang innen-
for de forskjellige enhetene på
drifttilpasninger og effektivisering
i tråd med vedtak og føringer fra
det politiske flertallet som utgjor-
de Værskeisamarbeidet.

Bækkens ros om gode og hyppi-
ge rapporter om økonomi er også
initiert fra samme politiske fløy
fordi det var nødvendig med enda

bedre informasjon om status i en
tid med så stramme økonomiske
rammer som vi er inne i nå.

Samarbeid mellom politisk og
administrativt nivå er særlig viktig
i vanskelige perioder.

n Tilsynelatende er det vel mer
kortsiktig populært å «ta adminis-
trasjonen» og innbille seg selv og
andre at administrasjon nærmest
er overflødig og kan slankes be-
traktelig, sånn at det blir nok
penger til skole og pleie …

Karin Kvisten (Ap),
Guro Ihler (SV), 

Jan Toft (V),
Ole Volehaugen (Sp)

Bevisst desinformasjon eller uvitenhet?

n Responsen fra næringen har
vært nyansert, og vi har møtt for-
ståelse også fra bønder i områder
med store tap til rovvilt.

Men mange er naturlig nok kri-
tiske, og Mattilsynet ønsker derfor
å utdype hvordan vi reflekterer
rundt beiterestriksjonene.

n I detaljene rundt hjemmels-
grunnlag og juss er det fort gjort å
glemme kjernen i denne saken,
nemlig dyrevelferden.

Mattilsynets ansatte over det
ganske land uttrykker genuin be-
kymring fordi for mange dyr lider
en smertefull død på beite. Bildet
omfatter mer enn bare rovvilt,
men mange steder er dette utvil-
somt problemet. 

n Mattilsynet er som tilsynsmyn-
dighet satt til å forvalte dyrevelfer-
den, og vi ville ikke gjort jobben
vår dersom vi stilltiende aksepter-
te at 120.000 dyr ikke vender
hjem fra beite hver høst. Så er
nemlig tilfelle og slik har det vært
over flere år, noe også sentrale
skikkelser i næringa har uttrykt
forståelse for:

På egne nettsider sa styrelede-
ren i Norsk sau og geit, Ove Om-
mundsen, at «Mattilsynet gjør ikke
annet enn å håndheve de lover og
regler de har fått tilsynsansvaret
for».

Og her ligger kjernen. 

n Jeg har ingen problemer med å
se at bønder som mister dyr til
gaupe, jerv, ulv eller bjørn kunne
ønske seg Mattilsynet som støtte-
spiller i kampen for å redusere
rovviltbestanden.

Men dette er ikke vårt opp-
drag.

Rovviltforvaltningen ligger
under andre offentlige myndighe-
ter enn oss, men dyrevelferden er

vårt bord - og den griper vi fatt i.
Dyr som dør på beite er utsatt

for smerte, uansett dødsårsak, og
som veterinær er jeg overrasket
over at ikke flere er opptatt av det-
te aspektet.

Tilsynet erkjenner absolutt at
mulige beiterestriksjoner vil ram-
me bøndene hardt, men hva med
hensynet til dyra som lider en
smertefull død? Hvorfor løftes
ikke dette aspektet høyere opp av
debattantene?

n Så er det selvfølgelig viktig at
det juridiske er på plass og at vi
har en klar hjemmel for det vi gjør.
Og det mener vi at vi har. Hjem-
melsgrunnlaget er utredet nøye,
både i forhold til ny dyrevelferds-
lov, forarbeider til denne, andre
politiske føringer og i forhold til
rettspraksis.

n Jeg registrerer at flere bruker
ordet «beitenekt», og at man argu-
menterer mot at tilsynet begren-
ser bondens rettigheter. La meg
understreke: Vi har informert om
mulige beiterestriksjoner. Dette
er en regulering, og det betyr at vi
setter vilkår for bruken av beite-
retten, en begrensning som selv-
sagt må være tidsbegrenset.

Vi har ikke «ekspropriert beite-
retten» som noen formulerte det.
Vi løfter heller ikke fram beiteres-
triksjoner som et lettvint og ikke-
gjennomtenkt virkemiddel, vi gjør
dette fordi vi ser at de andre an-
strengelsene ikke har ført fram.

Vi ser at mulige restriksjoner
skaper store problemer for næ-
ringen, men fastholder at beiteret-
ten ikke kan stå sterkere enn hen-
synet til dyras velferd.

n Det vises i debatten hyppig til et
brev fra landbruks- og miljøvern-
ministerne (fra 2006). Dette bre-
vet gir føringer både til rovviltfor-
valtningen og Mattilsynet.

I tråd med disse føringene har
vi gjennom fler  onale rovvilt-
nemndene, Fylkesmennenes mil-
jø- og landbruksavdelinger og Di-

rektoratet for naturforvaltning.
Her gir vi blant annet innspill

om dyrevelferd ved fordelingen av
forebyggende midler, vi deltar når
forvaltningsplaner revideres, vi
har faste møter for å snakke om
beitetap, forebyggende arbeid, er-
statningsutbetalinger osv.

Dette viktige samarbeidet med
rovdyrforvaltningen skal fortsette.
I tillegg kommer kommunikasjon
med beitelag og andre deler av
næringen. 

n Når vi kritiseres for at vi griper
til vårt sterkeste sanksjonsmiddel
før annet er forsøkt, er dette feil.

En rekke tiltak er forsøkt
gjennom flere år, men tapstallene
minker dessverre ikke.

n Mattilsynet skal også i fremti-
den bidra til at alle andre tiltak
prøves ut før beiterestriksjoner er
aktuelt. I brevet fra departemen-
tene er etatene også pålagt å jobbe

for å «unngå at dyrevernsituasjo-
ner skal oppstå».

Mattilsynet skal derfor si tyde-
lig fra når noe må gjøres for å hin-
dre at dyrevernsituasjoner opp-
står, og kanskje bør vi bli enda ty-
deligere. Det er imidlertid god for-
valtningspraksis å fortelle hva yt-
terste konsekvens vil bli dersom
man ikke løser problemet.

Det er dette vi har gjort nå: Vi
varsler sauebøndene om at de må
benytte våren og sommeren godt,
forsøke alle mulige tiltak og gjøre
sitt for at tapstallene reduseres,
uansett om tapsårsaken er rovvilt
eller andre forhold.

n For sikkerhets skyld repeterer
jeg også at våre distriktskontorer
selvfølgelig skal gjøre sine faglige
vurderinger i hvert enkelt tilfelle
etter årets beitesesong - hver be-
setning skal vurderes for seg før
noen vedtak fattes. Så langt er det
verken varslet eller fattet vedtak.

Christian Rekkedal, landbruks-
direktør i Sogn og Fjordane og le-
der av styringsgruppa i Nasjonalt
beiteprosjekt, har uttalt at «næ-
ringen må ta de høye tapstallene
inn over seg og trenger å vise en
rask og tydelig tendens til bed-
ring» og «… det blir helt feil der-
som næringen lar dette bli en dis-
kusjon om Mattilsynets anledning
til å innføre slike restriksjoner».

Dette er oppfordringer Mattil-
synet stiller seg helhjertet bak.

Beiteretten i utmark står sterkt i Norge, og Mattilsynet regnet derfor med sterke reaksjoner da vi informerte om mulige
beiterestriksjoner for 2012. Det har vi også fått.

Dyrevelferden er viktigst
DEBATT:

Av Ole Fjetland, as-
sisterende tilsynsdi-
rektør, Mattilsynet

Rovviltfor-
valtningen
ligger

under andre offent-
lige myndigheter

„

FAKSIMILE: 30.03.11

Denne uka får 70
sauebønder i Innlan-
det et kjelkete brev.
Går ikke tapene 
deres ned, vil de bli
ilagt beitenekt.

Av Einar Odden
einar.odden@gd.no

Mobil 958 35 909

LILLEHAMMER: Tirsdag gikk
Mattilsynet til det oppsiktsvek-
kende skritt å tilskrive de 70 bøn-
dene som har hatt store, udoku-

ferden. Når 120.000 dyr er på
beite i Norge, må noe gjøres, sier
distriktssjef Øivind Gaden i Mat-
tilsynet.

Etter flere år med strammere
statistikkføring kan Matilsynet se
hvor mange dyr som blir borte,
uten at det nødvendigvis har gått
rovdyr gjennom området. 

Når enkelte gardbrukere har
mistet mellom 30 og 40 prosent
av besetningen sin i flere år på
rad, vises det i tatistikken.

Mister 2 av 10

Når tapstallene passerer 20 pro-
sent tre år på rad, aktiveres Mat-

sent, sier Gaden. Initiativet til
brevet er tatt sentralt. Denne uka
får alle berørte bønder en kopi. I
Gudbrandsdalen bor 15 av dem.
Enkelte har hatt årlige tap på
mellom 30 og 40 prosent. Hele
eller store deler av tapene har
vært udokumentert, det vil si at
det ikke er funnet kadaver.

– Gjør dere dette for å ta 
juksemakere?

– Nei. På ingen måte. Vi gjør
dette fordi dyrevelferden er bon-
dens ansvar. Ansvaret er nedfelt i
lovverket. Vår oppgave er å tilse
at loven blir fulgt, sier Gaden.

l d i ikk

de av hvem som mister sau på bei-
te. Mange bønder krever erstat-
ning for tap til rovdyr for alle 
dyrene de ikke finner igjen om 
høsten.

– Hva skjer om de utsatte bøn-
dene ikke kan vise til lavere tap
til høsten?

– Dersom en ikke evner å finne
årsaken til de store tapstallene,
vil det bli innført beitenekte i det
beiteområdet dyrene har beitet
på de siste årene, sier Gaden.

Dermed kan bøndene fortsatt
få slippe sauene sine på beite,
bare ikke der så alt for mange har
forsvunnet på uforklarlig vis de

70 saueiere kan få
LEVENDE: Mattilsynet har bestemt seg for å sikre norske sauer en  tryggere beitesesong. Bønder som mister store antall over tid, må finne seg andre beiteområder.

å beitenekt
Arkivfoto: Vidar Heitkøtter

Romslig familiebil 
med unik bakseteplass.

SUBARU 
LEGACY/OUTBACK

USTOPPELIG
PERMANENT FIR

INKLUDERT I PRISEN:
Aluminiumsfelger 
Xenon nærlys med lyktespyler
Frontpussere med regnsensor
Automatisk klimaanlegg, to-sone
10-veis elektrisk justerbart førersete
Høydejustering på passasjersetet foran



Aps valgkamp-
strategi: Snakk
om Høyre 

Rart med det, egentlig, men når
det kommenteres at Høyres
fremgang skyldes at partiet har
snakket mye om partiets egen
politikk, så har det en smitteef-
fekt.
For nå skal Arbeiderpartiet prøve
å bremse sin egen tilbakegang,
gjennom at også de skal snakke
om Høyre! 

Dette gjelder når Høyres Haa-
kon Erdal skriver om å rydde i Lil-
lehammers økonomi, når Berit
Lyftingsmo skriver om å styrke fri-
villige lag og foreninger, eller når
undertegnede tar de private bar-
nehagene i forsvar. Da kommer
angrepene fra Arbeiderpartiet på
rekke og rad.

Med tanke på at målingene vi-
ser en oppslutning på 9-10 pro-
sentpoeng mer enn ved forrige
kommunevalg for Høyre, så er det
lett å forstå at det frister å snakke
om det folk vil høre.

Som strategi for motstander-
partiet har jeg dog aldri hørt at det
har klaffet optimalt.

Hva med å snakke om egen po-
litikk? Vi venter i spenning.

Eivind Falk,

ordførerkand. (H), Lillehammer

Turisme og
camping i
Vågå 
kommune
Hva er det egentlig som skjer?
Jeg og min familie har feriert i
campingvogn i Sjodalen siden
1987. Den gang og i påfølgende
år var det mye folk og liv og
røre i Sjodalen med telt, bobiler
og campingvogner over alt.
Så kom det mange grønne og hvite
skilt med camping forbudt
gjennom hele dalen. Gamle
stopp/rasteplasser ble blokkert
med steiner og det ble gravet grøf-
ter slik at de veifarende ikke leng-
er kunne stoppe.

Vegetasjon med store trær har
tatt over slik at vi slipper å se ut-
over i naturen. Det er like greit det
for det har blitt så grisete på de få
plassene som er igjen at det ikke
lenger er trivelig å stoppe. Dette
har muligens gitt tilsiktet effekt.
Biler med turister med og uten
egen boenhet, farer gjennom noe
av den fineste fjellnaturen Norge
har, uten å ha mulighet til å se
den.

Siste utspill fra Vågå kommune

er at de vil campingfolket til livs
ved å begrense mulighetene til å
bo på campingplassene. Det har
visst blitt farligere å bo i camping-
vogner. Dette fordi vi har bygd spi-
kertelt. Det er ikke spikerteltet,
men campingvogna som er mest
brannfarlig.

Vi ble i høst gjort oppmerksom
på at det skulle holdes oriente-
ringsmøte om spikertelt i Vågå en
tirsdag kveld kl. 18.00. Dette var et
møte som tydelig var tilsiktet kom-
munens egne innbyggere - en
kveld midt i uka. Vi tok turen fra
Dokka etter jobb, men vil få minne
om at det i Sjodalen er turister fra
hele Østlandsområdet som opp-
holder seg i rundt 300 camping-
vogner. På møtet ble vi fortalt at
det skulle være åtte meter mellom
boenhetene og at trebygg var farli-
gere enn andre bygg. I tillegg måt-
te vi søke om å få bygge. Det føles
veldig kunstig når mange av oss
har hatt slike bygg i 10-12 år. Ved
kontakt med kommunen for så
mange år siden var det ikke snakk
om søknad, nei, vi kunne bare byg-
ge. På møtet ble det også infor-
mert om at det elektriske skulle
kontrolleres og godkjennes. Vel-
dig fint det for vi er alle opptatt av

sikkerhet, så den jobben skal bli
gjort. Forebygging er den beste
jobben.

Leste før påske med forundring
at det skulle være informasjons-
møte med kaffe for hyttefolket i
Sjodalen, skjærtorsdag. Dette mø-
tet var det Rune Øygard som sto
for. Det er tydelig for oss fra «lav-
kasten» hvem som betyr noe. Flott
med møte - i påska er jo folk på
hyttene. Kunne vært fint om Øy-
gard også hadde tilgodesett oss
med felles møte. Til orientering vil
jeg opplyse at vi hadde 52 døgn i
vår campingvogn i 2010. Vi som
bor i vogn er også en betydelig del
av turistene i Vågå kommune, og
jeg vil tro at vi også legger igjen
noen kroner i en slunken kommu-
nekasse.

Det har versert mange rykter.
Uvissheten er stor. Skal vi flytte
med en gang eller skal vi betale
leie - for så å bli kastet ut? Saken er
lagt på is, sier Øygard. Slett ikke
lagt på is, sier Jostein Gårderløk-
ken. Hvem skal vi tro på? Nå må vi
få sikkert svar. Gjerne i form av
skriftlig informasjonsskriv som
oppslag på hver campingplass.
Har de tenkt på at de ødelegger
grunnlaget for å drive camping-

plass i Sjodalen - i alle fall på
Heimsanden hvor Gårderløkken
tydelig vil fjerne 25 vogner. 25
prosent færre vogner betyr et stort
inntektstap for den som driver.
Det kan bli kroken på døra. Da vil
100 vogner med turister forsvinne
fra Sjodalen.

Vi vil for ordens skyld minne
om at Norges rikeste kommune,
Sirdal, ville bli landsledende på
campingetikk og regler og at de
der har innført fem meters regel.
Dette ble vedtatt sommeren 2010.
Har Vågå kommune så god råd at
de innfører åtte meters regel uten
å blunke. Vedtak har visst heller
ikke blitt gjort, så da er det ikke
bare å innføre. Vil Vågå kommune
at turistene bare skal kjøre
gjennom for å gå Besseggen for så
å komme seg fortest mulig ut
igjen? De fleste som går Besseggen
kommer forresten fra andre sida. I
den kommunen er det forresten
lov til å campe fritt + at det er ri-
melig tett mellom vognene på Bei-
tostølen.

Håper på en god, skriftlig ori-
entering.

Toril Moen,

Dokka

Markeringer 
8. mai

Ser i GD at det annonseres 8.
mai-markeringer med bekrans-
ning av soldatgraver ved Nord-
Sel kirke, Sel kirke, Kvam kirke,
Sør-Fron kirke, Ringebu ung-
domsskole og Venabygd kirke.
Jeg og andre etterlatte etter Ole
Heimstad fra Ruste, Vinstra for-
langer å få et svar og en forklaring
på hvorfor det heller ikke i år blir
viet han og hans gravsted ved Sø-
dorp kirke noen oppmerksomhet.

Ole Heimstad falt ved Segal-
stad Bru i aprildagene 1940. Min-
nestein er reist av Ruste Ung-
domslag ved Sødorp kirke.

Men det synest som om Gud-
brandsdal Forsvarsforening av en
eller annen grunn ikke ønsker
noen oppmerksomhet 8. mai eller
17.mai ved denne minnesteinen.

Forklaring utbedes.
Willy Heimstad,

Harpefoss
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Alle  innlegg må være undertegnet med fullt
navn og adresse. Innlegg på trykk signeres
med fullt navn, bare unntaksvis godtas merke
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Brev

Det vises til Knut Korsæths le-
serbrev 27.4. der han gjengir kla-
gebrevet fra sin partivenninne
Ø. Opheim som begrunnelse for
å hevde at «... det ikke var noe
nabovarsel ...».
Dersom dette klagebrevet er
hans eneste grunnlag for sin ut-
talelse (jf GD 16.4.) vil jeg minne
om at denne saken er meldt som
tiltak med nabovarsel til kom-
munen (og deretter godkjent).

Var ikke dette dokumentet
med i saksbehandlingen i planut-
valget?  Begrunnelsen er verken
entydig eller opplysende.

Til Korsæths sitat fra klage-
brev kan det blant annet kom-
menteres: Jeg kan ikke se at sa-
ken endrer karakter om en sig-
natur på et nabovarsel blir gitt
en drøy time før kirketid på en
søndag formiddag eller kl 1800
på en mandag. 

Ap med Korsæth i spissen,
har bestemt at vår lekestue til
våre to sønner på ett og tre år
ikke skal få stå der den står med
følgende begrunnelser:
- «... naboen har stor nok tomt til
å finne en annen plassering»
(Korsæth, GD 16.4.).

Hvilket lov- eller regelverk
henviser Korsæth til? Vi plasser-
te boden til det beste for våre

barn og med viten om at vi hadde
lov til å sette den der den står.
- «... Det var ikke sendt nabovar-
sel, det gikk over stokk og stein»,
sier Korsæth.

Hva gikk over stokk og stein?
Ut fra medieoppmerksomheten
kan det synes som det gikk over
stokk og stein i saksbehandling-
en i planutvalget. Ikke urimelig
at det ble antydet kameraderi i
Ap i utvalgets saksbehandling
(GD 16.4. s. 14).
- Vår nabo, Korsæths partifelle
Øyvår Opheim, hevder hun ikke
får tørket klærne da vår lekestue
skygger for tørkestativet?

Vet Korsæth dette? Har han
sett at solen faktisk skinner på
tørkestativet allerede kl. 10-11 på
formiddagen? Det som skygger
for klestørken er 8-10 trær hvor
de fleste av disse står på Opheim
sin tomt langs tomtegrensen (jf
grannelova §3).

Det som synes mest bemer-
kelsesverdig er at solen faktisk
har bedre tilgang til klestørken
nå enn før lekestuen kom på
plass. Grunnen er at det ble fjer-
net en ca ni meter høy og frodig
selje til fordel for lekestuen (sel-
jen ligger fortsatt her for besikti-
gelse). Rune Kval,

Hamarv 5, Lillehammer

Lekestue i Ap

post@mesnainstallasjon.no      www.elektro.moelven.com
Mesnadalsv. 4, 2609 Lillehammer. Tlf. 61 05 33 00 • fax 61 05 33 01

Trenger du elektriker?
Service, rehabilitering, 

nyinstallasjoner, elkontroll og varmepumper EU-kontroll
Frontrutereparasjon / skift
Forstillingskontroll
Egen skadeavdeling

Vi reparerer og tar 
service på alle bilmerker

Søre Ål • Tlf 61 24 68 40 • 905 02 155
www.tungen-bil.no

Kvam• Tlf 61 29 48 40
www.kvammek.no

Vi reparerer og tar 
service på alle bilmerker
EU-kontroll
Frontrutereparasjon / skift
Forstillingskontroll
Egen skadeavdeling

Aldersrabatt 
på arbeid - biler 
eldre enn 5 år

Aldersrabatt 
på arbeid - biler 
eldre enn 5 år

FAKSIMILE: GD, 16.04.11



Jubilanter

GD omtaler alle jubilanter 
i distriktet. Jubilanter som ikke
ønsker sitt navn i avisen  tar
kontakt med vår redaksjon på
telefon 970 55 995 eller sender
e-post til redaksjonen@gd.no.
GD tar gjerne imot jubilant-
omtaler. Skriv kort - husk bilde.
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I avisen hver dag. 

Pris kr 150,-.

Teksten må starte med for- og 

etternavn på den det hilses til. 

Max 35 ord. Dobbel størrelse 

kr 270,-. Forbehold om redigering.

Send med bilde (returneres ikke). 

Frist kl. 15.00 to dager før innrykk.

Annonse til mandag, frist torsdag

kl. 15.00, og annonse til 

tirsdag, frist fredag kl. 15.00.

Bestilling: 

e-post: annonse@gd.no,

post: Gudbrandsdølen Dagningen, 

P.b. 954, 2604 Lillehammer, eller 

leveres i en av våre ekspedisjoner.

Gratulasjonshilsningene med bilde vil automatisk bli lagt ut på gd.no. De som ikke ønsker dette, må gi beskjed ved bestilling.

Takk

June Valentina Hauan.
Gratulerer med 5-årsdagen
7/5, vi kommer på bursdag
når dere kommer hjem.
Hilsen mommo, moffa, Mona,
Geir, Martine, Sondre, Ulrikke,
Camilla, Erling, Tuva, mor og
Simen.

Ole Johnny 
fylte 36 år den 5.5. Vi gratule-
rer så mye til barskingen vår. 
Vil også gratulere solstråla vår
Aurora med dåpsdagen 8.5. 
Stor klem fra Siv Magnhild og
Ole Martin, Olga og Øyvind.

Gard Haugen Rønning.
Hurra for Gard i Vingrom. Vi
vil gratulere så mye med 5-
årsdagen i dag den 7. mai. Fra
bestemor, bestefar, onkel
Knut, 4 i Molde hilser også.
Ha en fin dag.

Espen Annexstad.
Gratulerer verdens beste
samboer og pappa med 30-
års dagen i dag 7. mai. Hipp
hipp hurra!

Gratulerer

Stig Melbø.
Hipp hurra for verdens beste
bestefar som fyller 50 år i
dag! Stor kos fra Mayla &
Odin.

Simen Holen
Ynskjer Simen Holen til lykke
med 30-årsdagen!
Helsing Øydis, Eivor, Hanne,
Torstein, mor og far.

Marte Kristiansen i Follebu 
fyller 3 år 8. mai. Vi gratulerer
og ønsker deg en koselig dag.
Glad i deg! Hilsen og klem fra
bestemor og bestefar i
Åsmarka.

Lina Høglien Prestegarden
fyller 4 år 8. mai. Bestemor og
bestefar på Tretten gratulerer
henne så mye med dagen.

Thea Hansen
Skjellerudsveen.
Gratulerer så mye med 3-års-
dagen 8. mai. Håper du får en
super dag. Stor klem fra
mamma og pappa.

Victoria Gomsrud
Heimstad gratuleres så mye
på 10-årsdagen! Hilsen
pappa, tante Ronja og Alex,
bestemor og Magne, og olde-
mor og oldefar i Follebu.

Randi og Knut Hage.
Oss ønsker å gratulere Randi og Knut Hage med 40 års bryl-
lupsdag. Håper dere får en fin dag, oss e glad i døkk! Mange kle-
mer fra: Barnebarn, svigersønner og ungan deres. Kos døkk på
hytta på Fåvangfjellet.

Ane Kolbu Morken
er fem år i morgen.
Gratulerer så mye med
dagen, du snille snuppa vår!
Klem fra bestemor og beste-
far.

Guro Witsø Næprud.
Jeg fyller 3 år 8. mai, og hilser
spesielt til bestemor og beste-
far på Otta! Sender også en
klem til alle andre i familien
og dem som jeg kjenner!

Bjørnar Bakken.
Gratulerer til vår spreke far
og farfar, som fyller 60 år 8.
mai. Jubilanten feires 25. juni
kl 17.00 med familie og ven-
ner. I hønehuset på Tofte. Alle
er hjertelig velkommen.
Hilsen barn og barnebarn.

June Valentina Hauen.
Vi ønsker å gratulere vår "lille
store" prinsesse med 5-årsda-
gen i dag. Vi håper du får en
fin dag og får badet masse!
Klem fra storesøster Jade
Carolina, mamma og pappa
og Lukas.

John Freddy Midtvold.
Hei og hopp; du er topp! Salto
og triks på trampoline - 
scorer mål riktig så fine!
Gratulerer med 10-årsdagen
din! Håper at den blir riktig
fin! Mange hilsener fra
Morten, Erik Andres, mamma
og pappa.

Marte Kristiansen.
Vårt kjære barnebarn fyller 3
år søndag 8. mai. Håper du
får en super dag. Vi kommer
med pakke. Klem fra mormor
og Beste.

Hipp hurra for
“Beste” Rolf Pålsøy-
gard, som fyller 60 år
8. mai. Gratulerer med
dagen. Hilsen fra Elias.
Unni hilser også.

Hjertelig takk
for all vennlig oppmerksomhet med blomster og varmende ord i
anledning min kjære Odd sin bortgang.

Marit Myhre

Takk
for all omtanke og støtte ved vår
kjære Pål Sveahaugen sin sjuk-
dom og bortgang.  Takk for alle
blomar og helsingar. Til Heime-
sjukepleia kom det inn 11025
kroner. 

Helga, Else, Jan, Eli, Per

Takk
for blomster og gaver ved vår kjære
Stian Ølstadløkken’s bortgang. 
Til Norsk Luftambulanse kom det inn 
kr 9850,-.

UUnni m/familie.

Hjertelig takk
for pengegaven på kr. 5 650,- til
Brystkreftforeningen i anledning
Judith Helene Aasvik’s begravelse.

TTanja Helen med familie.

Hjertelig takk
for all oppmerksomhet på min 50-års
dag.

VVegard Stuen, Fåvang.

Vi giftar oss laurdag 14. mai i
Skjåk kyrkje. Elin Jeanette Ulen,
Sel, og Per Inge Krogstad, Skjåk.

Vi gifter oss

Mai kommer av det engelske May
etter månedsnavnet. Kan også
være en kortform av Maja, som
igjen er avledet av Maria.
Maiken er en avledning av Maja, og
disse navnene er først tatt i bruk
her i landet i vårt århundre.
Varianter: Majen, Maj (svensk).

Navnedag

Maia, Mai, Maiken

Lørdag 
85 år
Jakob Gjetsiden, Otta, fyller 85 år
7. mai.

80 år
Odvar Kvikstadhagen, Ringebu,
fyller 80 år 7. mai.

Magna Langsethagen, Lilleham-
mer, fyller 80 år 7. mai.

Inga Regine Lotten, Bjorli, fyller
80 år 7. mai.

75 år
Gerd Kristine Haugen, Skjåk, fyl-
ler 75 år 7. mai.

Kolbjørn Magne Johnsen, Fåberg,
fyller 75 år 7. mai.

70 år
Ole Petter Angell Toset, Vinstra,
fyller 70 år 7. mai.

Ragnhild Aabakken, Vågå, fyller
70 år 7. mai.

60 år
Aud Ingebjørg Maurstad, Skåbu,
fyller 60 år 7. mai.

Sidsel Mæland, Lillehammer,fyller
60 år 7. mai.

50 år
Trond Brusveen, Vingrom, fyller
50 år 7. mai.

Marit Glorud, Moelv,fyller 50 år 7.
mai.

Kristin Inger Brenden Haave,
Otta, fyller 50 år 7. mai.

Stig Audun Melbø, Vestre Gaus-
dal, fyller 50 år 7. mai.

Birger Are Olsen, Lillehammer, fyl-
ler 50 år 7. mai.

Anne Jorunn Flaten Rakstad, Lil-
lehammer, fyller 50 år 7. mai.

Skender Velia, Otta,f yller 50 år 7.
mai.
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Det er spennende å følge statsle-
dere som må gå fra sine makt-
posisjoner. Det er ikke mange
som gir fra seg makten frivillig. I
demokratiske land skjer det ved
valg. I land med andre samfunns-
systemer skjer det ved tvang.

Mange statsledere sitter i sine
posisjoner og utøver uverdig
makt. De gir skinn av å tjene fol-
ket. Ofte er det folket som ved
sine store offer tjener interes-
sene til makthaverne.

Det er smertefullt å måtte gå
fra maktens tinder. Fra toppen
finnes det bare en veg og den går
nedover.

I påsken har vi hørt om han
som ga avkall på sin posisjon der
han satt ved Faderens høyre
hand. Frivillig gikk han fra mak-

tens tinder ned for å tjene sitt
folk. «Han kom fra himmelens
høye slott, ned til vår arme jord»
som vi synger i en julesang. 

Jesus gikk fra sin høye posi-
sjon til bunnen der han møtte
spott og hån, slag og kors, død og
grav. Lenger ned går det ikke an
å komme. Men verken på bunnen
eller toppen krevde han offer fra
folket. Han ofret seg selv for fol-
ket. Det var hans oppdrag.

Fra bunnen gikk vegen videre.
Fra bunnen finnes det bare en

veg og det er oppover. Jesus viste
seg makten verdig. Han misbruk-
te den ikke. Han brukte den for
selv å tjene og gi sitt liv til løse-
penge for mange.

For den som har nådd toppen,
er neste skritt alltid et skritt ned.
For den som har nådd bunnen, er
neste skritt alltid et skritt opp.
Jesus tok skrittet fra Gud til men-
neske. Overgitt i menneske hen-
der ble han sendt i døden. Så tok
han skrittet fra mørket til lyset,
døden til livet. Fra menneske til

Gud. Med det viste han seg ver-
dig den posisjonen han hadde og
har. Alt gjorde han PRO NOBIS –
som er latin og betyr FOR OSS.
For oss – for å bringe oss i den
høye posisjon det er å være men-
neske, slik Jesus har vist oss
hvordan det er å være menneske.
Parolen er: Gjør som Gud, bli
sant menneske!

svilosen@c2i.net

ORD TIL NYTTE
ORD TIL GLEDE

Arne 

Svilosen

Fra topp til bunn – fra bunn til topp

Søndag 
90 år
Martha Joramo, Lesja, fyller 90 år
8. mai.

75 år
Kari Aasheim, Lillehammer, fyller
75 år 8. mai.

60 år
Bjørnar Bakken, Sør-Fron, fyller
60 år 8. mai.

Magne Steinar Myhren, Lesja, fyl-
ler 60 år 8. mai.

Rolf Pålsøygard, Ringebu, fyller 60
år 8. mai.

Aud Margrethe Rønning, Fåberg,
fyller 60 år 8. mai.

50 år
Elisabeth Killi, Lillehammer,f yller
50 år 8. mai.

Terje Kristiansen, Moelv, fyller 50
år 8. mai.

Siv Helen Vangen, Vinstra, fyller
50 år 8. mai.

Et Norge fritt du fikk i arv
du ungdom av i dag,
fra dem som kjempet for dets tarv
med håpets sinnelag.

Det kostet dyrt å holde stand
mot svik og barbari,
mot overmakt og nidingsmann
i kamp for å bli fri.

Still opp for Norges flagg og folk
så langt som landet når,
bli ungdomshærens sterke tolk
for fred og trygge kår.

Wilhelm Molberg Nilssen

Frigjøringsdagen 
8. mai

Til de unge 
av i dag

Arne «Skiffle-Joe»
Norse jubler under
cowboyhatten etter å
ha fått takkebrev fra
prins William og Kate.

Av Gitte Johannessen

OSLO: Den snart 86 år gamle
kultartisten sendte nemlig over sin
høyst personlige bryllupsgave til
London – en CD med en spesials-
krevet bryllupsvals til brudeparet,
og vedlagt nydelig nedtegnede no-
ter med tekst og bilder av paret.

Han la også ved en CD fra 1987
med låten «Be Strong, Diana»,
som var skrevet som en trøstesang
til den ulykkelige prinsessen. Men
hun døde før han rakk å sende den
over, og nå var det en fin anled-
ning å gi den til sønnen, mente Ar-
nie.

– Jeg håper jeg får takkebrev,
sa Arnie Norse da NTB traff ham
rett før bryllupet i anledning sam-
lealbumslipp av «55 låter som ler
og gråter» på Universal Music.

For artisten og låtskriveren gle-
det seg stort over takkebrevet han
fikk fra Det kongelige slott etter å
ha skrevet en bryllupssang til
kronprins Haakon og Mette-Ma-
rit.

Derfor var gleden stor da det
torsdag denne uken kom brev fra
London, adressert St. James Pala-
ce, som er den offisielle residensen
til prinsene William og Harry.

– Trur’u jeg hoppa i taket av
glede i dag, eller? stråler Arnie.

Via en sekretær takker William
og Kate ham varmt for de to CD-
ene, og for «den utrolig vennlige
tanken» bak.

Ringen er på et vis sluttet for
superveteranen som fortsatt opp-
trer hver fredag på stamstedet

Tranen i Oslo, der han har vært
fast å se i 30 år:

Det var nemlig med å skrive
bryllups- og konfirmasjonssanger
som ung mann på Sunnmøre at
den eventyrlige karrieren startet.
Produktiv er han enda, fortalte Ar-
nie til NTB:

– Jeg greier ikke stoppe å lage
sanger. Det klør i fingrene, jeg tror
jeg har skrevet over 6.000. Jeg
greier ikke å holde opp med å spil-
le heller.

Førstkommende søndag for-
middag opptrer Arnie «Skiffle-
Joe» Norse sammen med Melodi

Grand Prix-finalistene The Lucky
Bullets i Birkelunden i Oslo.

86-årsdagen 14. mai feirer han
med å stå på scenen på Tønsberg-
messen sammen med bandet
Plumbo. (©NTB)

William og Kate
takket Arnie Norse

HOPPET AV GLEDE: Arnie Norse da han fikk brev fra Willam og Kate. 
Foto: SCANPIX



Barn

Lekeland Hafjell i Øyer har
åpent lørdag og søndag kl.
11.00 - 18.00. Det er sklier,
hinderløyper, ballbinger, spø-
kelsesrom med mer. 

Foredrag

Lansering «Ord om fjell» - ei
digital fjellvandring ved Jon
Eikemo, Bjørn Sigurd Glorvi-
ken og Even Luseter, Dombås
bibliotek lørdag 7. mai kl.
14.00 og søndag 8. mai kl.
19.00. Arrangør: Bibiotek i
norddalen og Oppland fylkes-
bibliotek.

Helse

Fron revmatikerforening
og LHL Fron har varmtvann-
strening i Fron Badeland lør-
dager kl. 10.00.

Husflid

Gausdal husflidslag har
husflidsutsalg hos Prix, Folle-
bu, tirsdag, fredag og lørdag
kl. 11.00-15.00, torsdag kl.
11.00-18.00.

Håndverks-bua på Ringebu
har utstilling og salg av lokal-
produsert håndarbeid og
håndverk. Åpent torsdag, fre-
dag og lørdag fra kl. 10.00.

Hyggetreff

Ringebu eldresenter har
kaffetreff hver lørdag kl.
10.00-12.00. Åpent for alle.

Hyggetreff på Kulturkaffeen,
Seg Bru lørdag kl. 12.00 Arr.
Gausdal kommune og Mental
helse.

Konserter

Jazzcafé kl. 14.00-17.00 Fa-
brikken i Lillehammer. James
Dickenson (piano), Børre Eng
(bass) Gunnar Lange-Nielsen
(slagverk) Kafeen åpner kl.
12.00.

Kjærlighetsdrømmer en
konsert om kjærlighetens
sorger og gleder i Hedmarks-
musèets aula, Hamar, kl.
18.00. Dirigent Torgeir Zie-
ner, piano Torhild Filmreite
og Roger Andreassen.

Konsert med Queen-musikk
i Otta kulturhus lørdag og
søndag kl. 18.00. Gaute Or-
måsen, Otta og Lalm musikk-
foreninger. Band: Grete Var-
geid, Torstein Slåen, Tor
Arne Tofte og Ole-Erik Bjørn-
stadhaugen.

AnJazz 2011: Hamar Jazz-
festival arrangeres 5.-8. mai.
Superlørdag på Lstre Torg kl.
12.00. Konserter på Astroria,
Hamar Gamle Rådhus med
bl.a. Frida Ånevik, Arild An-
dersn Trio, Silje Nergaard
Trio, Gisle Børge Styve Trio
og Dr. Bekken & Richard
Gjems. Søndag i Hamardo-
men kl. 20.00 Jon Eberson
Group.

Livssyn

Syvendedags Adventistme-
nighet, Lillehammer, har bi-
belstudium for voksne og
barn kl. 10.00 og gudstjenes-
te kl.11.15, hver lørdag.

Messe v/p.Pål Bratbak, Mari-
akirken, Lillehammer katol-
ske kirke kl. 09.00.

Syvendedags Adventistme-
nighet, Nedregate 29, Vin-
stra. Bibelstudium hver lør-
dag kl. 11.00.

Normisjon Lillehammer har
formiddagstreff kl. 11.00. An-
dakt ved Leiv T. Briseid. Sang
og musikk. Bevertning.

Møte kl. 14.00, Furukroken,
Dombås. Tale v/Ulf Magne
Løvdahl. Odd Erling Uv deltar.
Sang v/Elisabeth Uv. Kaffe.

Otta pinsemenighet har
møte på Ebenezer, Otta, kl.
19.00.

Ridestevne

Midt-Gudbrandsdalen
Ride- og Kjøreklubb avhol-
der invitasjons og D-stevne i
dressur ridning ved Frya Hes-
tesportshall lørdag fra
kl.09.00. 40 startende og
åpen kiosk. 

Sport/trening

Baldus Cup 2011 arrange-

res fredag-søndag med kam-
per i Håkons Hall, Kristins
Hall, Skogenhallen, Jorekstad
og Kringsjåhallen. Totalt 261
lag i aldersgruppen 9-18 år
både gutter og jenter møtes
til spennende håndballkam-
per og et variert sosialt pro-
gram . Ta turen innom hal-
lene for å se idrettsglede og
innsatsfylte ungdommer som
utfordrer hverandre på hånd-
ballbanen. Fra fredag kl.
18.00. Finaler søndag fra kl.
17.00. 

Stand 

Otta Røde Kors Hjelpe-
korps stiller ut utstyr og in-
formerer på Shelltomta kl.
10.00-14.00 lørdag. 

Sport

Bendit cup fra kl. 08.30 til
18.00 Øya Stadion, Otta. Fot-
ballcup 5-er fotball 7-12 år.

Tur

DNT Gudbrandsdalen:
Topptur på Lesjaskog: Tur til

Storhøe 1868 moh. Dagstur
med mye stigning. Frammøte
ved hytta til Wiggo på Lesja-
skog kl. 09.00. Turleder Wig-
go Vasshaug Hansen. Påmel-
ding. 

Tandem Paragliding Gaus-
dal, Øyer, Ringebu, Lilleham-
mer, Vågå, Lom. En storsla-
gen naturopplevelse. Trenger
ikke noen erfaring for å prøve
tandem paragliding. En slik
tur utføres i sammen med en
erfaren pilot. Kontaktperson
Stig Kampesveen.

Vågå turlag har skitur på
Sognefjellet. Frammøte ved
Rutebilstasjon i Vågå kl.
08.00. Turledere Line Lystad
og Kjell Ola Haugen.

Brumunddal Turmarsjfor-
ening arrangerer «Noramar-
sjen» lørdag med start kl.
16.00 Fabrikkvn. 7. 5 og 11
km. Søndag arrangeres «Da-
lamarsjen» med start fra kl.
09.00. 5-10 og 20 km løyper.

Underholdning

«Brakar og Joanna» av
Geirr Lystrup kl. 18.00, Tret-
ten samfunnshus. Tretten
Sang- og Teatergruppe viser
forelørdag og søndag begge
dager kl. 18.00. Kaffe- og
loddsalg. 

Våryre Døler med Saksum-
dal Musikkforening og SUS
på Saksumdal Bygdahus kl
19.30. Tema i år er fra «Fil-
mens Verden». Dans etter
forestillingen. Arrangør: Sak-
sumdal Musikkforening.

Lørdagspub Øytun kl. 20.00
i Øytun, Nedre Heidal. Vis-
ning av VM-kampen til Cecilia
Brækhus. Biljard, dart og salg
av pizza, pølser og drikke.

Brynjar Takle Ohr (El Cue-
ro) spiller på Givern, Vinstra,
lørdag.

Utstillinger

Harald Hammerø åpner ut-
stilling i Galleri Felles Glede,
Ringebu, lørdag kl. 12.00. Ut-
stillingen «Fjell og slikt» blir å
se ut mai. Åpent mandag-lør-
dag kl. 09.00.

Lørdag kl. 12.00 til 17.00, Fa-
brikken, Løkkegata 9 Lille-
hammer. Åpne atelier, verk-
steder og butikker. Kafé. Jazz-
café live. 

Separatutstilling med Alek-
si Wildhagen og Patrik Entian
åpner i Galleri Zink, Lilleham-
mer, lørdag kl. 13.00.

Konserter

Konsert kl. 19.00, Lilleham-
mer kirke. Leif Solberg byste,
støttekonsert. Lillehammer
kantori – Mannskoret Cre-
scendo,  Lillehammer senior-
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FOLKEHELSE: Turmarsj er helsesport. Brumunddal Turmarsjforening arrangerer to turer i helga. Lengde og
vanskelighetsgrad skal passe alle. Vafler kan kjøpes etter endt tur. Arkivfoto: Asmund Hanslien

Turmarsj

Hva: Noramarsjen og Dalamarsjen
Hvem: Brumunddal Turmarsjfor-
ening
Hvor: Oppmøte Fabrikkvn 7 og kom-
munens adm. bygg
Når: Lørdag fra klokka 16.00 og søn-
dag fra klokka 09.00
Pris; 50 kroner for medalje, og 15
kroner for kun stempel i IVV-kortet

Av Kjersti Haugtrø
kjersti.haugtro@gd.no
Mobil 468 97 300

BRUMUNDDAL: Det meldes om
perfekt turvær i helgen, lettskyet og
hverken for kaldt eller for varmt.

Så hva passer vel bedre da enn å
bli med på Turmarsjforeningens to
marsjer i Brumunddal?

Lørdag arrangeres Noramarsjen
for 17. gang. Deltakere må møte opp
i Fabrikkveien 7 klokka 16.00 og kan
velge mellom to løyper; fem eller el-
leve kilometer.

Søndag arrangeres Dalamarsjen
med start fra klokka 09.00 ved kom-
munens administrasjonsbygg i Fur-
nesveien. Her kan deltakere velge

mellom tre løyper; fem, ti og tjue
kilometer.

– Turmarsj er enkel og billig fol-
kesport. Startkontingenten er lav og
du går i ditt eget tempo. Vår tanke er
å motivere folk til å røre seg litt, sier
styreleder Knut Hovde.

Han presiserer at dette er noe
som passer for alle uansett alder.
Løypene er hovedsakelig lagt ut i
terrenget, selv om noe går på asfalt.
Undervegs finnes det rasteplasser
med gratis saft, og i målområdet blir
solgt vafler og kaker. Fra E6 merkes
det til startstedene begge dager.

– Bli med ut og gå!



kor, James Dickenson, Mor-
ten Jostad.

Ønsjekonsert i Spritbua,
Moelv, med Moelv blandet
kor, dirigent Sjur Magnus,
søndag kl. 19.00.

Livssyn

Gudstjeneste kl. 11.00, Lille-
hammer Baptistmenighet.
Tale ved Anne Lise Embret-
sen. Ansvarlig: Baw Htoo. Kir-
kekaffe.

Gudstjeneste i Sel kirke kl.
11.00 v/ Terje Raddum. 

Livets Senter har gudstje-
neste søndag kl. 11.00 med
Kjell Arnesen.

Høymesse Mariakirken, Lille-
hammer katolske kirke kl.
11.00. Kirkekaffe.

Frelsesarmeen Lilleham-
mer gudstjeneste for hele
familien søndag kl. 11.00.  Bli
bedre kjent med Paulus. Be-
vertning.

Gudstjeneste kl. 11.00, Lille-
hammer kirke. Skyss.

Gudstjeneste Sødorp kyrkje
kl. 10.00 og kl. 12.00.

Gudstjeneste Brøttum kirke
kl. 11.00.

Gudstjeneste kl. 11.00, Søre
Ål kirke. Søndagsskole. Skyss.

Fredsmesse i Nordberg kyr-
kje kl. 11.00. Markering ved
minnestøtta rett etter gud-
stenesta. Kyrkjekaffe i kyr-
kjestugu.

Familiegudstjeneste kl.
11.00, Nordre Ål kirke. Alle
som fyller 6 år i 2011 er spe-
sielt invitert. Det blir sang av
Nordre Ål Minitensing. Prest
Oddgeir Bolstad deltar sam-
men med musiker Geir Ole
Dahlen og kateket Thea
Kamfjord Eriksen. Kirkekaffe. 

Familiemøte. Barnekoret
BIT fra Pinsekirken i Bærum
synger kl. 11.00, Evangeliesa-
len Lillehammer.

Gudstjeneste i Heidal kirke
søndag 8. mai kl. 19.00 v/
Terje Raddum.

Sambandet kl. 18.30, Betel i
Rudsbygd. Forkynnelse sang
og fellesskap.
Tale:Perumisjonær Wenche
Lunde. Sang: fam.Strang-
stad. Sambandskid`s for alle
barn
Kaffe serveres fra kl 17.30.

Betania Vinstra har sang-og
vitnemøte søndag kl. 19.00.

Markering 

8. mai i Gudbrandsdalen:
Gudbrandsdal Forsvarsfor-

ening har markering ved
Nord-Sel kirke kl. 10.00, Sel,
kirke kl. 10.45, Kvam kirke og
Fredsparken kl. 11.30. Det
blir lagt ned blomster på Sør-
Fron kl. 13.30 og Ringebu kl.
14.10. Venabygd kirke kl.
15.00 hvor det blir bevert-
ning på Venaheim.

Museum

Søndagsprogram på Mai-
haugen: «Med saksen som
pensel» - omvisning kl. 13.00
Omvisning i utstillingen
«Med saksen som pensel».

Møter

Gudbrandsdal Slektshisto-
rielag har møte på
Bådstø  kl. 12.00. Alle vel-
kommen.

Severdigheter

Snilsberg Familiepark i
Gaupen, sesongåpner søn-
dag. Åpner søndag kl.  11.00
– 17.00. Natursti, lekeplasser,
dyr, fugler, stabburskafe,
Krambu, varme griller, put-
ball og ATV-kjøring.

Spill

Eldresentres aktivitetslag
arrangerer bingo på Ringebu
eldresenter den 8. mai. Alle
er velkomne.

Sport/trening

Friskis&Svettis i Lilleham-
mer har spinning kl. 17.00 i
Håkons Hall.

Tur

Fagernes og Åsen helselag
har gåtur til Åsmarka kirke
søndag. Start ved Arneberg
og Åsheim kl. 10.00. Serve-
ring i kirkestua etter turen.

Underholdning

Spranget teater forestil-
ling kl. 17.00, Kulturhuset
Banken, Lillehammer. 17 psy-
kisk utviklingshemmede står
på scenen for å gir et farge-
sprakende show fylt av livs-
glede og talent. Her blir det
sang, dans, musikk og sket-
sjer. Pavarotti, Louise Arms-
trong og Michael Jackson. 

Åpent hus

Den internasjonale Røde
Kors dagen markeres søn-
dag 8. mai og inviterer til

åpent hus på Røde Kors hu-
set i Nordseterv. 19, Lille-
hammer, kl 12.00 - 14.00.
Enkel servering, underhold-
ning, utlodning. 

Barn

Småbarnskafé på Frivillig-
sentralen i Vågå, fra kl. 10.00.
Babysang starter kl. 12.00.

Småbarnskafé på Skjåk Fri-
viljug-sentral kl. 11.00.

Dans

Tretten seniordans danser
på Øyer aktivitetssenter,
Tretten, kl. 11.00. 

Dugnad

Dugnad Sør-Fåvang Grende-
hus. Ta med rive. Kaffeserve-
ring.

Husflid

Søre Ål bo- og servicesen-
ter har arbeidsstue kl. 10.00.

Strikkegruppa «Bundingen»
møtes på Lom friviljugsentral
kl. 11.00.

Gausdal husflidslag har
medlemsmøte i Gamle her-
redshuset, Vestre Gausdal.
Tema: Dominostrikk.

Strikkekafé, Vertshuset
v/E6, Biri.

Lillehammer Husflidslag
har medlemsmøte i Anders
Sandvgsgt. 38. Tema: Fing-
ring av hosoband og hakking.
Ta med garn.

Møte i Lillehammer Lappe-
laug, Kirkesenteret, Lilleham-
mer. Skal vi sy fine kurver av
stoff og flaggliner. Ta med
stoff, skjæreutsyr og syma-
skin.

Litteratur

Høytlesing kl. 11.00, Heidal-
stun. Arrangør: Vennefor-
eninga for Heidalstun i sam-
arbeid med Sel bibliotek.

Livssyn

Sykepleiernes Misjonsring
Lillehammer har møte hos
Eldbjørg Bottheim, Storgt.
18A.

Harpefoss misjonsforening
har møte på Sandtorp, hos
Synøve. Wenche Lunde taler.

Møter

HLS Sør-Fron (hørselsla-
get) har medlemsmøte på
kantina på Sørheim. Ta med
naboen og kom på møte.

Otta sanitetsforening har
møte på Selsro.

Spill

Bingo i Skårsetlia bo og ser-
vicesenter kl. 11.00. 

Bridge i Gammelbanken på
Vinstra, mandager kl. 11.00.

Tur

Trillegruppa i Gausdal mø-
tes hver mandag på Helse-
stasjonen kl. 10.30. 

Kvam helsestasjon arran-

gerer trilletur på Kvam, kl.
11.00. Oppstart fra helsesta-
sjonen. 

Trimtur starter fra Frivillig-
sentralen, Sel, kl. 11.00 man-
dag! Møt opp. Passer for alle.

KULpåTUR fra Moelv Frivil-
ligsentral. Turgruppe som
møtes hver mandag kl. 10.00.
Med eller uten staver - kort
og lang tur.
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Utstillinger

Maihaugen i Lillehammer. Faste og nye
utstillinger. Museet åpent fra kl. 11.00. Por-
tene til friluftsmuseet er åpne mellom kl.
07.00 og 22.00. Utstillingen «Med saksen
som pensel» til Karen Bit Vejle varer ut
2011.

Norges Olympiske Museum i Håkons Hall
på Lillehammer har åpent tirsdag til søn-
dag fra kl. 11.00-16.00. Utstillingen gir et
innblikk i hele den olympiske historien,
sommer og vinter.

Norsk Vegmuseum ved Hunderfossen har
åpent fra kl. 10.00-15.00. Utstilling om
norsk veghistorie, interaktivt trafikksikker-
hetssenter og friluftsmuseum. Utstillingen
«Trill rundt» med norske sykler og norsk
sykkelproduksjonshistorie. 

Norsk Fjellmuseum – Jotunheimen- og
Reinheimen nasjonalparksenter, Lom. Per-
manent utstilling om fjell og friluftsliv.

Utstillingen «Skottetoget 1612» er åpen
på Sinclair, Kvam, hver dag.

Prøysenhuset på Rudshøgda, har åpent
alle dager. Museet er et nasjonalt kulturhus
bygd til ære for Alf Prøysen. Museet åpent
mandag- fredag kl. 10.00, lørdag og søndag
kl. 11.00. 

Hedmarksmuseet, Domkirkeodden, Ha-
mar. Museumspark med friluftsmuseum,
utstillinger, berømt arkitektur. Museums-
butikken har åpent lørdager og søndag. 

Kirsten Flagstadmuseet på Hamar, viser
operasangerinnens barndomshjem. Sam-
ling av kostymer, håndarbeid, gjenstander
og foto. Åpent tirsdag - fredag kl. 12.00-
15.30.

Norsk Jernbanemuseum på Hamar. Mu-
seet har åpent tirsdag-søndag kl. 11.00-
15.00. På søndager er det en utvidet åp-
ningstid til kl. 16.00. Det er gratis inngang
hver lørdag. 

Lillehammer Kunstmuseum har en fast
samling med kunstverk fra 1800-tallet og
fram til i dag. Skiftende utstillinger av og
norske og internasjonale kunstnere. Åpent
tirsdag-søndag kl. 11.00. Omvisning lørdag
og søndag kl. 14.00. Kafé og kunstbutikk.
Utstillingen «Ballongferd»  -smykker av Si-
gurd Bronger.

Galleri Zink, Lillehammer. Separatutstil-
ling med Aleksi Wildhagen og Patrik Entian
åpner 7. mai.

Galleri Brodtkorb i Mesna Senter, viser el-
dre norsk kunst, Lillehammer-Gudbrands-
dalsmalerne og samtidskunst. Olje, akva-

rell, pastell og grafikk. Man-fredag kl. 11.00
til 17.00, lørdag kl. 11.00 -16.00, søndag kl.
12.00-15.00. 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter på
Hamar. Åpningstider: Tirsdag - fredag kl.
11.00, og lørdag - søndag kl. 12.00. Vårut-
stilling med  Kristin Ytreberg, installasjon
og video, Kari Oline Øverseth, keramisk in-
stallasjon, og Johan Urban Bergquist, en
drømmeinstallasjon i fire trinn. 

Galleri Hamar Sagbladfabrikk har fast
utstilling, oljemalerier og grafikk av Nicolai
Astrup Geelmuyden. Utstilling av grafiske
arbeider med blant andre: Frank Brunner,
Sverre Koren Bjertnæs, Kjell Erik Killi Olsen,
Ida Lorentzen, Vibeke Slyngstad, Ørnulf
Opdahl og Unni Askeland. 

Fabrikken, i Løkkegata 9 Lillehammer. Ut-
stillinger, åpne verksteder og atelier. Åpent:
Hverdager kl. 10.00-16.30, lørdager kl.
12.00-15.00

Strikvilten Vev og Håndverk i Skjåk har
åpent hver lørdag kl. 10.00-14.00. Ellers et-
ter avtale. Fusa glass, smykker, maleri og
akvareller.

Fotograf Robert Meyer stiller ut på Cafè
Stift, Kulturhuset Banken, Lillehammer. Ut-
stillingen «Icons of the 60`s» inneholder bil-
der av nasjonale og internasjonale artister
fra 60-tallet, og kommer til å henge fram til
sommeren.

Vårutstilling på Galleri Vikerødegården,
Jessnes på Furnes, Sidsel Brinch og Kari
Brovold Hagen, keramikk, og bilder ved Si-
mon Flem Devold. Kunstnerne er til stede.
Utstillingen er åpen lørdag og søndag kl.
11.00-19.00. Siste helg.

Separatut-
stilling med
Solveig O.
Røhne,
akvareller
og malerier,
i Galleri
Drengstua,
Gjøvik Gård.
Utstillingen

er åpen torsdag- søndag kl. 12.00 fram til
15. mai. 

Åpent Atelier, Nybuveien 17, Lilleham-
mer. Salgsutstilling hos billedkunstner Eli-
sabeth Slettnes. Maleri, grafikk, collage.
Åpent torsdager fra kl. 13.00-19.00, ellers
etter avtale.    
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Glem Johnny
Depp – nå kom-
mer en enda mer
stjernespekket pi-
ratfilm.

LONDON: Der spiller Hugh
Grant selveste piratkaptei-
nen, mens andre navn på
rollelisten er Martin Free-
man, David Tennant, Imel-

da Staunton, Jeremy Piven
og Salma Hayek.

Riktignok bare stem-
mene deres – for bak «The
Pirates! Band of Misfits»
står Aardman Animation,
kjent for «Wallace & Gro-
mit» og «Flukten fra hønse-
gården», sammen med
Sony.

Det er duket for pirater
og fagre kvinner skapt i
Aardmans klassiske – og Os-
car-vinnende – leirefigurtek-

nikk, og regissør blir «Chic-
ken Run»-regissør Peter
Lord.

Filmen er dels basert på
en bok av Gideon Defoe, og
handler om to bitre sjørø-
verrivaler som kjemper om
å vinne Årets Pirat-pris.
Underveis slåss de ikke bare
mot hverandre, men også
mot en djevelsk dronning
(Staunton), og får hjelp av
en vitenskapsmann (Ten-
nant) som er forelsket i sjø-

røversken Cutlass Liz (Hay-
ek).

Ifølge Slashfilm.com er
dette Hugh Grants første
animasjonsfilm og han får
ros av regissør Lord:

– Han gjør en fremra-
gende fremstilling og kom-
binerer uanstrengt varme
med briljant komisk timing.

Filmen har premiere vå-
ren 2012, og kommer både i
3D og 2D. (©NTB)

Hugh Grant i piratfilm
GLEM JACK SPARROW: Hugh Grant låner
stemme til Aardmans animerte sjørøverkap-
tein, som herjer på lerretene til neste år. 
Foto: Handout

SLUTTER: John Olsen, Lesja, blir museumsdirektør for
Vest-Agder Museet. Fire ønsker å overta i Gudbrands-
dalen. Foto: V.Heitkøtter

Fire søkere ønsker jobben
som museumsdirektør i
Gudbrandsdalen nå som
John Olsen slutter for å bli
ny sjef ved Vest-Agder
Museet.

Av Vidar Heitkøtter

LESJA: Ingen av de som er
ansatt ved Gudbrandsdals-
museet i dag har søkt den le-
dige stillingen. De tre søker-
ne som GD har fått navnet
på, er Monika Øyen, Vågå,
Kurt Ole Linn, Oslo, og Tonje
Grosberg, Vinstra.

– Vi har imøtekommet
ønsket til den fjerde søkeren
som ikke ønsker at navnet
blir kjent, sier nåværende

museumsdirektør, John Ol-
sen på Lesja. 

Han begynner som direk-
tør ved Vest-Agder museet i
løpet av sommeren. Olsen
har vært med på å bygge
opp Gudbrandsdalsmusea as
til et regionmuseum for
Nord- og Midt-Gudbrands-
dal. Gudbrandsdalsmusea
består av 16 anlegg som tid-
ligere var selvstendige virk-
somheter. Etter konsolide-
ringen i 2003 og 2008, drives
anleggene i dag som en en-
het. Museet har ti fast ansat-
te. I tillegg har museet enga-
sjert prosjektmedarbeidere
over lengre og kortere tids-
rom.

Fire vil bli den nye museumsdirektøren

Lørdag 7. og søndag 8. mai

E-billett og filminfo:
www.lillehammerkino.no 
Billettautomat åpen 
09.00 - 21.00

17:00: Arthur 3 og De To Verdener fr, 7 år, frar. u. 7 år, egn. b. Den tredje
og avsluttende filmen om Arthur og Minimoyene er endelig her!

17:00: Arthur am, 7 år, egn. u./v. En uansvarlig sjarmør og tørst playboy
som blir stilt ovenfor et ultimatum av sin rike mor.

19:15: Ukjent ID ca, 15 år, egn. u./v. Nervepirrende thriller med Liam
Neeson og Diane Kruger. Siste dag onsdag.

21:35: Fast and Furious Five am, 15 år, egn. u./v. Dominic og co befinner
seg nok en gang på feil side av loven.

17:00: Det akutte menneske no, 15 år, egn. u./v. Et portrett av legen og
mennesket Mads Gilbert. Siste dag søndag.

21:40: Tomorrow, When the War Began au, 15 år, egn. u./v.  En gjeng
ungdommer slår seg sammen for å slåss tilbake når landet deres invaderes
og familiene tas til fange. Siste dag søndag.

21:50: Sanctum (3D) au, 15 år, egn. u./v. I det episke 3d-eventyret Sanctum
legger et lag av profesjonelle dykkere ut på en uforglemmelig og livsfarlig
ekspedisjon under havets overflate.

UKENS PERLEDYKK

19:15: Thor (3D) am, 11 år, egn. u. Thor kastes ut av Åsgard og sendes til
Jorden, hvor han blir en av menneskehetens viktigste beskyttere.

19:20: Blue Valentine am, 11 år, egn. v. En intim og lidenskapelig film om et
problemfylt kjærlighetsforhold.

Har du rabattbilletter eller gamle gavebilletter? 
Disse er utgått på dato, men vi tar imot dem fram til 31. juli 2011.

/kino

Konserter 
i Lillehammer kirke
Leif Solberg byste
Støttekonsert

Lillehammer kantori - Mannskoret “Crescendo”- 
Lillehammer seniorkor - James Dickenson - 
Morten Jostad

Søndag 8. mai kl. 19.00

Kr 150,-  (barn gratis)  Innsamlingskonto: 1503 07 11774www.kirkekontoret.no

Elevforestilling i dans

“Det var en gang”
Gausdal Kulturhus 

torsdag 12. mai kl. 18.00 - 20.00
Bill. kr 100/barn under 16 år gratis

Forhåndssalg servicetorget.
Åpen kafè

8. mai
Kl. 13.00: "Med saksen som pensel" - omvisning.

Vanlig museumsbillett. DSSV gratis.
www.maihaugen.no

SØNDAGSPROGRAM

/underholdning
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SUDOKU

LUNSJKRYSS

Løsning på
gårsdagens Sudoku

Løsning på
gårsdagens Lunsjkryss

Dags dato Årets 127. dag. 238 dager igjen. Uke 18.

Viktig for norsk krigshistorie 
Norges Hjemmefrontmuseum ble åpnet 7. mai 1970 på
Akershus festning. Museet gir et bilde av okkupasjonen i Nor-
ge og omfatter både den sivile og militære motstand mot tys-
kerne, med glimt fra utefronten. Fra 1977 er museet forent
med Forsvarsmuseet. Det finnes også flere mindre museer
fra okkupasjonsårene. Nordenfjelske Hjemmefrontmuseum,
som ble åpnet i 1967, hører også inn under Forsvarsmuseet.
Under Ringerikes museum hører fra samme år et hjemme-
styrkemuseum for Hallingdal, Hadeland og Ringerike. Ved
flere andre museer rundt om i landet er det avdelinger med
samlinger fra okkupasjonårene.

Glad norsk dag
Den  største dagen i norsk historie er 7. mai 1945 blitt kalt.
Det  var da den eventyrlige befrielsen fra tysk okkupasjon var
et faktum.
For dem som opplevde denne dagen, vil den bli uforglemme-
lig. Det var også en dag da våren kom for fullt over hele det

østlige Norge. Selv om 8. mai er den offisielle frigjøringsda-
gen, var det dagen før at meldingen om Tysklands kapitula-
sjon kom over hele Europa.

Attentatforsøk mot Bismarck 
7. mai 1866 ble det rettet et attentatforsøk mot Otto von Bi-
smarck,
Tysklands sterke mann, i Berlin. Attentatet mislyktes, og gjer-
ningsmennene ble arrestert. Bismarck hadde mange fiender
på grunn av sitt hensynsløse arbeid med å forene de tyske
statene. Berømt ble hans erklæring om at «tidens store pro-
blemer blir ikke løst ved debatter og voteringer, men med
blod og jern».

Ras i Nordreisa krevde 9 dødsofre 
Et leirras under sjøens overflate førte 7. mai 1959 til at bygda
Sokkelvik i Nordreisa ble nesten fullstendig utslettet. Tituse-

ner av kubikkmeter leire ga etter, og grunnen på land fulgte
med. Leirraset skapte også en flodbølge som feide med seg
hus langs kysten. Ni mennesker, alle i familie, omkom. Alt i alt
tok raset med seg fire våningshus, tre fjøs, to stabbur, fem
sjøhus, tre motorbåter, to kaier og en mengde husdyr. I byg-
da Sokkelvik sto bare tre hus igjen.

Minnedager
Den kjente  arbeiderparti-politikeren Olav Oksvik ble født i
Stranda på  Sunnmøre 7. mai 1887. Han døde i 1958 og var
da fylkesmann i  Møre og Romsdal.  Olav Oksvik var sitt partis
fremste  landbrukspolitiske ekspert og kjent som en meget
dyktig  forhandler g administrator. Som odelstingspresident
fikk han tilnavnet “dobbeltstemmen» fordi han hadde den av-
gjørende dobbeltstemme i flere sterkt omstridte saker i
årene 1945-1947. Da var stemmetallet 76-74 mellom Arbei-
derpartiet og opposisjonen   i Stortinget.
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07.10 Disneytimen 6639910 08.10 Førkveld (r)
1756804 08.50 Førkveld (r) 3173020 09.30 Debat-
ten (r) 36674 10.30Norge rundt (r) 1555282
10.55 Folk (r) 6242755 11.25Nummer 1 (r) (7)
9201533 12.05 Året med den svenske kongefa-
milien 4399277 13.05 Strings 7837910 14.35
Adresse Düsseldorf (r) (1) 931552 15.00 Adresse
Düsseldorf (r) (2) 25194 15.25 Adresse Düssel-
dorf (r) (3) 2198804 15.50 Kjærlighetshagen (r)
(7) 5956823 16.20 Popstokk (r) (7) 7609587 17.10
Mesternes mester (r) (8) 2473281
18.10 Det fantastiske livet (r)

(3) Br. naturdokumentarserie. 9205945
19.00 Lørdagsrevyen 58007
19.45 Lotto-trekning 2654194
19.55 Mesternes mester

(9) Norsk underholdningsserie. Det er
nå fire mestere som står igjen og skal
kjempe om tre finalebilletter. I kveld
er det tøffe fysiske utfordringer som
står på konkurransemenyen. 3118151

20.55 Litt av et liv
(8) Norsk underholdningsserie. Han
startet sin karriere da han som 13-
åring ble kåret til Norges beste jord-
bærselger. I dag eier Petter Stordalen
nærmere 200 hoteller og er en av
Norges rikeste menn. 8501755

21.55 Nye triks
(1) Br. dramaserie. Pullman
bestemmer seg for å gjenåpne en
gammel sak der en kvinne ble drept i
en bilulykke. Teamet mistenker både
ektemannen og en fremmed kvinne.
Men løsningen skal vise seg å ligge et
annet sted. 1558552

22.45 KLM: Morer seg kongelig
Nesten bare tull og tøys fra Trond
Kirkvaag, Knut Lystad og Lars Mjøen.
3982571

23.00 Kveldsnytt
Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon.
18281

23.15 Jakten på lykke
The Pursuit of Happyness. Am. drama
fra 2006. Christopher Gardner mislyk-
kes som selger, kona forlater ham,
han mister huset, bankkontoen og
kredittkortet. Der står han på gata
med sønnen, desperat etter å finne
seg en jobb. I rollene: Will Smith,
Jaden Smith, Thandie Newton. Regi:
Gabriele Muccino. 9495842

01.10 Påpp & Råkk (r) 5246717
01.35 Dansefot jukeboks m/chat 92481663
04.00-06.30 Country jukeboks u/chat

Musikkvideoer. 72461934

09.35 Oddasat – nyheter på
samisk (r) 44413991 09.50 Dis-
triktsnyheter 60330378 13.10
Røde sko (r) 20896303 13.30 Chá-
mame (r) 4409945 13.45 Danse-
drømmer (r) 8104262 15.15Monty
Pythons verden (r) (1) 28211674
16.05 Ein dag i Sverige (r) 7566194
16.20 Kunnskapskanalen 7652945
17.30 Klostrene kaller (r) (2)
7797649
18.00 Trav

V75 Bergen travpark.
8747991

18.45 Dávgi – Urfolks-
magasinet 1277823

19.00 De kaller oss artister
(8) Sv. dokumentarserie.
7413484

19.30 Hitlåtens historie (r)
(3) Hard Knock Life – Jay-
Z. 7412755

20.00 Afrikas ukjende historie
(2) Br. dokumentarserie.
Vi reiser til Etiopia, et av
de eldste samfunnene i
verden og det eneste i
Afrika som klarte å for-
svare seg mot koloni-
maktene. 3986649

21.00 Nyheter 7166129
21.10 Historia om

kristendommen (r)
(4) Br. dokumentarserie.
Krigsreporteren Rageh
Omaah undersøker hvor-
dan en kjærlighetsreligi-
on kunne bli en krigsreli-
gion, og hvilken påvirk-
ning korstogene har hatt
på relasjonen mellom
kristendom og islam.
35990378

22.00 Flygande dolkar
Hongkongkin. action fra
2004. Under Tang-
dynastiet i Kina gjør den
hemmelige organisasjo-
nen «Flygende dolker»
opprør mot regjeringen. I
rollene: Takeshi Kaneshi-
ro, Ziyi Zhang, Andy Lau.
Regi: Yimou Zhang. (15
år) 3374228

23.55-01.25 Vals med Bashir
Israelsk animasjon fra
2008. Regi: Ari Folman.
(15 år) 6175552

06.25 Sonen 14676620 07.00 TV 2 Junior 82533
07.01 Fem minutter mer 100049858 07.07 Gjett
hva 208197552 07.14 Louie 405864736 07.21
Penelope 107186378 07.26 Cotoons 107185649
07.33 Den magiske karusellen 301489552 07.44
Woffy 408280216 07.50 Hanas hjelpetelefon
8108668 08.00 Lauras stjerne 50910 08.12 Tril-
lingsøstrene 206786705 08.19Manon 408096842
08.26 Rosas verden 108092026 08.37 Familien
Stor 204216533 08.48 Babar 302625858 09.10
Horseland 3790113 09.32Winx Club 205756200
09.55 Fem minutter mer 6343262 10.00 Dyreri-
ket (r) (6) 4736 10.30 Bonanza (r) (2) 56213 11.30
Farmen (r) (25) 73649 12.30 Toppserien: Stabæk
– LSK kvinner. Direkte fra 1. omgang. 7827571
13.20 Toppserien: I pausen. 4840804 13.30
Toppserien: Stabæk – LSK kvinner. Direkte fra
2. omgang. 86113 14.30 Sykkel: Giro d’Italia 1.
etappe. Direkte. Sendingen fortsetter på TV 2
Zebra. 59668 16.30 Håndball: Før kampen.
16910 16.45 Håndball: Larvik – Itxako Reyno De
Navarra. 1. omgang, direkte fra Arena Larvik
og finale i EHF Champions League for kvinner.
216736 17.25 Håndball: I pausen. 7002804 17.35
Håndball: Larvik – Itxako Reyno De Navarra. 2.
omgang. Direkte. 9868484
18.20 Håndball: Etter kampen 9780649
18.30 Nyhetene 53858
18.50 LørdagsMagasinet 802736
19.10 Sportsnyhetene 484129
19.20 Været 935823
19.30 Akvariet (r)

(4) Norsk dokumentarserie. 2129
20.00 Vinn på minuttet

(7) Underholdningsprogram.7465
21.00 Nyhetene 95281
21.15 Været 3586200
21.20 Sportsnyhetene 5951113
21.40 Farmen

(27) Norsk realityserie. 5106736
22.45 God kveld Norge 9946910
23.20 Sideways

Am. drama fra 2004. Den fraskilte for-
fatteren Miles drar på vinsmaking i
California med sin gamle venn Jack
som snart skal gifte seg. I rollene:
Paul Giamatti, Thomas Haden
Church, Virginia Madsen. Regi: Ale-
xander Payne. (11 år) 97470910

01.55 Komiker i arbeid (r) 5480021
02.55 Høydepunktene fra Camp Senkveld (r)

Norsk underholdning. 46655427
04.00 Sportsnyhetene (r) 2689156
04.15 Været (r) 4106088
04.25-06.25 Sonen 3649069

06.00 Bundy (r) (178) 866945 06.30
Se opp for Susan (r) (11) 778736
07.00 Tvins 2011 6754571 08.30
Nanny (r) (137) 225674 09.00
Come Dine With Me 226303
09.55 Dr. Phil (r) (1455) 1895194
10.50 Celebrity Masterchef Goes
Large (13) 89865397 11.25 Saving
Sarah Cain 41060397 13.30 Spis
deg sexy (8) 689858 14.00 Style
Her Famous (r) (2) 680587 14.30
Drop Dead Diva (13) 675200 15.30
Parenthood (r) (1) 636571 16.25
Australia's Next Top Model (r) (8)
9918113 17.30 Er du smartere enn
en tiåring? (19) 302610
18.30 Gordon Ramsay rydder

opp (r)
(10) Am. realityserie.
928910

19.25 Den helskrudde profes-
soren II – Familien Klump
Am. komedie fra 2000.
Sherman skal gifte seg
og familien Klump kan
ikke bli lykkeligere.
I rollene: Eddie Murphy,
Janet Jackson, Larry
Miller. Regi: Peter Segal.
2994939

21.30 Lystløgneren
Am. komedie fra 1997.
Fletcher Reed er en
hyklersk advokat. Sønnen
Max er klar over farens
turbulente forhold til
sannheten, og på sin
fødselsdag ønsker han at
faren ikke skal kunne
lyve en hel dag. I rollene:
Jim Carrey, Maura
Tierney, Justin Cooper.
Regi: Tom Shadyac. (7 år)
4731026

23.20 X-Men
Am. science fiction fra
2000. Regi: Bryan Singer.
(15 år) 2128378

01.15 Woman on Top
Am. komedie fra 2000.
Regi: Fina Torres. (7 år)
1109798

02.55 Akutten (r) 6582088
03.45 Black August

Am. drama fra 2007.
Regi: Samm Styles. (15 år)
9902205

05.35-06.00 Bundy (r) 4286798

06.00 The Planet's Funniest Ani-
mals (r) (11) 715552 06.25 The
Planet's Funniest Animals (r) (12)
8869465 06.50 The Planet's Funni-
est Animals (r) (13) 8297133 07.15
The Planet's Funniest Animals (r)
(14) 7179303 07.40 Clueless (r)
(15) 6165587 08.05 Clueless (r)
(16) 6083939 08.30 Clueless (r)
(17) 9760945 08.55 Under samme
tak (r) (90) 4225216 09.20 Under
samme tak (r) (91) 4143668 09.45
So You Think You Can Dance (r)
(10) 7084113 11.55 Airline (r) (2)
1660668 12.25 Airline (r) (3)
806668 12.55 Airline (r) (4) 258007
13.25 Airline (r) (5) 262200 13.55
Ja, vi elsker Hollywood (r) (8)
1312910 14.55 Verdens strenges-
te foreldre (r) (2) 8285587 15.55
Bortskjemte tenåringer (r) (9)
6655991 16.25 Undercover Boss
(r) (16) 6668858 17.20 Internatet
(r) (4) 3889804
18.30 Melissa & Joey 771303
19.00 Cougar Town (r)

(8) Am. komiserie. 985939
19.30 Rookie Blue (r)

(1) Am. actionserie.
496620

20.30 Total Blackout (r)
(8) Norsk underhold-
ningsserie. 851656

21.30 Angel Eyes
Am. romantisk thriller
fra 2001. Politikvinnen
Sharon havner i en skyte-
episode i en bakgate,
men den mystiske Catch
avvæpner skurken og
redder livet hennes. I rol-
lene: Jennifer Lopez,
James Caviezel, Jeremy
Sisto. Regi: Luis Mandoki.
(11 år) 913587

23.30 Criminal Minds: Suspect
Behavior (r)
(6) Am. krimserie. 953753

00.25 Mafiabrødre
Goodfellas. Am. drama
fra 1990. Regi: Martin
Scorsese. (18 år) 25919069

03.00 Dagen derpå
Am. thriller fra 1986.
Regi: Sidney Lumet. (15
år) 3463663

04.50 Rookie Blue (r) 5455750
05.35-06.00 Clueless (r) 8835408

07.00 Jo Jos sirkus. Am. animasjonsserie. 07.25 Før-
kveld (r) 08.05 Førkveld (r) 08.45 Folk 09.15 Et løp for
livet (r) 09.45 Krumt nebb og skarpe klør (r) 10.15 Litt
av et liv (r) 11.15 Schrödingers katt (r) 11.45 Ut i
naturen (r) 12.15 330 skvadronen (r) 12.45 Ole Bulls
tone (r) 13.45 Ut i nærturen (r) 14.00 Adresse Düssel-
dorf (r) 14.25 Adresse Düsseldorf (r) 14.45 Adresse
Düsseldorf (r) 15.15 4-4-2: 1. div.. Sandefjord – Kong-
svinger, direkte fra Komplett.no Arena. 17.20 Filmavi-
sen 1959 (r) 17.30 Åpen himmel 18.00 Folk (r) 18.30
Newton. Populærvitenskapelig program for barn og
unge. 19.00 Søndagsrevyen 19.45 Sportsrevyen 20.05
Frå Lark Rise til Candleford (r) 20.55 Brødre i krig.
Norsk dokumentar. 21.50 Kriminalsjef Foyle (r) 23.00
Kveldsnytt. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjon.
23.20 Kriminalsjef Foyle 23.45Mesternes mester (r)
00.45 Holby Blue (r) 01.35 Blues jukeboks 03.00-
06.30 Norsk på norsk jukeboks

10.45 Gjennom Russland på 30 dager
(r) 11.30 Det fantastiske livet (r) 12.20
Korrespondentane (r) 12.50 Brenn-
punkt 13.50Migrapolis (r) 14.25 Dilli-
gensen 16.00 Afrikas ukjende historie
(r) 17.00 Verdens mest moderne land
(r) 17.45 Norge rundt og rundt 18.15
Mysteriet Norge (r) 18.45 Kobra 19.15
Historia om kristendommen (r) 20.05
Sangkonkurransen som samlet Euro-
pa 21.00 Nyheter 21.10 Hovedscenen
21.25 Hovedscenen. Korpsbevegelsen
er større og mer sammensatt enn du
tror. 22.05 Hovedscenen. Tsjajkovskij:
Symfoni nr 6 i h-moll. 23.00 Samtale
med gartneren. Fr. dramakomedie fra
2007. 00.45-01.28 En reise til Syria (r)

06.25Morgensending 07.58 Byggmester Bob 08.08
Oktonautene 08.20 Elias 08.30 Vennebyen 08.41
Toot og Puddle 08.52 Geronimo Stilton 09.16 Poke-
mon 09.37 Bakugan 10.00 Dyreriket (r) 10.30 Vinn på
minuttet (r) 11.25 Norske talenter (r) 12.55 Norske
talenter – resultater (r) 13.30 Farmen (r) 14.30 Sykkel:
Giro d'Italia 2. etappe. Direkte. 17.03 Sykkel: Giro d'I-
talia – oppsummering. 18.00 Pastor på prøve (r)
18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00 Fot-
ballXtra. 19.30 FotballXtra med hovedrunden. 19.55
Hovedkampen: Molde – Rosenborg. Direkte. 1.
omgang. 20.50 Hovedkampen: I pausen. 21.00
Hovedkampen: Molde – Rosenborg. 2. omgang. 22.00
Nyhetene og Været 22.15 Fotballkveld. 23.45 Under-
cover Boss Norge (r) 00.45 God kveld Norge (r) 01.20
Svindlere (r) 02.20 Bror mot bror (r) 03.25 60 Minutes
(r) 04.15 Været (r) 04.25-06.25 Sonen

06.00 Bundy (r) 06.30 Se opp for
Susan (r) 07.00 Tvins 2011 08.30
Nanny (r) 09.00 Come Dine With Me
10.00 Dr. Phil (r) 10.55 Community (r)
11.25 'Til Death (r) 11.55 3 bryllup (r)
12.55 3 bryllup (r) 13.55 3 bryllup (r)
14.55 3 bryllup (r) 15.55 Junior Mas-
terchef Australia 17.00 9 by design
18.00 Top Model (r) 19.00 Luksusfel-
len (r) 20.00 Ekstrem oppussing USA
21.00 Vantage Point. Am. actionthril-
ler fra 2008. 22.50 Two and a Half
Men (r) 23.20 Kongen av Queens (r)
23.45My Name is Earl (r) 00.15 In
Plain Sight (r) 01.10 Royal Pains 02.05
Screwed. Am. komedie fra 2000.
03.25 Burn Notice (r) 04.10My Boys
04.35 Entourage 05.05-06.00 The L

06.00Morgensending 10.30 America-
's Funniest Home Videos (r) 10.55
America's Funniest Home Videos (r)
11.25 America's Funniest Home Vide-
os (r) 11.55 Grease (r) 13.25 Bort-
skjemte tenåringer (r) 13.55 4-stjer-
ners middag (r) 14.55 4-stjerners
middag (r) 15.55 4-stjerners middag
(r) 16.55 4-stjerners middag (r) 17.55
Gullungene (r) 19.00 71° nord – Nor-
ges tøffeste kjendis (r) 20.30 Jakten
på den 6. sans 21.30 Criminal Minds:
Suspect Behavior 22.30 CSI: NY (r)
23.30 Politiet (r) 00.30 En callgirls
dagbok (r) 01.00 En callgirls dagbok
(r) 01.30 Krimkommisjonen (r) 02.30
North Country 04.35 CSI (r) 05.25-
05.51 Under samme tak (r)

20.55: Litt av et liv 22.00: Flygande dolkar 19.30: Akvariet 21.30: Lystløgneren21.30: Angel Eyes
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BARN

Dagsnytt hver hele time.
06.05 Sent og tidlig
07.03 Musikkabalen
07.35 Under samme himmel
08.06 Friluftsmagasinet
09.05 Nitimen
11.06 Popquiz
12.05 Øde øy
12.30 Ukeslutt
13.30 P.I.L.S.
14.03 Helgeland
16.03 20 spørsmål
16.40 Mesterligafinale hånd-

ball Larvik – Itxako
18.30 Store norske
19.00 Radio Super med

Superlørdag
20.03 HC
20.30 Værmelding med 3-

dagersvarsel
20.34 HC
22.00 Dagsnytt med værmel-

ding
22.05 På dansefot
00.05 Nattønsket
02.03 HC
04.03 Store norske
05.03 Spill våken
05.20 Under samme himmel
05.4506.00 Værmelding med

varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver hele time.
06.00 Dagsnytt med vær
06.05 Klassisk helgemorgen
06.50 Mytekalender
07.03 Diktafon
07.35 Bok i P2
08.00 Dagsnytt med vær
08.05 Verdibørsen
09.03 Ring inn musikken
10.03 Radiodokumentaren:

Pappa i babycallen
10.50 Radioblogg
11.03 Verden på lørdag
12.03 Kurer
12.30 Ukeslutt
13.30 Studio Sokrates
14.03 Jungeltelegrafen
15.03 Hallo i uken
15.40 Diktafon
16.03 Museum
16.40 Verden på lørdag med

Korrespondentbrevet
17.03 På livet laus
17.30 Kunstreisen
18.05 BluesAsylet
19.00 Musikk i P2: Opera
22.00 Dagsnytt med værmel-

ding
22.05 Rundt midnatt
23.03 Hallo i uken
23.40 Rundt midnatt – Ekstra
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt hver hele time.
06.00 Dagsnytt med vær
06.05 Grisetidlig
09.03 Lørdagsrådet
12.03 Best of Radio-

resepsjonen
14.03 VG-Lista Topp 20
16.03 P3lørdag
20.00 Christine
22.00 DJ Soulshock
24.00–06.00 P3natt

Nyheter hver hele time.
06.00 Godt voksen
07.00 Popcorn
08.00 Høydepunkter fra

Morgenklubben
10.00 Kultur
11.00 God formiddag
14.00 God ettermiddag
18.00 God lørdag
20.00 Norges topp 40 album-

liste
21.45 Kultur
24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time.
05.00 Klassisk morgen på P4
06.00 Svart-hvitt
07.00 Opp og hopp med

Nissa og Elisabeth
08.00 Lytternes Favoritter
09.00 P4s helgefrokost
12.00 Jorda rundt på 80 sek-

under
13.00 Oss megger i mellom
14.00 Lytternes favoritter
15.00 Sport og musikk
16.00 Sport og musikk direkte
18.00 Sport og musikk
18.30 Naturligvis
19.00 P4 Topp 30
22.00 P4 Party
23.00 Svart-hvitt
24.00 Lyden av P4
01.00–05.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Dyrepolitiet
10.55 Villdyrenes SOS
11.20 Turnus på veterinæ-

rakutten
11.50 Dyreakutten
12.45 Ville Afrika
13.40 Austin Stevens:

Aller farligst...
14.35 Austin Stevens:

Aller farligst...
15.30 Austin Stevens:

Aller farligst...
16.25 Austin Stevens:

Aller farligst...
17.20 Austin Stevens:

Aller farligst...
18.15 Austin Stevens:

Aller farligst...
19.10 Våre kjære kjæledyr
20.05 Luftangrep: Haier!
21.00 Luftangrep: Haier! 2
21.55 Villmarkens CSI
22.50 Det mest ekstreme
23.45 Utemmet og uklip-

pet
00.40 Våre kjære kjæledyr
01.35 Nattsending

06.10 Morgensending
09.35 Brooklyn's Finest

Am. action fra 2009.
11.45 Beck – Gribben

Sv. krim fra 2006.
13.15 Deep Blue Sea

Am. action fra 1999.
15.00 After.Life

Am. dramathriller fra
2009.

16.45 Snabba cash
Sv. dramathriller fra
2010.

18.45 Shutter Island
Am. thrillerdrama fra
2010.

21.00 Spirit, The
Am. action fra 2008.

22.45 The Fourth Kind
Am./br. science ficti-
on fra 2009.

00.20 Visst Älskar Jag Sex
02.15 Universal Soldier III

– Regeneration
03.55 The New Daughter
05.40-07.10 Columbus

Day

06.05 Morgensending
10.10 Jack Kevorkian: his-

torien om Doktor Død
12.20 Looking for Eric

Br. dramakomedie fra
2009.

14.15 Unthinkable
Am. thriller fra 2010.

15.55 Den perfekte fami-
lien
Am. dramakomedie
fra 2009.

17.30 Wallander – Mord-
brannen
Sv. krimdrama fra
2009.

19.00 Percy Jackson &
Lyntyven
Am. eventyrfilm fra
2010.

21.00 Valentine's Day
Am. romantisk drama
fra 2010.

23.05 Funny People
Am. dramakomedie
fra 2009.

01.25 Law Abiding Citizen
03.10 Nattsending

07.00 Morgensending
12.55 Sherlock Holmes

Am. actioneventyr fra
2009.

15.00 Wallander – indri-
varen
Sv. thrillerdrama fra
2009.

16.30 500 Days of Sum-
mer
Am. dramakomedie
fra 2009.

18.05 Crazy Heart
Am. romantisk drama
fra 2009.

20.00 Inglourious Bas-
terds
Am. thrillerdrama fra
2009.

22.40 Beck – Det Tysta
Skriket
Sv. krim fra 2007.

00.15 Sex till varje pris
02.00 Spioner på säng-

kanten
03.40 The Informant
05.25 Nattsending

11.30 Klubb-TV Barcelona
13.15 Klubb-TV: Real

Madrid
16.00 Klubb-TV: Milan
16.40 Serie A: Preview

Show
17.15 La Liga Preshow
17.55 La Liga

Valencia–Real
Sociedad, direkte.

19.55 La Liga
Atlético Madrid–
Málaga, direkte.

21.55 La Liga
Sevilla– Real Madrid,
direkte.

24.00 La Liga Preshow
00.40-01.10 Serie A: Previ-

ew Show
01.35-03.35 Major League

Soccer
D.C. United–FC Dallas,
direkte fra RFK Sta-
dium.

05.05-07.05 Major League
Soccer
Los Angeles Galaxy–
New York Red Bulls.

06.00 Robotboy
06.25 Pusur
06.50 Johnny Test
07.15 Ben 10
07.40 Rosa Pantern og

vennene
08.10 Pusur
08.35 Scooby Doo
09.05 Diverse sendinger
13.15 Tapper den pysete

hunden
13.35 Robotboy
14.00 Ozzy & Drix
14.25 Johnny Test
14.50 Justice League
15.15 Batman
15.40 Beyblade: Metal

Fusion
16.05 Ben 10
16.30 Mr. Bean
16.55 Angelo Ruler
17.20 Scooby Doo
17.45 Cartoon Network

Topfrocker – Lasse
Tischt Auf

18.10 Se på Scooby Doo
18.35 Batman
19.00 Kveldssendinger

06.00 Morgensending
09.05 Mythbusters
10.00 Overhaling
11.00 Bilfikserne
11.30 Bilfikserne
12.00 Street Customs
13.00 Chop Shop
14.00 Svære greier
15.00 Hvordan gjør de

det?
15.30 Hvordan gjør de

det?
16.00 Morgan Freeman:

Livets gåter
17.00 Rompioneren
18.00 Storm Chasers
19.00 Kampen om mann-

dommen
20.00 Mythbusters
21.00 Mythbusters
22.00 Gullfeber
23.00 Elvemonstre
24.00 Elitesoldatene
01.00 Fearless Planet
02.00 Mythbusters
03.00 Tornado Road
03.55 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.25 Totally Spies
06.50 Phineas og Ferb
07.10 Fairly Odd Parents
07.35 Phineas og Ferb
07.50 Det søte liv til sjøs
08.15 Phineas og Ferb
08.25 Shake it up
08.50 Phineas og Ferb
09.05 Diverse sendinger
13.00 Shake it up
13.20 Lykke til Charlie!
13.45 Magikerne på

Waverly Place
14.10 Drabantbyens våg-

hals
14.35 Fairly Odd Parents
15.20 Drabantbyens våg-

hals
16.05 Phineas og Ferb
16.50 På kroken
17.35 Totally Spies
18.20 Lykke til Charlie!
18.45 Fairly Odd Parents
19.00 Alice i Eventyrland

Am. tegnefilm fra
1951.

20.15 Kveldssendinger

06.00 Morgensending
13.50 Optakt til det Euro-

pæiske Melodi Grand
Prix (r)

15.00 Optakt til det Euro-
pæiske Melodi Grand
Prix (r)

16.05 Mord på hjernen
17.40 Før søndagen (r)
17.50 OBS
17.55 Min Sport: EM i

squash for hold
18.20 Held og Lotto
18.30 TV AVISEN med Vej-

ret
18.55 Sporten
19.05 Så stort – og så med

samlesæt
20.00 Over hækken

Amer. animationsko-
medie fra 2006 med
da. tale.

21.20 Kriminalkommis-
sær Barnaby

22.55-01.15 Født den 4.
juli
Am. krigsdrama fra
1989. (15 år)

08.30 Ekstremsport: Free
Ride Spirit (r)

09.00 Fotball: U-17 EM i
Serbia (r)

10.30 Padling: Verdens-
cup i Poznan, Polen
Sprint, direkte.

12.00 Tennis: WTA-turne-
ring i Madrid, Spania
Semifinale, direkte.

13.45 Fotball: U-17 EM(r)
14.30 Sykling: Giro d'Italia

Første etappe, direkte.
17.30 Tennis: WTA-turne-

ring i Madrid, Spania
Semifinale, opptak.

18.30 Bilsport
International Le Mans
Cup i Spa-Francor-
champs, Belgia.

20.00 Sprangridning
21.15 Kampsport: Fight

Club (r)
23.45 Sykling: Giro d'Italia

(r)
01.00-02.00 Tennis: WTA-

turnering i Madrid,
Spania (r)

06.45 Morgensending
09.15 Tori & Dean i Holly-

wood (r)
10.05 Tori & Dean i Holly-

wood (r)
11.00 Tori & Dean i Holly-

wood (r)
12.00 Interiørakutten (r)
13.00 Fete kjæledyr (r)
14.00 Judge Judy (r)
14.30 Judge Judy (r)
14.55 Judge Judy (r)
15.25 Interiørakutten
16.25 Trinny & Susannah:

Great British Body (r)
17.25 Lisa Williams Live!,

år 2 (r)
18.25 Salong Makeover (r)
19.25 Kjendisbarnas opp-

vekst (r)
20.00 Harry's Law (r)
21.00 Wisegal

Am. biografisk krim-
drama fra 2008.

22.50 Ungkaren (r)
00.40 Supernatural (r)
01.25 Det spøker! (r)
02.20 Nattsending

08.00 Morgensending
10.00 Monstergarasjen (r)
11.00 Monstergarasjen (r)
12.00 Fartsbøller (r)
12.30 Fartsbøller (r)
13.00 Fartsbøller (r)
13.30 Fartsbøller (r)
13.55 Vettskremt! (r)
14.25 Vettskremt! (r)
14.55 Vettskremt! (r)
15.25 Vettskremt! (r)
15.55 Vettskremt! (r)
16.25 Criss Angel: Mind-

freak (r)
17.20 Dating Guy
17.50 The Life and Times

of Tim
18.25 Robot Chicken
19.00 Bak lås og slå (r)
20.00 Spesialstyrken (r)
21.00 Death Sentence

Am. action fra 2007.
(15 år)

23.05 Breaking Bad (r)
00.10 Narkojegerne (r)
01.10-02.56 Brooklyn

Rules

06.00 Det visste jeg ikke
06.30 Dyrepatruljen
06.55 Utrolige øyeblikk
07.50 Dyr døgnet rundt
08.45 Når naturen slår til
09.40 Krisesituasjon
10.35 Farlige reiser
11.30 Mysterier fra arki-

vet
12.00 The Border
13.00 Flyhavarikommisjo-

nen
14.00 Kjent univers
15.00 Kjent univers
16.00 Flyhavarikommisjo-

nens spesialrapport
17.00 Jorden under lupen
18.00 SOS Kode Rød
19.00 Byggesonen
19.30 Megafabrikker
20.30 11. september-

rapporten
21.30 11. september-

rapporten
22.30 11. september-

rapporten
23.30 11. september-

rapporten

19.30 Adresse Düsseldorf
19.55 Sketsj-show (r)

Br. humor.
20.20 Top Gear (r)

(6) Br. underhold-
ningsserie.

21.15 Mitchell og Webb
(2) Br. humorserie.

21.40 Standup med Rus-
sell Howard (r)
(3) Br. standupshow.

22.25 Supercross
Am. actiondrama fra
2005. K.C. og Tripp er
brødre. De er helt
uadskillelige. I blodå-
rene deres strømmer
høyoktan bensin.
Regi: Steve Boyum.
(11 år)

23.45 Lee Nelson-show (r)
00.15 Ekstremfiske (r)
01.00 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
10.00 Tricky TV

Br. serie.
10.25 Bevinget (r)
10.45 Krem Nasjonal (r)
11.15 Lillys øy (r)
11.30 Gutta boys (r)
12.00 Newton (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv – Samisk

barne-tv (r)
14.45 Tricky TV (r)
15.05 Min galaktiske for-

svarer (r)
15.20 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Dyrevenn (r)
16.45 Fin fredag (r)
17.15 Viva Piñata (r)
17.31 Uki
17.36 Pocoyo (r)
17.44 Virre Nøff (r)
17.54 Tellesprell (r)
18.00 Linus i Svingen (r)
18.35 Orps (r)
19.05-19.30 Mitt sted

Austr. dramaserie.

07.00 Morgensending
11.00 Desperate Timer

Am. thrillerdrama fra
1990.

13.00 The Deal
Am. krimdrama fra
2005.

15.00 Lost
Am. actionthriller fra
2005.

17.00 The Intruder
Br. thrillerdrama fra
1999.

19.00 Absolute Zero
Kan. science fiction
fra 2005.

21.00 Nightmare on Elm
Street: The Dream
Child
Am. grøsser fra 1989.
(18 år)

23.00 Once a Thief
Kan. TV-actionthriller
fra 1996. (18 år)

01.00 Love Thy Neighbor
03.00 Backflash
05.00-07.00 Jerry and

Tom

06.00 Morgensending
14.20 Bored to death (r)
14.50 Så ska det låta (r)
15.50 Rapport
15.55 Evening

Am. långfilm från
2007.

17.50 Helgmålsringning
17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.15 Go'kväll lördag
19.00 Sverige!
19.30 Rapport
19.45 Sportnytt
20.00 Smartare än en

femteklassare
21.00 När Harvey mötte

Bob
Brittisk tv-film från
2010.

22.30 The Big C
23.00 Rapport
23.05 The Event (r)
23.50 Rapport
23.55 Silent Hill
01.55 Nattsending

09.00 Morgensending
13.05 Trädgårdsfredag (r)
13.35 Från Sverige till

himlen (r)
14.05 Resebyrån (r)
14.35 Kobra (r)
15.05 Den nya tiden (r)
16.05 Handboll: SM-fina-

ler
I dag spelar hand-
bollsdamerna SM-
final i Scandinavium i
Göteborg.

18.00 Så såg vi Sverige då
18.15 Merlin
19.00 Handboll: SM-fina-

ler
21.00 Veckans föreställ-

ning
22.20 Vykort från drömfa-

briken
Am. långfilm från
1990.

24.00 Funny or Die (r)
00.25 Sopranos (r)
01.20 Nattsending

06.00 Morgensending
11.05 Crazy From the

Heart
Am. romantisk drama
fra 1991.

12.35 Go West
Am. musikalkomedie
fra 1940.

14.00 Knights of the
Round Table
Am. drama fra 1953.

15.55 36 Hours
Am. thriller fra 1965.

17.45 That Midnight Kiss
Am. romantisk musi-
kal fra 1949.

19.20 The Wizard of Oz
Am. musikaleventyr
fra 1939.

21.00 Demon Seed
Am. science fiction-
grøsser fra 1977.

22.35 Alex in Wonderland
Am. dramakomedie
fra 1970. (11 år)

00.25 Play Dirty
02.20 Les Girls
04.10 Nattsending

06.00 Morgensending
13.30 Chef Abroad
14.00 Indian Times
15.00 Globe Trekker
16.00 That Crazy French

Woman
17.00 Hollywood and

Vines
17.30 Travel Today
18.00 Globe Trekker
19.00 Working Holiday

(1) Cambodia.
20.00 Globe Trekker

(7) Endangered Pla-
ces.

21.00 Julian and Camilla's
World Odyssey
(1) Indonesia &
Malaysia.

22.00 Globe Trekker
(10) Galleons, Pirates
and Treasure.

23.00 Travel Notebook
(1) Namibia with Elsie
Herberstein.

24.00 Working Holiday
01.00 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 City of Ember

Am. familieeventyr
fra 2008.

14.00 Alice in Wonder-
land
Am. eventyrfilm fra
2010.

16.00 New in Town
Am./kan. romantisk
komedie fra 2009.

18.00 I Love You Phillip
Morris
Am./fr. romantisk
komedie fra 2009. (15
år)

20.00 A Christmas Carol
Am. animasjonsfilm
fra 2009. (7 år)

22.00 Crank: High Voltage
Am. actionthriller fra
2009.

24.00 Tease
02.00 Blood and Bone
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 King Arthur

Am./irsk actioneven-
tyr fra 2004.

12.00 The International
Am./ty./br. actiondra-
ma fra 2009.

14.00 Zu Warriors
Hongkongkin. action
fra 2001.

16.00 Panic Room
Am. thriller fra 2002.
(15 år)

18.00 Metro 123 kapret
Am./br. thriller fra
2009. (15 år)

20.00 A Dangerous Man
Am. actionfilm fra
2009. (15 år)

22.00 Drag Me to Hell
Am. grøsser fra 2009.
(15 år)

24.00 Milfwood USA
02.20 Savanna's Been

Blackmaled
04.00-05.28 Zombieland

08.20 Morgensending
12.50 Buffy (r)
13.40 Buffy (r)
14.30 Buffy (r)
15.20 Grey's Anatomy (r)
16.10 Grey's Anatomy (r)
17.00 Grey's Anatomy (r)
17.50 Grey's Anatomy (r)
18.40 Grey's Anatomy (r)
19.30 Christine
19.55 Bryllup: Prins Willi-

am & Kate Middleton
(r)

20.25 Frustrerte fruer
21.10 Mang slags kjærlig-

het
21.35 Mang slags kjærlig-

het
22.00 Søstrene Kardas-

hian (r)
22.25 Søstrene Kardas-

hian (r)
22.50 Søstrene Kardas-

hian (r)
23.15 Søstrene Kardas-

hian (r)
23.45-00.27 Bridal Boot-

camp (r)

09.15 Hot Shots
Am. komedie fra
1991.

11.00 Hot shots 2
Am. komedie fra
1993.

13.00 Falling in love
Am. drama fra 1984.

15.00 Tid for mer ømhet
Am. dramakomedie
fra 1996.

17.30 Cold Vengeance
Am. western fra 1935.

19.00 The Secret Life of
Zoey
Am. drama fra 2002.

21.00 I blanke messingen
Br. komedie fra 1997.
(7 år)

22.30 Bak scenen: The
Dilemma

23.00 Generalens datter
General's Daughter.
Am. krimdrama fra
1999. (15 år)

01.05 Chinatown
03.20-04.45 Nerdenes

søte hevn

07.30 Morgensending
10.30 Match of the Week
12.30 Klassikeren: Stoke –

Arsenal 08/09 (r)
13.00 Klassikeren: Fulham

– Liverpool 04/05 (r)
13.30 Klassikeren: Man-

chester United –
Chelsea 00/01 (r)

14.00 Netbusters
14.30 Barclays Premier

League World
15.00 FC Football (r)
15.30 Før kampen
15.55 Everton –

Manchester City
Direkte.

18.00 Før kampen
18.25 Tottenham –

Blackpool
Direkte.

21.00 Fanzone
22.00 Aston Villa – Wigan
24.00 West Ham –

Blackburn
02.00 Bolton – Sunder-

land
04.00-06.00 Newcastle –

10.45 Sportsuken på TV 2
11.15 Braga – Benfica (r)
13.00 Fotballhelgen (r)
13.30 Barclays Premier

League World (r)
14.00 Barclays Premier

League Preview (r)
14.30 Barclays Premier

League Review (r)
15.30 Før kampen
15.55 Vålerenga – Brann

Direkte fra Ullevaal
og sjette runde i Tip-
peligaen. Kommenta-
tor: Morten Langli.

18.00 Etter kampen
18.15 Omnisport-TV
18.45 Sportsmagasinet (r)
19.15 Magiske øyeblikk

fra FA-cupen (r)
21.00 Stabæk – Lillestrøm
22.45 Vålerenga – Brann

(r)
00.30 Braga – Benfica (r)
02.15-02.30 Sportsnyhe-

tene

11.15 Morgensending
13.00 South Park (r)
13.30 South Park (r)
14.00 Cleveland Show (r)
14.30 Cleveland Show (r)
15.00 Sport & Spill

Vi gir deg de heteste
spilltipsene foran hel-
gens serierunde.

15.30 Sportsmagasinet (r)
16.30 Sykkel: Giro d’Italia

1. etappe
Direkte.

17.30 Sykkel: Giro d’Italia
oppsummering

18.00 Amerikas tøffeste
jobber (r)

20.00 Monty Python's Fly-
ing Circus (r)

20.35 Monty Python's Fly-
ing Circus (r)

21.15 Criminal Minds
(2) JJ.

22.10 Numbers
23.05 Showman (r)
23.35 Showman (r)
00.05 Showman (r)
00.35 Nattsending

05.55 Morgensending
11.30 Talang 2011
13.00 Äntligen hemma
14.00 Fyra bröllop
14.35 35 år och mormor
15.45 The game plan

Amerikans komedi
från 2007.

18.00 Vinnarfesten
Jessica Almenäs, bju-
der tillsammans med
Brolle på V75-lopp.

19.00 TV4Nyheterna
19.20 TV4Vädret
19.30 Postkodmiljonären
19.55 Lotto, Joker och

Drömvinsten
20.00 Kvällen är din
21.30 Djävulen bär Prada

Am. romantisk kome-
di från 2006.

22.00 TV4Nyheterna
22.15 Djävulen bär Prada

Am. romantisk kome-
di från 2006.

23.55 Elizabethtown
02.30 Nattsending

06.10 Morgensending
10.10 Animal
14.00 I survived
14.50 Inn i fremtiden
15.15 Nærbilde: Arving-

ene
16.45 Verdens adopsjoner
17.10 Verdens adopsjoner
17.30 Akutten i virkelig-

heten
17.55 Akutten i virkelig-

heten
18.20 Barn med sjette

sans
19.05 Oppdrag: Misbruk
19.55 Medics
20.20 Kvinnene i hvitt
21.10 Bak sløret i Saudi-

Arabia
22.00 Verdens største for-

brytelser
22.45 De rå dusørjegerne
23.10 Beach Patrol
23.30 Beach Patrol
23.55 Beach Patrol
00.20 48 avgjørende

timer
01.05 Nattsending

06.00 Morgensending
12.00 Tryllekunstens

hemmelighet
13.00 How I Met Your

Mother (r)
13.30 Coach (r)
14.00 Seinfeld (r)
14.30 Seinfeld (r)
15.00 LA Ink
16.00 Ishockey-VM:

Norge Canada
Direkte.

19.00 Formel 1 – 2011:
Tyrkia Grand Prix
Kvalifiseringsrunden.

20.00 Cops (r)
20.30 Navy NCIS
21.30 Dansken & Fingern

(r)
22.30 Charterfeber –

kjentfolk på tur
23.30 Gridiron Gang
01.55 Poker: Million Dol-

lar Cash
02.55 Nattsending

11.55 UEFA Europa Lea-
gue (r)

13.40 The Championship
Direkte. Kommenta-
tor: Arnstein Friling.

15.40 UEFA Champions
League (r)
Barcelona – Real
Madrid på Camp Nou,
returkamp i semifina-
len.

17.25 UEFA Champions
League (r)
Manchester United –
Schalke på Old Traf-
ford, returkamp i
semifinalen.

19.15 The Championship
(r)
Kommentator: Arn-
stein Friling.

20.55 Ligue 1
Nancy – Lille, direkte
fra Stade Marcel
Picot.

23.00-00.45 UEFA Europa
League (r)
Semifinale.

08.00 Morgensending
10.00 Ishockey-VM: Sveri-

ge Frankrike
12.00 Motorsport: Injecti-

on
12.30 STCC: Ring Knut-

storp Race 1
Direktesendt.

13.45 STCC: Ring Knut-
storp Pro Superbike
Direkte.

14.30 Sandvolleyball i
Shanghai (r)

15.30 Sandvolleyball i
Shanghai (r)

16.40 Basketball: Eurolea-
gue (r)

18.25 Basketball: Eurolea-
gue (r)

20.10 Trans World Sport
21.10 Golf: Viasat Golf

Card
21.30 Boksing: Tittelkamp

Cecilia Brækhus vs. C.
Hallback, direkte.

23.30-01.30 Boksing: IBF-
tittelkamp
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07.00 Jo Jos sirkus 43934 07.25 Førkveld (r)
7658359 08.05 Førkveld (r) 1726663 08.45 Folk (r)
9234798 09.15 Et løp for livet (r) 4864330 09.45
Krumt nebb og skarpe klør (r) (2) 4852595 10.15
Litt av et liv (r) (8) 9660224 11.15 Schrödingers
katt (r) 6424040 11.45 Ut i naturen (r) 5718934
12.15 330 skvadronen (r) (6) 651137 12.45 Ole
Bulls tone (r) 8498886 13.45 Ut i nærturen (r)
2066224 14.00 Adresse Düsseldorf (r) (4) 43330
14.25 Adresse Düsseldorf (r) (5) 4070175 14.45
Adresse Düsseldorf (r) (6) 181779 15.15 4-4-2: 1.
div. Sandefjord – Kongsvinger, direkte fra
Komplett.no Arena. 3267137 17.30 Filmavisen
1959 (r) 2073224 17.30 Åpen himmel 2040
18.00 Folk (r)

Huldra. Norsk dokumentarserie. Tone
Jorunn Tveito mestrer de gamle jakt-
kunster, men også moderne teknologi
– hun bruker både sensorkameraer og
etteraper dyrenes egne kallesignaler,
der hun vandrer i ukesvis alene på
jakt. 9999

18.30 Newton
Populærvitenskapelig program for
barn og unge. En ramme på to hjul –
sykkelen har sett nesten likedan ut
siden den ble funnet opp for 200 år
siden. Hva er det som er så genialt
med den? 8088

19.00 Søndagsrevyen 47717
19.45 Sportsrevyen 233175
20.05 Frå Lark Rise til Candleford (r)

(1) Br. dramaserie. Laura tar farvel
med venner og familie i Lark Rise for å
begynne i den nye jobben sin på post-
kontoret i Candleford. Hun får en
varm velkomst av postmesteren Dor-
cas Lane, men lojaliteten hennes blir
snart satt på prøve. 3055525

20.55 Brødre i krig
Norsk dokumentar. Filmen forteller
om brødrene Erling og Bernhard Brek-
ke fra Trondheim, som ble stående på
hver sin side under annen verdens-
krig. Mens Erling var spion for britene
og havnet i konsentrasjonsleir, kjem-
pet broren på tysk side og ble dømt
for landssvik etter krigen. 4157137

21.50 Kriminalsjef Foyle (r)
(2) Br. krimserie. 5822408

23.00 Kveldsnytt 75750
23.20 Kriminalsjef Foyle 8895021
23.45 Mesternes mester (r) 5414040
00.45 Holby Blue (r) 2930606
01.35 Blues jukeboks 3335642
03.00-06.30 Norsk på norsk jukeboks

95478977

10.45 Gjennom Russland på 30
dager (r) (2) 13726576 11.30 Det
fantastiske livet (r) (3) 24057750
12.20 Korrespondentane (r) (7)
6134040 12.50 Brennpunkt
25772021 13.50Migrapolis (r)
9609175 14.25 Dilligensen
68946088 16.00 Afrikas ukjende
historie (r) (2) 1400779 17.00 Ver-
dens mest moderne land (r) (6)
9493514 17.45Norge rundt og
rundt 9806953
18.15 Mysteriet Norge (r)

3946088
18.45 Kobra 3929311
19.15 Historia om kristendom-

men (r) 64284021
20.05 Sangkonkurransen som

samlet Europa
7053446

21.00 Nyheter 7053601
21.10 Hovedscenen 46905885
21.25 Hovedscenen

Korpsbevegelsen er stør-
re og mer sammensatt
enn du tror. 70012601

22.05 Hovedscenen
I forbindelse med
åpningen av det fransk-
russiske kulturåret i
Paris, fremførte Mariin-
sky-orkesteret alle
Tsjajkovskijs seks symfo-
nier. 55680069

23.00 Samtale med gartneren
Dialogue avec Mon Jardi-
nier. Fr. dramakomedie
fra 2007. En vellykket
kunstner som er trett av
storbylivet i Paris og på
randen av en skilsmisse,
drar tilbake til sitt barn-
domshjem. Her vil han
lage en grønnsakshage,
men trenger hjelp. Gart-
neren viser seg å være
en tidligere klassekame-
rat. I rollene: Daniel
Auteuil, Jean-Pierre Dar-
roussin, Fanny Cotten-
con. Regi: Jean Becker.
(11 år) 86670866

00.45-01.28 En reise til Syria (r)
Dokumentar. 19959828

06.25 Sonen 14643392 07.00 TV 2 Junior 62595
07.01 Bakgårdsgjengen 100028137 07.25
Boblins 7145021 07.35 Benjamin Bjørns hem-
melige verden 1636717 07.58 Byggmester Bob
305835224 08.08 Oktonautene 308049934 08.20
Elias 8156205 08.30 Vennebyen 8591514 08.41
Toot og Puddle 104282576 08.52 Geronimo Stil-
ton 204231750 09.16 Pokemon 102500595 09.37
Bakugan 203758137 10.00 Dyreriket (r) (7) 4330
10.30 Vinn på minuttet (r) (7) 2674311 11.25
Norske talenter (r) (9) 8876999 12.55Norske
talenter – resultater (r) (9) 3752750 13.30 Far-
men (r) (27) 66175 14.30 Sykkel: Giro d'Italia 2.
etappe. Direkte. 12132040 17.30 Sykkel: Giro d'I-
talia – oppsummering. 7243
18.00 Pastor på prøve (r)

(1) Livssynserie. Fikser Egil Svartdahl å
jobbe som vakt på Hove-festivalen?
8972

18.30 Nyhetene og Sporten 40514
18.50 Været 1016330
19.00 FotballXtra

Direktesending fra studio med Davy
Wathne og gjester. 8214

19.30 FotballXtra med hovedrunden
Vi følger innspurten i 6. serierunde og
ser fremmot rundens storkamp. 92972

19.55 Hovedkampen: Molde – Rosenborg
Direkte fra Aker Stadion og 6. runde i
Tippeligaen. 1. omgang. Kommenta-
torer: Morten Langli og Petter Myhre.
8683773

20.50 Hovedkampen: I pausen
Høydepunkter fra første omgang,
kommentarer og analyser. 4181243

21.00 Hovedkampen: Molde – Rosenborg
Direkte fra Aker Stadion og 6. runde i
Tippeligaen. 2. omgang. Kommenta-
torer: Morten Langli og Petter Myhre.
76514

22.00 Nyhetene og Været 13408
22.15 Fotballkveld

Vi gir deg alle målene fra 6. serierun-
de i Tippeligaen. 8103717

23.45 Undercover Boss Norge (r)
(9) Norsk realityserie. Kåre Hansen
har fått ny jobb i ledelsen i IKM. Men
før han begynner i den nye jobben
som direktør, skal han lære bedriften
å kjenne nedenfra. 6615137

00.45 God kveld Norge (r) 5781118
01.20 Svindlere (r) 5477557
02.20 Bror mot bror (r) 8018712
03.25 60 Minutes (r) 5802460
04.15 Været (r) 4166460
04.25-06.25 Sonen 3609441

06.00 Bundy (r) (179) 709224 06.30
Se opp for Susan (r) (12) 717243
07.00 Tvins 2011 6721243 08.30
Nanny (r) (138) 168953 09.00
Oprah (r) (1172) 233866 10.00 Dr.
Phil (r) (1455) 5042021 10.55
Community (r) (10) 9001040 11.25
'Til Death (r) (19) 3687175 11.55 3
bryllup (r) (45) 7949885 12.55 3
bryllup (r) (46) 9872205 13.55 3
bryllup (r) (47) 7647156 14.55 3
bryllup (r) (48) 7644934 15.55
Junior Masterchef Australia (5)
9962934 17.00 9 by design (1)
762458
18.00 Top Model (r) 162494
19.00 Luksusfellen (r) 708595
20.00 Ekstrem oppussing USA

(2) Am. realityserie. Gjen-
gen renoverer en byg-
ning i Baltimore som
huser en organisasjon
som gir et hjem til barn i
fare. 704779

21.00 Vantage Point
Am. actionthriller fra
2008. Åtte ulike menn
med forskjellige syns-
vinkler forsøker å finne
sannheten bak et atten-
tat på USAs president. I
rollene: Dennis Quaid,
Matthew Fox, Forest
Whitaker. Regi: Pete
Travis. (15 år) 6117595

22.50 Two and a Half Men (r)
(110) Am. komiserie.
Charlie går på dobbelda-
te med Jake og fikser en
date til Alan med en pro-
stituert. 8561595

23.20 Kongen av Queens (r)
(138) Am. komiserie.
Arthur vinner 2500 dol-
lar på bingo. 4645021

23.45 My Name is Earl (r)
5937953

00.15 In Plain Sight (r) 9192847
01.10 Royal Pains 9342354
02.05 Screwed

Am. komedie fra 2000.
(15 år) 8132170

03.25 Burn Notice (r) 6767441
04.10 My Boys 5407441
04.35 Entourage 1509644
05.05-06.00 The L Word (r)

4071828

06.00 The Planet's Funniest Ani-
mals (r) (15) 738021 06.25 The
Planet's Funniest Animals (r) (16)
8836137 06.50 The Planet's Funni-
est Animals (r) (17) 2592345 07.15
The Planet's Funniest Animals (r)
(18) 5875021 07.35 Timon og
Pumbaa (r) (12) 6062446 08.00
Timon og Pumbaa (r) (13) 554021
08.25 Sonnys sjanse (r) (2)
3114311 08.45Wizards of Waver-
ly Place (r) (2) 4190576 09.10
Under samme tak (r) (92)
7727601 09.35 Under samme tak
(r) (93) 7718953 10.00 America's
Funniest Home Videos (r) (35)
815359 10.30 America's Funniest
Home Videos (r) (36) 7259953
10.55 America's Funniest Home
Videos (r) (37) 1201408 11.25
America's Funniest Home Videos
(r) (38) 8362682 11.55 Grease (r)
(8) 3672021 13.25 Bortskjemte
tenåringer (r) (9) 267137 13.55 4-
stjerners middag (r) (41) 1389682
14.55 4-stjerners middag (r) (42)
8189359 15.55 4-stjerners middag
(r) (43) 1303408 16.55 4-stjerners
middag (r) (44) 7614345
17.55 Gullungene (r) 4110309
19.00 71° nord – Norges

tøffeste kjendis (r) 500040
20.30 Jakten på den 6. sans

(7) Norsk underhold-
ningsserie. Deltagerne
blir presentert for seks
lukkende dører. Klarer de
fire deltagerne å finne
det ene tomme rommet?
366363

21.30 Criminal Minds: Suspect
Behavior
(7) Am. krimserie. 966327

22.30 CSI: NY (r) 966507
23.30 Politiet (r) 634141
00.30 En callgirls dagbok (r)

4523644
01.00 En callgirls dagbok (r)

4524373
01.30 Krimkommisjonen (r)

9377538
02.30 North Country

Am. drama fra 2005.
Regi: Niki Caro. 68740199

04.35 CSI (r) 9655731
05.25-05.51 Under samme

tak (r) 1422977

06.30Morgennytt 10.00 Litt av et liv (r) 11.00 NRK
nyheter 11.05 Førkveld (r) 11.45 Oddasat – nyheter
på samisk (r) 12.00 Nyheter 12.10 Par i hjerter (r)
13.00 Nyheter 13.05 Røst (r) 13.35 Norge rundt (r)
14.00 Nyheter 14.05Migrapolis (r) 14.40 Urter (r)
15.00 Nyheter 15.10 Par i hjerter 16.00 Nyheter
16.10 Popstokk (r) 17.00 Nyheter 17.10 Dyrisk (r)
17.40 Oddasat – nyheter på samisk 17.55 Nyheter på
tegnspråk 18.00 Førkveld 18.40 Distriktsnyheter
19.00 Dagsrevyen 19.45 Lev lenge! 20.15 Sirkuset,
stjernene og musikken – Eurovision Song Contest
20.45 Glimt av Norge 20.55 Distriktsnyheter 21.00
Dagsrevyen 21 21.30 Norge i krig – oppdrag Afgha-
nistan. Norsk dokumentarserie. 22.00 The Street
23.00 Kveldsnytt. Siste nytt fra NRKs nyhetsredaksjo-
nen. 23.15 Lewis (r) 00.50 Nytt på nytt (r) 01.20 Sport
jukeboks. Sportshøydepunkter og chat. 03.00-06.30
Country jukeboks u/chat. Musikkvideoer.

10.00 Bondeknølen (r) 10.30 Korre-
spondentane (r) 11.00Operaen ifølge
Larsen (r) 12.00 Åpen himmel (r) 12.30
Eksistens (r) 13.00Mission integration
(r) 13.30 Kobra (r) 14.00 Ein dag i Sveri-
ge (r) 14.15 Sportsrevyen (r) 14.35
Munter mat (r) 15.05 Brødre i krig (r)
16.00 En reise til Syria 17.00 Derrick
18.00Nyheter 18.03 Dagsnytt atten
19.00 Verdensmest moderne land
19.45 Røst (r) 20.15 Aktuelt 20.45
Vitenskapens verden 21.30 24 timer vi
aldri glemmer – prinsesse Dianas død
22.00NRK nyheter 22.10Urix 22.30
Historia om kristendommen 23.20 Litt
av et liv (r) 00.20 BP – katastrofen i
Mexicogolfen (r) 01.10Oddasat (r)
01.25-04.45 Distriktsnyheter

06.30 Nyhetsmorgen 06.55 God morgen Norge 10.00
QuizShow 10.30 God morgen Norge (r) 11.50 Hotel
Cæsar (r) 12.20 Ellen DeGeneres Show. Am. talkshow.
13.10 Kontoret (r) 13.40 Judging Amy (r) 14.30 Syk-
kel: Giro d'Italia 3. etappe. Direkte fra den 94. utgaven
av sykkelrittet Giro d'Italia. 17.30 Sykkel: Giro d'Italia
– oppsummering. Oppsummering og høydepunkter
etter dagens etappe i Giro d'Italia. 18.00 Hotel Cæsar
(r) 18.30 Nyhetene og Sporten 18.50 Været 19.00
Oppgrader! Norsk underholdningsserie. 19.30 Hotel
Cæsar 20.00 Farmen. Norsk realityserie. 21.00 Nyhe-
tene 21.20 Været 21.25 Sportsnyhetene 21.40Wal-
lander: Cellisten 22.40 Løgner 23.35 Boston Legal
00.30 Kontoret (r) 00.55 Numbers (r) 01.45 Californi-
cation (r) 02.20 America's Got Talent. Am. underhold-
ningsshow. 03.15 Sportsnyhetene 03.30 Været (r)
03.40-06.25 Sonen. Interaktivt underholdningspro-
grammed musikk, konkurranser og debatt.

06.00Morgensending 09.50 Come
DineWith Me 10.15 I gode og onde
dager 11.05 Dr. Phil 12.00 Real House-
wives of New York City (r) 13.00
Oprah 14.00 Alle elsker Raymond (r)
14.30 'Til Death (r) 15.00 Paris Hilton
BFF – jakten på en bestevenn 16.00
Ekstrem oppussing USA (r) 17.00 Kon-
gen av Queens (r) 17.30 Alle elsker
Raymond (r) 18.00 Two and a Half
Men (r) 18.30 NCIS (r) 19.30 Gordon
Ramsay rydder opp (r) 20.30 Top
Model USA 21.30 Paradise Hotel
22.30 Two and a Half Men 23.00 How
I met Your Mother 23.30 Sex og sing-
elliv (r) 00.05 Sex og singelliv (r) 00.45
Paradise Hotel (r) 01.40 Chuck (r)
02.35 Lov og orden 03.20 Nattsending

06.00Morgensending 08.25 Veronica
Mars (r) 09.10 One Tree Hill (r) 09.55
Airline (r) 10.20 Hundehviskeren
11.15 Grønne fingre 11.45 Glamour
12.15 Drømmedesign 13.15 Et nytt
liv på landet 14.15 Real Housewives
of New Jersey (r) 15.15 One Tree Hill
(r) 16.05 Veronica Mars (r) 17.00
Familietrøbbel (r) 17.30 The War at
Home (r) 18.00 The Big Bang Theory
(r) 18.25 America's Funniest Home
Videos (r) 18.55 Grensevakten (r)
19.30 4-stjerners middag 20.30 71°
nord – Norges tøffeste kjendis 22.00
Castle 23.00 Bingobanden (r) 23.30
Grensevakten (r) 24.00 CSI: Miami (r)
00.55 Sporløst forsvunnet (r) 01.50
CSI (r) 02.45 Nattsending

20.05: Frå Lark Rise til Candleford 23.00: Samtale med … 18.00: Pastor på prøve 21.00: Vantage Point20.30: Jakten på den 6. sans
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Dagsnytt hver hele time.
06.00 Dagsnytt med
værmelding

06.05 Sent og tidlig
07.03 Sølvsuper
08.03 Værmelding
08.07 Sangtimen
09.03 Naturens verden
10.05Mellom himmel og jord
11.03 Gudstjeneste fra Berg
kirke på Senja

12.03 Brønsj
14.03 Krimtimen
14.56 Værmelding
14.58 Programinformasjon
15.03 Norsk på norsk
16.03Musikkabalen
16.41 Ønskekonserten
17.30 4·4·2 Radiosporten
20.03 Kveldsåpent
20.30 Værmelding med
3-dagersvarsel

20.34 Kveldsåpent
22.05 Salmer til alle tider
22.30 Árdna
23.03 Krimtimen
00.05 Nattønsket
02.03 P.I.L.S.
02.33 20 spørsmål
03.03 Alle tiders blinkskudd
04.03 Spill våken
05.33Morgenandakt
05.45–06.00 Værmelding
med varsel for fiskebankene

Dagsnytt hver hele time,
unntatt kl. 20.00.
06.05 Klassisk helgemorgen
06.50Mytekalender
07.03 NRK Gull
07.30 Verdt å lese
08.03Museum
08.30 På livet laus
09.03 Værmelding
09.05 Klar en klassiker
09.30 Språkteigen
10.05Morgenkonserten
11.03 Søndagsavisa
12.03 Radiofront
13.03 Radio Migrapolis
13.30 Transit
14.03Musikkmanesjen
15.03 Radioteatret: Min
forestilling om mor

16.03 Klassikeren
16.40Mørkets opplevelser
17.03 Verdibørsen
18.03 Folkemusikktimen
19.03 Verdt å lese
19.30Musikk i P2: Klassisk
konsert

20.30 Hovedscenen radio
21.03 Radiodokumentaren:
Pappa i babycallen

21.50 Radioblogg
22.05 Jazzklubben
00.05–06.00 Notturno

Dagsnytt hver hele time
frem til kl. 21.00, unntatt kl.
10.00, 13.00 og 15.00. Der-
etter kl. 02.00, 04.00 og
05.00.
06.05 Grisetidlig
09.03 Søndagsmorgen
12.03 Humor Helg
14.03 Banden
16.03 P3søndag
19.03 P3søndag
22.00 VG-Lista Topp 40
24.00 P3natt
02.03 Filmpolitiet
04.03 Sexy
05.03–06.00 P3natt

Nyheter hver hele time
mellom kl. 08.00 og 20.00.
06.00 Godt Voksen
07.00 Popcorn
08.00 Høydepunkter fra
Morgenklubben

10.00 God formiddag
14.00 God søndag
20.00 Kosmo
22.00 Panorama
24.00–06.00 Nattmiks

Nyheter hver hele time
mellom kl. 08.00 og 24.00.
05.00 Klassisk morgen på P4
06.00 Gelius og Hvermann
07.00 Opp og hopp
08.00 Lytternes Favoritter
09.00 P4s Helgefrokost
12.00 Popkonge
13.00 Portrettet
15.00 Søndag direkte
17.00 Sport og musikk
18.00 Sport og musikk direkte
22.00 Den Blå Timen
23.00 Gelius og Hvermann
24.00–05.00 Lyden av P4

06.00 Morgensending
10.55 Villdyrenes SOS
11.20 Turnus på veterinæ-

rakutten
11.50 Livet i underskogen
12.45 Livet i underskogen
13.40 Extraordinary Dogs
14.05 Prosjekt valp
14.35 Natural Born Hun-

ters
15.00 Natural Born Hun-

ters
15.30 Karina: Wild on

Safari
15.55 Karina: Wild on

Safari
16.25 Venom Hunter
17.20 Afrikas outsidere
18.15 Ville Afrika
19.10 Alt om hunden
20.05 I løvens hule
21.00 Det store ørkenra-

cet
21.55 Inn i flokken
22.50 Det mest ekstreme
23.45 Utemmet og uklip-

pet
00.40 Nattsending

07.10 Morgensending
12.20 Universal Soldier III

– Regeneration
Am. actioneventyr fra
2009.

14.00 Unthinkable
Am. thriller fra 2010.

15.40 Percy Jackson &
Lyntyven
Am. eventyrfilm fra
2010.

17.40 Fast & Furious
Am. action fra 2009.
(11 år)

19.25 The Fourth Kind
Am./br. science ficti-
on fra 2009.

21.00 Solaris
Am. romantisk scien-
ce fiction fra 2002.

22.35 Beck – Mannen
med ikonerna
Sv. krimthriller fra
1997.

00.10 Spin the Bottle
02.00 Black Death
03.40 The Box
05.35 Nattsending

06.10 Morgensending
10.50 My Sister's Keeper

Am. drama fra 2009.
12.35 Shutter Island

Am. thrillerdrama fra
2010.

14.50 Snabba cash
Sv. dramathriller fra
2010.

16.50 Avatar
Am. science fiction fra
2009.

19.30 Solitary Man
Am. dramakomedie
fra 2009.

21.00 New York, I Love
you
Am. romantisk drama
fra 2009.

22.45 The Informant
Am. dramakomedie
fra 2009.

00.35 Beck – Annonsman-
nen

02.05 After.Life
03.50 Flickan
05.30 Nattsending

07.00 Morgensending
11.00 Coco Chanel & Igor

Stravinsky
Fr. drama fra 2009.

12.55 Beck – Den svake
lenken
Sv. krim fra 2007.

14.30 Jack Kevorkian: his-
torien om Doktor Død
Am. drama fra 2010.

16.40 Wallander – Vitnet
Sv. krimdrama fra
2009.

18.10 Wonder Boys
Am. dramakomedie
fra 2000.

20.00 G.I. Joe: The Rise of
Cobra
Am. action fra 2009.
(15 år)

22.00 Lett på tråden
Br. romantisk kome-
die fra 2008.

23.35 Hollywood Buzz
00.05 What Girls Like
02.00 Welcome to the

Valley 4
03.30 Nattsending

11.50 La Liga
Lørdagens kamp.

13.45 Klubb-TV: Real
Madrid

14.55 Serie A
Inter – Fiorentina,
direkte fra Stadio Giu-
seppe Meazza.

17.00 La Liga
Lørdagens kamp.

18.55 La Liga
Direkte.

20.55 La Liga
Direkte.

23.00 La Liga
Lørdagens kamp.

01.00-02.45 Serie A
Roma – Milan på Sta-
dio Olimpico den 7.
mai.

06.00 Robotboy
06.25 Pusur
06.50 Johnny Test
07.15 Ben 10
07.40 Rosa Pantern
08.10 Pusur
08.35 Scooby Doo
09.05 Diverse sendinger
14.00 Ozzy & Drix
14.25 Johnny Test
14.50 Justice League
15.15 Batman
15.40 Beyblade
16.05 Ben 10
16.30 Mr. Bean
16.55 Angelo Ruler
17.20 Aloha, Scooby-Doo

Am. animasjon fra
2005.

18.35 Batman
19.00 Johnny Test
19.25 Beyblade
19.50 Toon Kult
21.00 Dexters lab.
21.25 Krampetvillingene
21.50 Chowder
22.15 X-Men Evolution
23.05 Kveldssending

06.00 Morgensending
08.15 Mythbusters
09.05 Mythbusters
10.00 Overhaling
11.00 Mer bil for pengene
12.00 American Chopper
13.00 American Chopper
14.00 Mer bil for pengene
15.00 Kampen om mann-

dommen
16.00 Gullfeber
17.00 Møkkajobber
18.00 Elvemonstre
19.00 Hvordan gjør de

det?
19.30 Hvordan gjør de

det?
20.00 Superhumans
21.00 Deconstruction
21.30 Mythbusters
22.30 Med livet i behold
23.30 Parasittmareritt
00.30 Virkelighetens åste-

der
01.30 Forstå ondskapen
02.30 Mythbusters
03.30 Mythbusters
04.20 Nattsending

06.00 Phineas og Ferb
06.25 Totally Spies
06.50 Phineas og Ferb
07.10 Fairly Odd Parents
07.35 Phineas og Ferb
07.50 Det søte liv til sjøs
08.15 Phineas og Ferb
08.25 Shake it up
08.50 Phineas og Ferb
09.05 Diverse sendinger
12.00 Det søte liv til sjøs
14.30 En god latter!
14.35 Fairly Odd Parents
15.20 Drabantbyens

våghals
16.05 Phineas og Ferb
16.50 På kroken
17.35 Totally Spies
18.20 Lykke til Charlie!
18.45 Fairly Odd Parents
19.00 Fantasia 1940
20.55 Lykke til Charlie!
21.20 Zack og Codys søte

hotelliv
21.40 Phineas og Ferb
22.25 Totally Spies
22.50 Phineas og Ferb
23.15 Kveldssending

06.00 Morgensending
13.30 Af nød og lyst – om

kongebryllupper
gennem tiden

14.00 Gudstjeneste i DR
Kirken

14.45 Skuespiller i Astrid
Lindgrens verden

15.00 Det vilde Kina
15.50 Herskab og

tjenestefolk
16.45 HåndboldSøndag:

slutspil (m), direkte
18.30 TV AVISEN med

Sporten og Vejret
19.00 OBS
19.05 Yellowstone

Nationalpark
20.00 Herskab og

tjenestefolk
21.00 21 SØNDAG
21.40 Fodboldmagasinet
22.05 Kammerater i krig
22.55 Grænsekontrollen
23.40 Sømanden & Juris-

ten – historier fra et
hospice (r)

00.10-00.40 TV!TV!TV!

08.30 Morgesending
09.30 GP3 Series i Istanbul

Andre løp, direkte.
10.00 Padling: Verdenscup

Sprint, direkte.
11.00 Tennis: WTA (r)
11.45 Superbike Corner
12.00 Superbike: VM-

runde i Monza, Italia
Første løp, direkte.

13.00 Supersport: VM-
runde i Monza, Italia
Direkte.

14.15 Sykling: Giro d'Italia
Andre etappe, direkte.

17.30 Superbike:
VM-runde i Monza
Andre løp, opptak.

18.15 Motorsport
Weekend

18.30 Tennis: WTA-turne-
ring i Madrid, Spania
Finale, opptak.

20.00 Boksing (r)
22.00 Sykling: Giro d'Italia

(r)
23.00 Tennis: WTA (r)
00.15 Nattsending

07.30 Morgensending
10.40 Søte fristelser (r)
11.10 Sonnys sjanse (r)
11.35 Wizards of Waverly

Place (r)
12.05 Scooby Doo 2: Mon-

stre på frifot
Am. actioneventyr fra
2004.

13.50 Judge Judy (r)
14.20 Judge Judy (r)
14.50 Collegeliv (r)
15.50 Mitt hemmelige

tenåringsliv (r)
16.45 Gossip Girl (r)
17.40 One Tree Hill (r)
18.35 Unge Mødre DK (r)
19.10 Kjærligheten ruler!

Am. romantisk kome-
die fra 2004. (7 år)

21.00 North Country
Am. drama fra 2005.

23.20 Angel Eyes
Am. romantisk thriller
fra 2001. (11 år)

01.20 The Graham Norton
Show

02.15 Nattsending

08.05 Morgensending
10.35 Criss Angel: Mind-

freak (r)
11.30 Galskap.com (r)
12.00 Galskap.com (r)
12.30 Galskap.com (r)
13.00 Galskap.com (r)
13.25 Galskap.com (r)
13.55 Dating Guy (r)
14.25 The Life and Times

of Tim (r)
15.00 Robot Chicken (r)
15.30 GT-akademiet
16.00 Skraphandlerne i

New York (r)
16.30 Pantelånerne i

Detroit (r)
17.00 Tung last (r)
18.00 Ekstreme utfor-

dringer
19.00 Smallville
20.00 Nikita (r)
21.00 Face/Off

Am. actiondrama fra
1997. (18 år)

23.55 Kriminelle gjenger
(r)

00.55 Nattsending

06.00 Morgensending
07.50 Dyr døgnet rundt
08.45 Når naturen slår til
09.40 Krisesituasjon
10.35 Farlige reiser
11.30 Mysterier fra arki-

vet
12.00 Kjempekonstruksjo-

ner
13.00 Megafabrikker
14.00 Megafabrikker
15.00 Nat Geo undersøker
17.00 Jorden under lupen
18.00 SOS: Kode Rød
19.00 Byggesonen
19.30 Megafabrikker
20.30 Megafabrikker
21.30 X Prize Cars: Fremti-

den akselereres (p)
22.30 På innsiden av et

isolat
23.30 Alaska State Troo-

pers
00.30 Megafabrikker
01.30 Nat Geo undersøker
03.30 Megafabrikker
04.30 Nattsending

19.30 Nytt på nytt (r)
20.00 Partydronninger (r)

(1) Br. dokumentarse-
rie.

20.40 House (r)
(10) Am. dramaserie.
Dr. Foreman tror en
lite samarbeidsvillig,
hjemløs kvinne later
som hun er rammet
av slag for å få et gra-
tis måltid ved sykehu-
set. Men den hjemlø-
se kvinnen rører ved
noe hos dr. Wilson,
som ønsker å hjelpe
henne.

21.25 Lady Gaga presen-
terer The Monster Ball
Am. konsert fra Madi-
son Square Garden,
New York.

23.25 Standup med Rus-
sell Howard (r)
(3) Br. standupshow.

00.10 Mitchell og Webb
(r)

00.35 Nattsending

06.30 Fantorangen
07.00 Supermorgen
10.00 Diverse sendinger
12.00 Megafon (r)
12.30 Superstreker
14.30 Mánáid-tv (r)
14.45 Tricky TV (r)
15.05 Min galaktiske

forsvarer (r)
15.20 iCarly (r)
15.45 iCarly (r)
16.10 Animalia (r)
16.35 Min galaktiske

forsvarer (r)
16.50 Orps (r)
17.15 Sånn er jeg, og sånn

er det (r)
17.31 Uki (r)
17.36 Pocoyo (r)
17.44 Virre Nøff (r)
17.54 Tellesprell (r)
18.00 Æsops teater (r)
18.10 Med bestefar i

lomma
18.25 Ariel
18.30 Newton
19.00-19.25 Legenden om

Enyo (r)

07.00 Morgensending
11.00 Once a Thief

Kan. TV-actionthriller
fra 1996.

13.00 Jerry and Tom
Am. krimkomedie fra
1998.

15.00 Love Thy Neighbor
Kan. thriller fra 2006.

17.00 Deadlocked
Portugisisk-am. thril-
ler fra 2000.

19.00 Backflash
Am. thriller fra 2001.
(15 år)

21.00 Circus
Br. krimdrama fra
2000.

23.00 The Avengers
Am. action fra 1998.

01.00 The Preacher
03.00 Nightmare on Elm

Street: The Dream
Child

05.00-06.30 Icebreaker

06.15 Morgensending
13.00 Hollywoodredaktio-

nen
13.25 Två kockar i samma

soppa
14.15 Dox: Big River Man

(r)
15.55 Rapport
16.00 Smartare än en

femteklassare (r)
17.00 STCC

Den andra deltävling-
en i STCC-mästerska-
pet körs på Ring
Knutstorp.

17.55 Sportnytt
18.00 Rapport
18.10 Regionala nyheter
18.15 Landet runt
19.00 Sportspegeln
19.30 Rapport
19.55 Regionala nyheter
20.00 Mästarnas mästare
21.00 Brottet och straffet
22.30 Hung
00.30 The Big C (r)
01.00 Nattsending

08.00 Morgensending
13.00 Fashion (r)
13.30 Vem vet mest? (r)
14.00 Vem vet mest? (r)
14.30 Vem vet mest? (r)
15.00 Vem vet mest? (r)
15.30 Vem vet mest? (r)
16.00 Marwencol (r)
17.00 Filmklubben
17.15 Filmklubben
17.25 Filmklubben
17.30 Världens språk (r)
18.00 Babel (r)
19.00 Sista chansen
20.00 Tjejer typ tolv
20.55 En skateboardåka-

res dagdröm
21.00 Aktuellt
21.15 Agenda
22.00 Dokument utifrån:

Rysk rättvisa
23.00 Rapport
23.10 Världens händelser

(r)
23.40 Magnus och Petski

(r)
00.10-01.00 Kroppen i

siffror (r)

06.00 Morgensending
11.10 Flipper

Am. familiefilm fra
1963.

12.40 Rose Marie
Am. komedie fra
1954.

14.20 The Liquidator
Br. actionthriller fra
1966.

16.00 Pat and Mike
Am. romantisk kome-
die fra 1952. (7 år)

17.35 Spinout
Am. musikalkomedie
fra 1966. (7 år)

19.05 The V.I.P.s
Br. drama fra 1963.

21.00 Reckless
Am. drama fra 1984.
(15 år)

22.35 Zabriskie Point
Am. romantisk drama
fra 1970.

00.30 42nd Street
02.00 Never So Few
04.00 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Working Holiday
14.00 Travel Notebook
15.00 Globe Trekker
16.00 Megalopolis
17.00 Culinary Asia
18.00 Globe Trekker
19.00 Four Men and a

Lady
19.30 Cruise Today
20.00 Distant Shores

(4) Inland Navigati-
ons.

20.30 Glutton for
Punishment
(5) Morel Mushroom
Foraging.

21.00 Megalopolis
(6) Tokyo.

22.00 Globe Trekker
(7) The American Civil
War.

23.00 Angry Planet
23.30 Glutton for

Punishment
24.00 Four Men and a

Lady
00.30 Nattsending

06.00 Morgensending
10.00 Jakten på den for-

svunne julenissen
Kan. familieeventyr
fra 2010.

12.00 Whip It!
Am. drama fra 2009.

14.00 The Proposal
Am. komedie fra
2009.

16.00 The Imaginarium of
Doctor Parnassus
Am./kan. eventyrfilm
fra 2009.

18.00 Kick-Ass
Br./am. actioneventyr
fra 2010. (15 år)

20.00 Bright Star
Br./austr./fr. biogra-
fisk drama fra 2009.

22.00 The Men Who Stare
at Goats
Am./br. komedie fra
2009. (15 år)

24.00-01.38 Festival

06.00 Morgensending
10.00 Zu Warriors

Hongkongkin. action
fra 2001.

12.00 Metro 123 kapret
Am./br. thriller fra
2009.

14.00 Zorro – Den mas-
kerte hevneren
Am. actiondrama fra
1998.

16.20 Farewell
Fr. thriller fra 2009.
(15 år)

18.10 Terminator Salvati-
on
Am./ty. sci-fi-thriller
fra 2009.

20.00 Echelon Conspiracy
Am. actionthriller fra
2009. (15 år)

22.00 Zombieland
Am. actioneventyr fra
2009. (15 år)

24.00 The News Girl
02.00 Rosso Nero
04.10-05.43 Minotaur

11.10 Frustrerte fruer (r)
12.00 Frustrerte fruer (r)
12.50 Frustrerte fruer (r)
13.40 Frustrerte fruer (r)
14.30 Frustrerte fruer (r)
15.20 Privat praksis (r)
16.10 Privat praksis (r)
17.00 Privat praksis (r)
17.50 Privat praksis (r)
18.40 Privat praksis (r)
19.25 Entertainment Now
19.55 Linni
20.25 Petter elsker Mari
20.55 Oslogirls
21.25 Waitress

Am. romantisk kome-
die fra 2007.

23.15 Hope Island
00.05 Brutte løfter (r)
00.50-01.05 America's

Got Talent

09.00 Krig & fred
09.50 Krig & fred
11.00 Krig & fred
11.50 Krig & fred
13.00 Krig & fred
13.50 Krig & fred
15.00 Krig & fred
15.50 Krig & fred
17.00 Films & Stars

(17) Underholdnings-
magasin.

18.00 Pontiac Moon
Am. dramakomedie
fra 1994. (11 år)

20.00 Safety of Objects (r)
Am./br. drama fra
2001. Regi: Rose Tro-
che. (11 år)

22.00 Iron Man
Am. action fra 2008.

00.15 Sliver
02.00 Unge svermere
03.30-04.55 Nerdenes

hevn 2
be. Am. komedie fra
1987.

06.00 Fanzone
07.00 Everton –

Manchester City (r)
09.00 Tottenham –

Blackpool (r)
11.00 Man United –

Chelsea 00/01 (r)
11.30 Klassikeren: Stoke –

Arsenal 08/09 (r)
12.00 FC Football (r)
12.30 Før kampen
12.55 Wolverhampton –

West Bromwich
Direkte.

15.00 Stoke – Arsenal
Direkte.

17.05 Man. Utd. – Chelsea
Direkte.

19.10 Etter kampen
20.00 Fanzone
21.00 Wolverhampton –

West Bromwich (r)
23.00 Stoke – Arsenal (r)
01.00 Manchester United

– Chelsea (r)
03.00 Review
04.00-06.00 Aston Villa –

Wigan (r)

10.30-10.55 Sportsuken
på TV 2 (r)

12.45 UEFA Europa Lea-
gue: Semifinale (r)

14.30 Sportsmagasinet (r)
15.00 Sportsuken på TV 2

(r)
15.30 Vålerenga – Brann

(r)
17.15 Omnisport-TV
17.45 Start – Aalesund

Direkte fra Sør Arena
og sjette runde i Tip-
peligaen.

20.00 The World Game (r)
21.00 Haugesund – Sta-

bæk
Fra Haugesund stadi-
on og sjette runde i
Tippeligaen.

22.45 Odd Grenland –
Sarpsborg 08
Fra Skagerak Arena
og sjette runde i Tip-
peligaen.

00.30-02.10 Strømsgod-
set – Tromsø

08.35 Morgensending
11.25 M*A*S*H (r)
11.55 M*A*S*H (r)
12.25 M*A*S*H (r)
12.55 M*A*S*H (r)
13.25 M*A*S*H (r)
13.55 Farmen
14.55 The School of Rock

Am./ty. komedie fra
2003.

17.00 FotballXtra
19.00 Merlin
20.00 Cleveland Show
20.30 Cleveland Show
21.00 The League of

Extraordinary Gentle-
men
Am. action fra 2002.
(11 år)

23.05 Seriemorderne
00.05 Monty Python's Fly-

ing Circus (r)
00.40 Monty Python's Fly-

ing Circus (r)
01.20 Best of Showman
01.50 Baller av stål (r)
02.30 South Park (r)
03.00 Nattsending

05.55 Morgensending
13.00 Klockan åtta hos

stjärnorna
14.00 En unge i minuten
15.00 Austin Powers: The

spy who shagged me
Am. komedi från
1999.

17.05 Vinnare söndag
17.55 Sverigelotteriet
18.00 Kalla fakta
19.00 TV4Nyheterna
19.20 Väder
19.30 Sporten söndag
20.00 Rolandz bjuder upp

igen
21.00 A history of violence

Am. dramathriller
från 2005. (18 år)

22.00 TV4Nyheterna
22.15 A history of violence

Am. dramathriller
från 2005. (18 år)

23.20 Fotbollskanalen
Europa
Direktesendt.

24.00 Mayday
01.05 Nattsending

06.05 Morgensending
08.35 SOS
09.20 Beach Patrol
09.45 Beach Patrol
10.10 Det barske Alaska
14.00 Shockwave
14.50 Livredderne
15.10 Livredderne
15.35 Livredderne
16.00 Livredderne
16.20 Livredderne
16.40 Livredderne
17.10 Dog Town
18.05 Nærbilde: Anna

Nicole Smith
18.55 Historiske øyeblikk i

nytt fokus
19.45 Den nakne sannhet
20.20 Sveriges verste

videregående skole
21.10 Grusom attraksjon
22.00 Grønne korridorer
22.50 Syv drapsmotiv
23.40 Cool it
01.05 Sea Patrol
01.55 Innsatsstyrke: Dal-

las S.W.A.T.
02.40 Nattsending

06.00 Morgensending
13.00 Coach (r)
13.30 Coach (r)
14.00 How I Met Your

Mother (r)
14.30 How I Met Your

Mother (r)
15.00 Ice Road Truckers (r)
16.00 A-Team
17.00 Formel 1 – 2011:

Tyrkia Grand Prix
Hovedløpet.

18.00 Knight Rider (r)
19.00 How I met Your

Mother
19.30 Simpsons
20.00 Two and a Half

Men
20.30 NCIS: Los Angeles
21.30 Most Daring
22.30 Cobra

Am. actiondrama fra
1986.

00.10 Verdens villeste
politivideoer (r)

01.10 New York Under-
cover (r)

02.00 Nattsending

12.15 The Championship (r)
14.00 FIFA Futbol Mundial

(r)
14.30 MUTV: Managers

press conference (r)
15.00 Countdown 2 Kic-

koff (r)
16.00 MUTV Matchday

Live
17.10 Ligue 1 (r)

Nancy – Lille på Stade
Marcel Picot.

19.10 MUTV Matchday
Live
Direkte.

20.00 MUTV Matchday
Review
Direkte.

20.30 UEFA Champions
League Weekly (r)

20.55 Ligue 1
Lyon–Marseille, dir.

23.00 FIFA Futbol Mundial
(r)

23.30-24.00 MUTV
Matchday Review (r)
Manchester Uniteds
egen TV-kanal.

08.00 Sandvolleyball i
Shanghai
FIVB World Tour
2011, direkte.

09.00 Sandvolleyball i
Shanghai
FIVB World Tour
2011. Kv. fin., direkte.

10.00 Trans World Sport (r)
11.00 Motorsport:

Injection (r)
11.30 Viasat Sport

Rallystudio
Direkte.

13.30 Formel 1: Tyrkia
Grand Prix
Direkte.

16.25 Basketball: Eurolea-
gue Final Four
Finale i Barcelona.

18.30 Basketball: Eurolea-
gue Final Four
Bronsefinale i Barce-
lona, opptak.

20.15 Ishockey: VM 2011
22.15-00.15 Basketball:

Euroleague Final
Four (r)
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IPAD:

Månedens 
beste
nyhetstips 
får en iPad! 
Alle andre gode tips honoreres med
Flax-lodd.

Tipstelefon: 977 21 000
MMS/SMS:

GDTIPS + melding til 2097

E-post: tips@gd.no 

TIPS OSS!

+12

+12

+12

+12

+15

Svak

+12
+13
+4

+15
+5

+12
+3

+11
+2

+11
+2

Svak

Solen

Norge i går

I dag I kveld

Norge i dag

Lillehammer

Mandag
Det blir sol.

+18

+20

+15

+13

+21

Overskyet, 
men 
opphold.

Søndag

+21

+18

+17

+8

+15

+16+19

+8

Søndag
+5

+12

+19

+19

+7
+9

+9

+6
+8

+10
+9

+8
+10

+9
+2

04.54
21.36 21.39

04.5111 13

Delvis skyet og mest 
opphold.

Overskyet, 
men mest 
opphold.

I dag

Opp kl.
Ned kl.

I morgen

Oslo
Lillehammer
Geilo
Hamar
Stavanger
Bergen
Ålesund
Trondheim
Bodø
Tromsø
Kirkenes

Vannstanden i Mjøsa var i går 3.64
meter, mot 3.67 meter dagen før

Det vart ikkje pilking i vinter. Ikkje i
fjorvinter, heller. Det kvitta med.
Nå er det snart for seint. Sist eg
prøvde pilken, vanst eg ikkje meir
enn å kave meg i land. Det stod
som ein foss utu holet. At det var
så voldsomt til undertrykk, hadde
eg ikkje kalkulert med. Så nå ligg
pilkinga på is.

Det er ein ting eg kunne tenkt å
lært meg skikkeleg. Å fiske med
flugu. Eg har fleire flugustenger.
Både heile og halve. Den eine kjøp-
te eg fordi eg trudde at eg skulle
greie å få det til. Den andre kjøpte
eg fordi eg trudde at det var stor
flugustong eg måtte ha for å kaste
flugu lengre enn tuppen når. Den
tredje kjøpte eg fordi tuppen brakk
på den andre og fordi den nye ville
eg aldeles sikkert beherske. 

Det gjekk dit høna sparka. Eg
har forsøkt forskjellige teknikkar.
Laust og ledig-kast. Brått og bru-
talt-kast. List og lempe-kast. Tre
ting skjer. Det eine oftare enn det
andre. At flugu hektar seg fast i
kjørr og gras bak meg. Slikt tærer
på humøret. Som nummer to på
rangeringen; at snøret legg seg
som ein tull på vatnet. Det tredje
er at eg blir så irritert at snøret blir
sveiva inn i lynfart. 

Likevel er flugustonga som re-
gel med. Fordi det ser utruleg kars-
leg, tøft og sportsfiskaraktig ut
med ei flugustong som står rett til
vers på sekken.

Nå har eg sikra meg ei ny fiske-
bok. Nu skal alt gå så mykje betre.
Trur eg. 

EliaS

Fiskekrok

Tankestreken Dagens leserbilde Flere bilder på www.gd.no/leserbilde

GD sentralbord

61 22 10 00

Gudbrandsdølen Dagningen, 
Jernbanegt. 13,  
2609 Lillehammer.

Postadresse:

Postboks 954, 
2604 Lillehammer.

Internett:

http://www.gd.no

E-post:

redaksjonen@gd.no
sporten@gd.no
debatt@gd.no
abonnement@gd.no   
annonse@gd.no

Heia Selfors!
Artig å lese om Kvams store idol
Jon Selfors og hans planer om Sinc-
lair 2 ved nye E6. Selfors er en snill
og god mann og har omsorg for
sine ansatte, som nok gjør en god
jobb. 

Jeg har aldri vært innom Sinclair,
med skam å fortelle. Det må gjøres
en dag og ta seg en tur for å kjøpe
en bedre middag. Da vil jeg sitte
ved det berømte kvamsbordet og
ta innover meg lukten av kvamvær.
Jeg er så inderlig glad i bygda Kvam.
Ikke rart Selfors har bodd der i 40
år.

Sverre Johan Haugen

Lisensen

Real housewives of New York? Ell
New Jersey, for den saks skyld! Mye

skit lisens-penga våre ska brukes
tel! Nei, lag heller ei episode om
UnrealHousewife beside Lågen, ell
Alone Housewives from Auggedal,
Saksumdal’n ell Musdal’n! Vi har da
mye bra lokalt! Va slikt lisens-penga
sku vori brukt tel.

Hilsen optimisten

Russebuss

Til konkuranssen om første russe-
buss i lillehammer Så vidt jeg hus-
ker så var min bror med på en rød
russebuss som het antabuss i1972.

Gunnar

Penger 

Blir lei meg jeg,eller litt misunnelig?
Ser i avisa at hus til 5,8 mill. blir
solgt. Hva slags folk får lån til slik a?

Er det de som har nok fra før? Hus
med tak og fire vegger har vi, men
må pante flasker siste uka før lønn
for å få smør på brødskiva. Kan vel
ikke få alt en peker på.... 

Lille meg

Hei vårglad! 

Vanleg folkeskikk må også ungene
ha, sjølv om dei er yre av glede! Det
er ikke alt en gjør mot fremmede
sjølv om fristelsen kan bli stor! 

Hilsen også vårglad

Sauebukk

Kjære deg Turid-Laila – en
vedde/vær heter rett og slett saue-
bukk i store deler av landet vårt!

Finnes folk utenfor Gudbrandsda-
len også, forstår du. Saubukk står
jo i ordbøkene! 

Kirsti

MATJAKT:
Stillits fotogra-
fert i rosebusk
i Gausdalsgt.,
Sylling Boretts-
lag, Lilleham-
mer, 6. mai. 

Foto: Vidar
Bækkelund

På avveie

Vi utfører 
store og små

BYGGEOPPDRAG
Vi tegner og ordner godkjennelse 
av prosjektet, og sørger for faste 

priser også fra rørlegger, 
elektriker, murer osv.

Ta kontakt med oss!

www.vingrombygg.no
Tlf. 61 05 43 80

ØMME 
MUSKLER?
La en av våre 
naprapater, 
massasjeterapeuter 
eller vår osteopat 
hjelpe deg!

Åpningstider: 
mand-tors: kl. 05.30-20.30
fredag: kl. 05.30-16.00
Kort ventetid på time.

Sliperiveien 2 - 2609 Lillehammer
Tlf. 61 26 19 95

www.naprapatklinikken.no

Tessand Snikkerlag AS,
Tretten Bygg AS,

Brøttum Byggeservice AS

MESTERHUS 
GUDBRANDSDAL

Vi bygger hus og hytter,
og utfører rehabilitering

og tilbygg. 
Kontakt oss for katalog 

på hus og hytter.

www.mesterhusgudbrandsdal.no

Ukens bolig
SAGATUN

Lillehammer
Telefon 47 80 67 00 

 lillehammer@boligpartner.no

Svart katt med ekstra 
«tommel-tå», forsvant fra
Gausdalsgate 30 april. 
Se gjerne etter han i kjeller 
eller bod. 

917 24 935

Asics Gel-kayano joggesko str.
39,5 - hvite og blå m/ spesial-
tilpassa ortopediske innleggs-
såler, ble borte fra damegarde-
roben i Håkons Hall torsdag
5.5.2011, mellom ca.kl. 1330-
1430. Det er viktig for meg å få
tilbake de spesialtilpassa orto-
pediske sålene, da de er tilpas-
sa mine føtter, og kan være
skadelig å bruke for andre.

411 40060 el. 911 53513

Høgvang grendahus i Brekkom
savner fire langbord.
Har noen lånt bord og glemt å
levere dem tilbake?
Nå er det snart konfirmasjons-
tid og vi trenger borda.
Vær så snill og ta kontakt med
styret tlf.95926414, eller sett
borda utenfor HØGVANG sna-
rest. 

Kristin J. Mork, Fåvang


