
Arnfinn Ilenden — god I
hnppbnkken og g«d l lang

rennssporet,

også hopp og han kan regn*
sol: som helt. sikker EM-del
tager i begge disipliner. I fjor
var har. ikke hedt på topp I
mønistHmgarenmen.e og bl»
ikk» med til EM 1 Italia, men
nå er lian naturligvis Ikke til
å komme forbi på EM-laget.

Det er umulig å sl hvor
dan Jeg kan hevde meg f EM,
piei- Henden. - Så mang»
n\o navn dukker siadig opp.

Vest.

srer på, os hun betyr nødven
dig nytt. blod i norsk kombi
iiertsport. I den vest-tyske
byen Schonach vant har. i ja
nuar et stort internasjonalt
:rnn og slo bl. a. fjorårets  !.
og D.-memi i junior-EM. Se
ntre vant har. det forsto
i-.ionstrmgsren.not foran årets
EM utenfor Leningrad og ble
toer i hopp bak Bjarne Nres.

1 Rælingen vant han altså

Men det er nltsa kombinert
Henden forst og fremst snt-

— Joda, jeg hadde lira
klaff, inwommer Henden
overfor Adresseavisen.
EgeMHg har jeg neppe hop
lut bedre i hele vinter, men
jeg tror jeg hadde like gode
rvev i fjor. Hittil i vinter har
jpg hatt problemer niec! sai-
M-n fordi Jeg satt for langt
bak. De sisrte par ukene har
jeK jobbet med denne detal
jr-n og plutselig gikk alt som
ex il rom.

Når en 17-Aring går hen ni;
>l.ir gode hoppere som de ny
bakte Benlor-norgesmestrene
Nils P, Skarsotli ug Frlthjof
rrydz. Einar Bekken, Per
BJørnstadi Erik Solberg og
Od<! Hammernes, ju da mri
denne 1 7-årin(*en viere et helt
spesielt godt talent. Nar han
s:i attpåtil egentlig er kombi
nortloper, må man nærmest
u! seg over. Det var nettupp
<l<'t tilskuerne gjorde da Arn
flnn Ilenden fra Heimdal
tirsdag kveld ble tredje beste
hopper uansett klasse ug
summen med Ingolf Mork
fikk lengste hopp med "9 me
ter I Mariknllen I Kællngen.
ISare Mork or Lars (Irinl
likk bedre poengsum enn
Ilenden op «å svært niangn
poengene var det ikke som
skilte de tre.

Slår NM-vinnerne |
/ hopp, men satser f
mest på kombinert J

Arnfinn Henden et kombinerttalent av de sjeldne!]
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Det kjempes om Kongepokalen
i skifeltskyting i Steinkjer
«Skiskytter-uka» innledes i formiddag

— Men det blir nok et skille li
kevel, vær ikke redd for det, sa
Tommy Bjørnådal i ettermiddag.
Ranværlngen var ikke sikker på
om han skulle starte. Han har
betennelse i albuen og klarer
ikke hverken å gå eller skyte
som folk, sier han.

Skiskytteruka I Steinkjer Inn
ledes torsdag morgen med nor
gesmesterskapet I skifeltskytinp,
og forholdene ligger glimrende
til rette for en jevn og spen
nende kamp om Kongepokalen.
Det er god vinter på Innherred
akkurat mV, det er godt sklforo
og meget lett løype. Hvor van
skelig skytingene kan bli, får
Ikke deltagerne vite for de kom
mer løypa rundt. Alle forhold
tatt I betraktning: — det er van
skelig å blinke ut noen favoritt.

Skiskyting er én idrett, skifelt
skyting en annen. De to idretts
grenene er selvfølgelig beslektet,
og grovt sagt kan man Bi at
slektskapsforholdet består 1 at
de samme deltagerne med
samme utstyr er med 1 begge
grener. I sklfeltskyting har den
gode feltskyteren adskillig større
muligheter enn den gode skilope
ren. Hver bom koster nemlig 3
minutter. Såvidt vi kan be
domme opplegget for årets XM I
skifeltskyting har skytteren
også en fordel ved at loypa er så
lett og dermed ikke skiller til
strekkelig.

Steinkjer, onsdag.
ARNE AANSTAD

# Stemkjerarrangørene
med god hjelp av HV-karer og

mannskap fra Steinkjersannan
har hatt en svær jobb med å
legge alt til rette. I dag var om
trent 150 mann I aksjon i løypa
og på standplassene for i alt fem
forskjellige skytinger. Alt fore
går stort sett i nærheten av sky
tebanen, og det nytter naturlig
vis Ikke å holde de «ukjente» av
standene hemmelig. Derfor er
man 1 ettermiddag spent på hva
slags mål og skive man har

opp for Kjell Hovda og ikke
minst John Kr. Sørensen, som
antagelig er den beste og mest
rutinerte feltskytteren på start
streken. Det er fort gjort å kom
pensere fire—fem minutter sva
kere langrenn med to treff-pluss.

Magnar Solberg er en meget
Interessant start også i skifelt
skytlng hvor han tok Kongepo
kal i 1968. Og så er man selvfol
gelig spent på hva tittelforsvare
ren Terje Hansen kan makte,
og han har fått orden på flng

vinter. Han bor ha muligheter
nå.
0 Bjørn Sirijord, som er. sin
ungdom til tross en meget dyk
tig feltskytter. Han har vært
mye syk 1 vinter, og har følgelig
Ikke fått opp farten i sporet,
men han kan feltskyting.
• Ellers er det all grunn til å se

rene sine etter kulden i Finland.
Det siste gjelder forovrig enkelte
andre lnpere også.

NM i feltskyting er et mara
tonstevne. Mellom første start i
yngre junior og siste gammelkar
som legger ut i sporet kl. 13.15
går det hele tre timer og tre
kvarter til starter. Da er også en
rekke karer kommet i mål, Det
er sannelig alvor for dem som
skal arrangere. VI håper godvæ
ret holder seg slik at det blir sol
borti bakkene.

Ulame på luene også blir tillatt 1
Norge, i likhet med ! Sverige.
Skiforbundet nektet på sin side
at man hadde inngått noen slik
avtale med løperne.

Nå kreves klar tale!

Loe-saken opptar ennå sin
nene. Hva blir det tU med rekla
men og med Ski-poolen, er et
spørsmål mange har stillet oss
etter NM.

Man m& regne med at spørs
målet blir endelig avgjort denno
uke. I går kveld hadde Odd Mar
tinsen og Anders Lenes, som re
presentanter for de aktive møte
med et par representanter for
*kl-ityrct, nærmest som en inn
ledende konferanse. I kveld skal
så langrennsløpere møte Skifor
bundets arbeidsutvalg.

Fredag er D-dagen — da skal
det endelige mote, slik vi har
oppfattet det, avvikles. Til dette
blir Ikke bare langrennsløpere,
men også representanter for de
andre nordiske disipliner, hopp
og kombinert innkalt og i tillegg
også representanter for kvinne
langrenn. Sistnevnte synes nem
lig å være holdt belt utenfor —
inntil nå.

VI gjentar vårt håp ved av
slutningen av NM i Lillehammer
om at styret og løpere er slik på
talefot at man nå kommer frem
til en endelig enighet om tiltak i
forbindelse med pool-ordnlngen.
Så far man snnitidig håpe at
den Ikke vil gå ut over kretsenes
og klubbenes arbeid, slik det
også er uttalt frykt for. Nå base
rer disse seff 1 stor utstrekning
p& stette fra næringslivet, i form
av annonser 1 terminlister og:
programmer. Fryktet er nt
denne støtte vil falle bort, i
hvert fall i en viss grad fra fir
maer som er med 1 pool'en. Det
vil da bil lett for dem å vise til
at dø allerede har støttet ski
sporten — som medlem av skl
poolen.

I løpet av fredags kvelden bør
denne sak være kommet til veis
ende. Kommunikeet fra dette
møtet m& da fa en slik form nt
misforståelser eller inistolknin
ger Ikke blir mulig.

Etter møtet med de aktive 1
Lillehammer hersket det nemlig
stor uklarhet. Fra løperne fikk
vi da opplyst at forbundet villo
søke FIS om dispens, slik at re-

Nå kreves
klar tale!

VI tror den godo feltskyttcr vil
triumfere denne gangen. Og
hvem er så god feltskytter? I
grunnen alle eliteløperne i ski
skyting, men man kan kanskje
trekke frem to mann spesielt:
• Ragnar Tveiten, som har
vært mester 1 denne gren et par
ganger tidligere, men som ikke
har fått til noe i skiskyting 1

9 Tre mestre skal kåres
Løypene er lagt 1 to sløyfer,

hver på fire km, og det skal sky
tes seks skudd etter hver av fem
runder. Det skal kåres tre nor
gesmestre første dag: 1 yngre og
eldre junior samt naturligvis i
senior hvor Kongepokalen er
oppsatt. Egentlig er det vel bare
senlorrennet som teller ordentlig.
Mange har muligheter til tittel
mellom Esten Gjelten, som star
ter klokken 11.22 og Kåre Hovda
med start kl. 12.53.

valgt for å gjøre skytingen van
skeligere,

— Den paster meg utmerket,
sier Kjell Hovda, ojj vi minner
om at han er en utmerket skyt
ter både 1 felt og pa bane, — og
med ski på bena.

Kjell Hovda bekrefter overfor
Adresseavisen at nil gammel
splid og misforståelser ni er
oppklart og glemt, og det sier
han seg meget glad for.

Kjell Hovda er dermed 1 høye
ste grnd med 1 bildet for en
plass pa laget til VM. Han ble
nr. 2 1 Tydal og: nr. 3 i Gjøvik 1
de offisielle uttagningsrennene
foran Nordisk, og løypen her i
Steinkjer er lett.

Det er nå full enighet mellom
Kjell Hovda og Sldskytterutval
get. En del møtevirksomhet her I
Steinkjer har brast orden 1 sa
kene.

Hovda-saken er
ute av verden
Fra vår medarbeider.

Kjell Hovda er klar for norske
representasjoiulag i skiskyting
Igjen. ITvls lian plaserer seg godt
under XM her 1 Steinkjer og blir
tatt ut på laget til verdensme
sterskapet i Lake Plaeid, så sier
Kjell Hovda ja takk. Dermed
skulle den berømmelige Hovda
saken, som dessverre har vart I
to år basert p& ståhei og tvilsom
behandling etter VM 1 Tavaste
hus i 1971, være ute av verden
for godt.

Norges Skøyteforbund har tatt
ut følgende løpere til Nordisk ung
clomslandskamp i Verdal 24.—25.
februar:

Ivar Aarnes, 01, Geir Nyland,
ASK, Jørn Didrlksen, OSK, Jon
Medbøe, OSK, Amund Sjøbrænd,
HIL, Kal Stenshjemmet, Cerea. —
Reserve: Kai A. Engelstad. ASK.

SKTFELTSKYTING :
Steinkjer NM kl. 9.30.

SKØYTER:
Verdal KM alle jenteklasser,

gutter 10—13 år.
SKI:

Melhus KM langrenn gutter
12/15 år i lysløypa ved Trøndertun
kl. 19.

Sterkt norsk u-lag
til Verdal

Erik Einum gjenvalgt
i Skiskytterutvalget SOM ARRANGØR har lorda

gena jubilant også gjort seg for
delaktig bemerket. Trondersta
fetten, i samarbeid med Adres
seavisen, var således den første
landeveisstafett her oppe. Den
stod på programmet fra 1930 til
en stund etter krigen, og samlet
alltid meget god deltagelse. De
to ski-NM som laget hadde an
svaret for - femmil.»- og stafett
mesterskapet såvel i 1048 og 195*
ble begge store suksesser. Den
drivende kraft bak disse stor»
mesterskap som samlet tusener
på tusener av tilskuere, var An
ders Estenstad. Sammen
med de tidligere nevnte veteraner
har ikke han minst satt sitt preg
på Strinda Idrettslags admini
strerende virksomhet. Det har
såvisst også lagets eneste gjenle
vende æresmedlem, Erling Hel
land gjort, sammen med de tre
livsvarige medlemmer, Olav
Helland. Gudmund Hel
la n d ng Olaf Nordby.

TO AXLEGG som klubben
med rette var stolt over, horer I
dag historien ti!. Lagets bane
Lidareinde, var i sin tid meget,
populær, og det samme var la
gets hoppbakke, Stokklelvs.
Lengste hopp under åpningsren
net i 1915 var på 40.5 meter. By
ens aviser skrev den gang begei
stret om den nye storbakken
på Strinda.

to år etterpå, og siden har fot
ballen i stor utstrekning satt
sitt preg på laget. I dag er det
fotball man tenker på i forbin
delse med Strinda. og målet i ju
bileumsåret er naturligvis å spill»
seg opp fra .". divisjon. Siste se
song endte Strinda på 2. plass,
fattige 1 poeng bak vinneren.
Falken.

til gården på Sluppen med hver
sin fotball fra England, der de
hadde studert. Sammen med ka
merater samlet de seg på
Sluppen-jordet, som dermed kan
skje var det første stedet hvor
fotballen rullet i Trøndelag.
Utpå vinteren 1898 kom så en
del gutter sammen og stiftet la
get -  opplysninger fra den tid
finnes ikke. Men senere har man
en del notater å bygge på, sam
let av gamle veteraner som Mi
chael Thangstad, Paul G.
Ven a a s og Ivar Schj ø 1 -
berg. Kjente navn, langt uten
for Strinda idrettslags rekker.

FOTBALLEN dannet opptak
ten, men det gikk 11 år før den
igjen stod på programmet i laget
som først og fremst satset på
ski, noe senere også på friidrett.
Historikken beretter om at det
første skirenn ble holdt i en
bakke i Fossegrenda ovenfor
Sluppen, og det første langren
net hadde Blakklia som utgangs
punkt. I hopprennet var det ren
nets dommer, overkonduktør I.
Nilsen, som gjorde seg mest be
merket, med et prøvehopp på
hele 18 meter, mens vinneren av
langrennet het Mathias Blakkli.
En rekke renn fulgte etter disse
to arrangementer, og hoppleng
dene kom opp I hele 25—28 me
ter i «Gryta». I 1906 hadde laget
fått 117 medlemmer, et meget
stort antall til den tid å være.
Arskontingenten var 60 øre.

DETTE og mere til opp gjen
nom årene vil sikkert bli «min
net» av lagets eldste veteraner,
når praten begynner å gå på fe
sten lørdag. Uten å gå for mye I
detaljer, tar vi med at fotballen
hadde ligget nede helt til 1909,
da Strinda Fotballklubb ble stif
tet. Den gikk Inn 1 Idrettslaget

rekke veteraner som har satt
spor etter seg I andre Idretter,
fiirst og fremst ski, også viere
blant dem som benker seg rundt
festbordet.

Strinda I.L. feirer 75-års jubileum lørdag

Den eldste fotballklubb
nord for Dovre jubilerer

I dag er det ungdommen som
preger denne tradisjonsrike
klubb. Det er fotballen som do
minerer. Men likevel vil en

Strinda TL, dm eldste fotball
klubb nord for Dovre, markerer
sitt 75-ftrsjubileum med en fest
pi «Grenaderen» restaurant lor
dag. Selve Jubileumsdagen var
den 3. Januar, men feiringen av
dette store jubileum foregår
altså fursl nå.

OPPTAKTEN til det som i
dag er Strinda IL skjedde i 3897,
altså året for laget ble stiftet. To
sonner av brukseier Holtermann
(som har gitt navnet til veien
med samme navn» kom da hjem

UNGDOMMEN REGJERER I s STKINDA IL. — Disse karene sH r 1 sæissen for 75-åraJub(lant(Mi, fra v. sekretæren Eivind John
sen, kassereren Odd Roar Hjelde, formannen Tor E. Stigiim, styremedlem Guttorm Fredriksen, Viseformannen Arnt Bakken vnr

dessverre ikke til stede da bildet ble tatt.

Fredag skal skytterstyret ha
møte 1 Steinkjer og blant flere
saker vil de ogs& bil orientert
om landsskytterstevnet i Stein
kjer til sommeren.

Årsmøtet gjenvalgte Erik El
num som formann. Likeledes de
to medlemmer som var på valg,
Gjermund Johansen ng Olav D.
Lid. Gjenstående styre er Gun
nar Giljarhus og Jens Ropstad
samt Ole J. Bangstad, som er
Forsvarets representant. Blant
varamennene er Asbjørn Wæge
og Olav Jordet. Erik Einum le
det motet og etterpå fikk han
forsamlingens takk tolket av
Arne J. Odde og med applaus for
sitt store og uegennyttige virke
for skiskytingen både ute og
hjemme.

ranteri. og A-lapere ska! seedes i
NM og storro renn. I ski- og felt
skyting skal eliteløpere i senior
klassen plasseres til midtre del
innenfor maksimum 30 minut
ters forskjell i starttid.

Det er ellers i emning oppret
telse av et rekrutteringsutvalg
med medlemmer fra bl. a. HV or
Skiforbundet. Utvalget skal bl. a.
se på om det er aktuelt med inn
føring av kvinneklasse i ski- og
skifeltskytlng.

Steinkjer, onsdag.
Fra vår medarbeider.

Sklskytternei årsmøte ble av
viklet 1 Steinkjer 1 dag og tilttlut
nlngen var realtlvt stor 1 og med
at 24 samlag var representert
sammen inni et fulltallig Slii
 kvtterutvalg. Sklskytterårsmo
tet er et besluttende organ fur
olle ting som ikke griper Inn 1
det fundamentale regelverket In
nen Skyttervesenet.

Arets møte befattet sog da hel
ler ikke med de store sakene,
men bl. a. med en del små detal
jer som har adskillig interesse.
Skytterstyret har tidligere bevil
get samlagene penger til kon
krete tiltak på ungdomssektoren,
betinget av at samlagene yder
like mye. «Tilsvarende bevilg
ning fra samlagene» vil nå falle
bort fordi samladene ikke har

penger. Derimot anmodes Skyt
terstyret om å bevilge mer på
sin part.

Hva penger angår så har man
til sin glede konstatert at STUI
nå er villig til å gi bidrag (etter
nærmere retningslinjer) til lys
på skytebaner i tilknytning til
lysløyper.

Tldllgere 1 vinter har man I
elltekretser bl. a. vært litt opp
tatt av fjorårets vedtak om for
bud mot kikkerter og skytese
kunderlng 1 nasjonale renn.
Dette forbudet har årsmøtet
opphevet med øyeblikkelig virk
ning. Kikkerter kan nå brukes
på standplassen i tråd med det
internasjonale reglement bl. a.
med bestemmelser hvor kikker
ter kan plasseres.

Ellers har aklskytterårsmøtet 1
regels form knesatt et prinsipp
man har hatt de Biste firene,
nemlig at alla «»ramerked« a«pi
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Et godt bad

forlenger livet

En Volvo har et langt liv. s<ZZ Det betyr en enda
En av årsakene er den grun- —/fc 7/^U^SIh--^ sikrere bil.
digerustbeskyttel- //^r^'/ Rustbeskyt-
sen-somnå '"' '^^^ K'O^K^/0/ telsen. Nok et
er blitt enda l^*"*^ J<^ leddiVolvos
bedre enn tid- M^ planmessige arbeide for
ligere. I tillegg lil / —1 f"' okt sikkerhet og hov kvalitet
varmgalvanisering  »T^V"M f>/\
av utsatte steder, dyppes hele karosse- NM W^MF MW
riet iet elektrobad. Dette gir tykkere og . , j, u ..
jevnere rustbeskyttelse i selv den min- " inntOOt NordDO
ite krok av karosseriet
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Trondheim tlf. 32 050 — Nanwo» tlf. 72 711 • 72 723 — Levanger tlf. 81 709
Steinkjer tlf. 61 1« — Mosjoen tlf. 71 177
Heimdal tlf. 45 850 — Stjordal tlf. 94 938


