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A/S N,RINGSBYGG 
veksthus for napingsliv !'Enebakk  og Folio 

- A/S Naringsbygg er et helt nytt tilbud til 
naringsdrivende i Enebakk med vilje til 
vekst og lønnsomhet, sier diplomØkonom og 
iverksetter av bygget, Lars Takla til Vignett. 

Han er selv bosatt i Enebakk, og driver fir-
maet Scan-Consult pa Gran i Ytre Enebakk. 

- Hensikten med A/S Naringsbygg er a kun-
ne tilby mindre naringsdrivende i Enebakk 
og Follo ressurser de ikke har tilgang pa. - En 
rekke profesjonelle tjenester vii stâ til dispo-
sisjon: Sekretartjeneste, bistand innen regn-
skap, Økonomistyring, inkasso, jus, og mar-
kedsføring. I tillegg vii veksthusmedlem-
mene fâ adgang til telex, tekstbehandling, da-
taanlegg, kopiering, møterom og kantine, sier 
Takla. 

Odegàrdslia 
A/S Nringsbygg skal ligge i 

ødegârdslia i Ytre, og byggestart 
er forventet tidlig til sommeren. 
Tomta er pa 4.7 mâl, og selve 
bygget er beregnet til 500 m11, 
med store muligheter for utvidel-
Se. 

- En av intensjonene med A/S 
Nringsbygg er a kunne tilby 
nringsdrivende enebakkinger i 
Oslo ett inspirerende, utviklende 
og hyggelig miljØ i Enebakk, sier 
iverksetter av prosjektet, Lars 
Takla. 

- Veksthustanken er 
fly i Enebakk 

- Veksthustanken er en filosofi 
i tiden, og den er pa ingen mate 
ny i Norge, men her i Enebakk er 
den jo relativt ny, sier diplomØ-
konom Lars Takla til Vignett. 

- Selve forretnirigsideen er i 
trád med trender I tiden, hvor en 
rekke nyetableringer ser dagens 
lys. For suksess og trygge ar-
beidspiasser trengs det en mâi-
rettet plan og styring ogsâ for 
mindre bedrifter i lokaimiljØet, 
uttaler Takla. 

- Ytre blir en forstad 
til Ski og Oslo 

Mange nringsdrivende stiller 
kanskje spørsmáltegn  til at et 
slikt vekstsenter blir lagt til Ene-
bakk. 

- Etter hvert som Ytre Ene-
bakk bygges Ut, kommer vi sta-
dig nrmere Ski og Oslo, og om 
5-10 âr er vi kanskje som en for-
stad a regne, sier Lars Takla. 

Hva skal vekst-
huset inneholde? 

Det er grenser for hva man kan  

fa plass til innfor et areal pa 500 
mD. 

- Det er sannsynlig med rundt 
10 bedrifter i startfasen, med til 
sammen 15-20 ansatte, sier Tak-
la. 

- Det viktigste er at de bedrif-
tene som skal holde til i vekst-
huset har noe a tilfØre hverandre. 
Det er mange smábedrifter som 
har et betydelig potensiale bare 
de kiarer a utnytte sin ressurser 
rasjonelt. I veksthuset vii de fá 
tilgang pa en masse utstyr de el-
lers ikke yule fàtt adgang til, ut-
taler Takla til Vignett. 

- Det er snakk om 
smâbedrifter 

- Det er mange smábedrifter 
som lever i reiativt "kummerli-
ge" forhold., og som kanskje Øns-
ker seg bedre lokaliteter fordi de 
ikke kan "vokse" mer, men det jo 
ogsâ mange som enØyd  slik 
som de har det. r 

- Nâr det gjelder typen av be-
drifter er det ikke industri vi sik-
terbss inn pa, det kan eventuelt 
vre f. eks et minitrykkeri. Ak-
tuelle bedriftstyper kan were 
handel, inkassobyrâ, agentur-
firma osv., sier Takla. 

Neri ngssjefens 
kontor positive 

I forbindelse med presentasjo-
nen av A'S Nringsbygg var det 
ogsâ en representant fra N-
ringssjefens kontor i Akershus til 
stede. 

- Vi har registrert at det skjer 
en deli fylket, og vi har arbeidet 
mye med a etablere mindre be-
drifter. Veksthus er dukket opp i 
flere kommuner med tilsvarende 
struktur som i Enebakk, det gjel- 

A/S Nceringsbygg erforelØpig  pa modeliplanet, her vistfram 
av banksjef Tore Petterse, diplomØkonom  Lars Takla og 
Blikkholm fra Nceringssjefens kontor. 

der blant annet Nittedal og 
Frogn, sa Blikkholm fra N-
ringssjefens kontor. 

- A/S Nringsbygg kan fS. støt-
te fra vârt kontor, men vi stiller 

ogsá betirigelser. De ma stille 
med egne lokaler til rett pris, og 
det ma finnes et nringslivs-
grunnlag i omrâdet, uttalte 
Blikkholm. 
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FRITT FORUM. 
Vi forbeholder oss retten til a kutte ned pa for 
lange innlegg etter beste skjonn. Du kan skri-
ye anonymt, men redaksjonen ma ha navn og 
adresse. 

$treifinn... 

Fersk 

høyrygg rn/ben 
For 66.70, 4670 pr. kg 

 

Sportspølse 
For 60.50, na: 
pr. kg 

2990 

Kokt skinke 
For 17.61, ná: 
pr. hg 
	11.90 

Servelat 
For 8.95, ná: 
pr. hg 
	

VU 

10 kg 

poteter 	go 
KUN 25, 

3x1 Itr. 

Cola 190 
For 22.20, ná: I U 

Stor 

kakebunn90 
KUN 
pr. stk. 	9 
T-bleie 
nr. 3, for 69.-, ná: 

3090  

LOKENS 
MATSENTER A/S 

YTRE ENEBAKK 
TIf. 92 40 14 

Tornater 
KUN 
pr. kg 15. 

, 

VIGNETT 

Som leder av piankomiteen for 
idrettsaniegg pa Fiateby vii jeg 
fâ svare BjØrg JØrgensen pa hen-
nes innlegg i Vignett 30.1.86. 

Hun pástár at den vanhige be-
boer i Enebakk ikke Ønsker Id-
rettsanlegg ved Streifinn og at 
dette ikke var representativt for 
folks mening. Denne pastand far 
hun std for selv, men det finnes 
faktisk mange i Enebakk som sy-
nes piasseringen er ypperiig. Her 
finnes store areaier som kan be-
nyttes pa mange uiike mater. 
Sportshytta <StrElFinn>> higger i 
umiddeibar nrhet, iysiØypa  er 
der med sine muligheter (kanskje 
ogsa I den tiden det ikke er snØ?), 
aipinaniegget er under pianieg-
ging og hoppbakken vii kanskje 
ogsa tas i bruk igjen. Dessuten, 
og minst like viktig, ligger marka 
i umiddelbar nrhet med den 
kombinasjonsmulighet 	dette 
har. Bade STUI og idrettskonsu-
lenten er svrt fornØyd  med 
plasseringen, og vii Enebakk ma 
jo innse at disse har betydeiig er-
faringer. 

I B.J.s innlegg gár det videre 
fram at kommunestyret ikke tok 
hensyn til idrettsforeningens me-
ning. Dette kan hun ikke tro pa 
selv. Sávidtjeg vet var det et ârs-
mØtevedtak at idrettsanlegg pa 
Fiateby skulle iokaiiseres I omr.-
det rundt StrElFinn. At dette i 
senere tid bie omgjort, fordi da- 

vrende formann var ak'tivt 
medlem av et politisk parti av en 
annen mening, er egentlig en an-
nen side av saken. Poiitikk og 
idrett bør  ikke kobles sammen. 

Poiitikere blir ogsa beskyidt 
for at det er tiliitsmannskrise i 
foreningen. Dette er tuhi. Det har 
de senere 6xene vrt ekstraordi-
nre ârsmØter for a fâ valgt tii-
strekkeiig med tiilitsmennlkvin-
ner, I hvert fail i ElF. Arsakene til 
dette kan vre mange, men jeg 
tror ikke iokaiisering av idretts-
anlegget har noe med dette a gjø-
re. For Øvrig vii jeg berØmme 
Frode Bakken (tidiigere formann 
I ElF) for hans kjempegode inn-
sats og iedeise av foreningen. 

B.J. mener ogsâ at politikere 
(kommunestyret) motarbeider 
idrettsforeningene. Hun giem-
mer da deres innsats f.eks. ved 
bygging av Mjrhahien, ved leg-
ging av tre forskjeiie iysiØyper, 
ved EIFs disposisjon av kom-
munens grusbane I Kirkebygda, 
ved erverv av areal til aipinbak-
ken mv. Dessuten far ikke id-
rettsforeningen midier fra STUI 
uten at politkere <<veisigner>> pro-
sjektene (ies beviiger midier). Al-
likevel pâstár B.J. at vi motarbei-
der idrettsforenin gene. 

Hun hàper videre sit.at:  at 
Streifinn blir Jorunn Buers hode-
pine. Enda et godt eksempel pa 
demokrati I kommunesammen- 

heng. Sitat slutt. Er det hennes 
mening at alie i Enebakk skal 
stemme for hodepine pa meg? I 
safali tror jeg at jeg ma skuffe 
henne. Den eventuelle <<hodepi-
ne>> er et tiibakelagt studium. 
Det er nemlig fattet ioviig vedtak 
og ervervet areal til idrettsaniegg 
bak StrElFinn. Det PLANKO-
MITEEN na Ønsker er fortsatt et 
samarbeid med befoikning, 
foreninger, lag, osv. for best mu-
iig a ía oversikt bade ute og inne. 
B.J. kan ikke mene aivor I at den 
dagen det star en idrettshali pa 
tidligere nevnte areal, sa vii ikke 
handballgruppe, 	turngruppe 
mv. benytte denne? 

511 
atjeg ma videre, fâ mer er-
faring om jeg skal bli pro-
fesjonell. Jeg er realistisk 
nok til a anta at jeg hadde 
hell. Juryen iikte bildet - 
et abstrakt maleri. DrØm-
men er a bli antatt pa 110- 
stutstihlingen. Det ma v-
re <<toppens tinde'>. For-
eløpig fØler jeg at jeg kan 
for hite. Det hele er sa 
mangfoidig. Jeg higer pa 
ingen mate etter a bli en 
stor maler, men det er opp-
løftende a ía iovord i 
kunstnerkretser og bli an-
tatt. Det lØsriver en pa en 
mate fra det amatørmes-
sige - selv om det fortsatt 
er langt frem til de profe-
sjonelies rekker. Neste 
skritt pa den veien haper 
jeg blir a komme inn i 
Akershus Bildende Kunst-
neres Forening. Da ma 
man imidlertid bli antatt 
pa tre koliektive utstil- 

Jeg vii for Øvrig minne henne 
om at kasserer i ElF, en vaigt re-
presentant og et mediem fra IKU 
(idrettens kontaktutvaig) bi.a. 
hører med I PLANKOMITEEN. 
Her er det I hvert fall samarbeid 
meiiom idrett og poiitikere. 

PLANKOMITEEN skal PLAN-
LEGGEhva som skal plasseres 
av aniegg i det omradet som er 
vedtatt. Det er her vi Ønsker sam-
arbeid med befoikningen. 

Jeg háper at et ioviig fattet 
vedtak, enn om det matte ga pa 
tvers av enkeites mening, blir ak-
septert og ikke blandes inn i 
planieggingen av aniegget. 

Jorunn Buer. 

linger. I fØrste omgang vii 
jeg sende inn bilder til 110-
stutstihhingen. I neste om-
gang vii jeg prove a satse 
pa separatutstilhing i 
UKS. 

Umulig tanke 
- En aidri sâ liten ambi-

sjon i magen ,tross alt? 
- Muligens. Men skulle 

jeg noen gang vage a satse, 
da matte det vre som re-
sultat av en enorm suk-
sess. Det er umulig a tenke 
en shik tanke! Det er aitfor 
mange pa linje med meg. 
- Du er sogning. Ville ik-

ke Hafslo og Luster-natu-
ren bringe stØrre inspira-
sjon til en maler? 

- Nei, avgjort ikke. Om-
râdet jeg kommer fra er 
mer fotografisk pent. Hvis 
jeg var fotograf, yule jeg 
flytte tilbake. Skal man 
utvikle seg - bade som sy-
kehjemsstyrer og som ma-
ler, er muiighetene stØrre 
her, sier Thune. 

Prestgàrden i Enebakk, her settfra Ekebergdalen, eller rettere sagt kjØkkenet I Vignett lokaler. 
I 	  



5,11985 - doPim,g VMP 
I f0P, folk— godt. 

for sko9sveksten 
I 

Aret 1985 var et varmessig darlig ar for folk, 
men et meget godt ar for skogens vekst. NedbØren 
i sommerhalvâret var rikelig. Det ga god vekst, 
men vanskelige driftsforhold. Vinteren ga be-
skjedent med snø og brukbare driftsforhold. 

VIGNETT 

1985 - et godt ár for 
Enebakk trekksp1*11klubb 

Vi ser tilbake pa et ár 
hvor vi ikke la opp til 
store 	forandringer, 
men fulgte opp det ar-
beid og de mal som tid-
ligere var lagt opp. For 
a gá tilbake til 1984 og 
rekruttering, sã startet 
vi opp i det smâ med et 
kurs om vâren og 3 om 
høsten. Interessen for 
kurs vokste, og resulta-
tet ble at Enebakk 
Trekkspillklubb gjen-
nomfØrte 8 kurs i 1985, 
fordelt med 5 pa var-
ha!váret og 3 pa hØst-
halvâret. At deltagerne 
ikke bare kom fra Ene-
bakk, viser behovet og 
interessen for det kiub-
ben driver med til dag-
hg. 

Sà litt mer tilbake til anner, 
klubbaktivitet. Foruten ukent-
lige Øvelser bar vi hatt 3 semina 
rer for a Øve inn nytt stoff. 1. mars 
deltok vi i Distriktsmesterskap 
pa Jessheim. Pa tross av iherdig 
øving forut for konkurransen, ble 
det ikke topp-plassering denne 
gangen heller, men sá er ogsa 
konkurransen knivskarp. I april 
ia vi heller ikke pa latsiden. Den 
14, april holdt vi kirkekonsert i 
Mari kirke, hvor Flateby barne-
kor deltok som gjester. Den 20. 

F  21 
8. mai: Rydding pa beg-

ge kirkegardene, godt 
fremmøte fra hagelaget, 
Menighetsrad og andre. 

10. mai: 10-arsjubileet 
ble markert ved planting 
av 2 furutrr ved Enebakk 
herredshus. Ordfører Lu-
cie Paus Falck var med pa 
beplantningen. 

20. mai: Plantebytte hos 
Oddvar Wennevold, meget 
godt fremmøte, Ca. 35 per-
soner til stede. 

19. august: MØte pa det 
gamle herredshuset med 

april var vi selv gjester pa en 
korpskonsert i Kirkebygda holdt 
av Enebakk Ungdomskorps, og 
den 27. april arrangerte vi varfest 
pa Ignarbakke. I mai stod Skage-
raktreffen for dØra, et ârlig trekk-
spilitreff til sjØs,  som vi ikke gàr 
glipp av. Vi spilte da ogsa til dans 
pa báten og pa en kro i Danmark. 
I Sangens og Musikkens uke spil-
te vi en kveld for pensjonistene 
pa Flateby og deltok en annen 
kveld pa konsert pa Mjr ung-
domsskole. En grillfest for oss 
selv ble en koselig avslutning pa 
varhalvaret. Som vanlig var det 
flere medlemmer som ogsa i a 
deltok pa Ransäterfestivalen i 
Sverige. 

Man ma alltid ha mal a strekke 
seg mot dersom man skal utvikle 
seg, heter det. Enebakk Trekk-
spillklubb var i 1984 med pa den 
Norske Kulturuken i Berlin. Da 
vi ble invitert til a vre med i 
1986 ogsa, takket vi igjen j  til til-
budet. Det har fØrt  til at vi har 
mattet utvide repertoarlisten 
med mer dansemusikk. 

Turen til Berlin koster selv-
følgelig en del, og for a minske 
medlemmenes utgifter hadde vi 
tre kakebasarer hØsten 85, 2 av 
dem i et stort varesenter hvor vi 
spilte I butikken samtidig med at 
vi solgte lodder. Av erfaring vet 
vi at det er svrt vanskelig a ía 
tilskudd til slike aktiviteter. 

Kiubbens uniformer begynner 
A bli gamle og slitte, og vi har 

Kristoffer Garden som 
foredragsholder over em-
net <,Vin og vinlegging>>. 
Dessverre mØtte bare 14 
personer fram for a hØre  et 
meget interessant for-
edrag. 

22. august: Sopptur ble 
arrangert med 35 deltake-
re FremmØte ved Ragn-
hild Kigen. Det er visst in-
gen som har tatt skade et-
ter turen. 

25. november: Ca. 40 per-
soner mØtte frem for a se 
og hØre <,Ytre Enebakk 
Blomster>> fortelle om og 
vise blomster og blomster-
dekorasj oner.  

derfor nedsatt en komité som al-
lerede har nedlagt et stort arbeid 
med akomme med forsiag til nye 
uniformer. Vi haper a kunne ha 
nye uniformer til Berlin-turen. 

Den mest oerefulle spilling vi 
hadde i 1985 var den 27. septem-
ber da vi av Oslo og Omlands 
Krigsinvalideforening ble bedt 
om a spille ved deres 
30-arsjubileum i Oslo Radhus. 
Andre medvirkende var Wenche 
Foss, og St.Hallvardsguttene og 
arrangementet ble apnet av Al-
bert Nordengen. I tillegg til det 
som er nevnt, deltok vi pa øst-
landske Trekkspillfestival i Lier 
sammen med mange trekkspill-
klubber fra østlandet, og den 10. 
november holdt vi selv konsert 
pa Flateby hvor Spydeberg 
Trekkspillklubb var gjester. Vart 
arlige julebord pa Ignarbakke 
satte punktum for hØstsemes-
teret. 

Styret har 1 1985 bestâtt av: 
Formann: Arne Johansen, 

nestformann: David Hagen, kas-
serer: Bent Johansen, sekreter: 
Bent Sørfjord, matrialforvalter: 
Bjorn Myhrer, varamedlem: Ar-
vid Muldbakken. 

Det har vrt avholdt 1 ársmø-
te, 4 medlemsmøter og 9 styre-
møter i perioden. Enebakk 
Trekkspillklubb har pr. 31/12-85 
ca 40 medlemmer. 

Styret! 

Laget bar i 1985 107 med-
lemmer. Regnskapet viser 
at laget pr. 31/12 1985 har: 
Innestaende 
i bank kr 8.447,15 
Innestaende 
i kasse kr 216.08 

Styret 

Driftsforhoidene under ett 
var imidlertid gode nok til at 
en fikk brukbar avvirkning 
samlet sett. I Ski ble avvirk-
ningen rekordstor med 33.431 
m3. Dette er et kvantum Ca. 
9.000 m3  over middeltailet for 
de 5 foregaepde ar. Tallet til-
svarer en hogst pa Ca. 0.4 m3  
pr. dekar produktiv skogs-
mark. 

I Enebakk gikk hogsten ned 
ca. 5.000 m3  fra aret for, og 
sank 4.600 m3  under mid-
deltallet fra de foregaende ar 
til 24.488 m3. Det er inter-
essant a legge merke til at vel 
18% av avvirkningen i Ene-
bakk ble soigt til Sverige. 

Piantesesongen ble kortere 
enn Ønskelig ved at varen 
kom sent. Den vanlige for-
sommertØrke utebie, silk at 
varplantingen kom godt. Ut- 
plantingsresultatet 	ble 
126.400 planter pa 576 dekar 1 
Enebakk, og nr sagt samme 
plantetali 1 Ski. Dette er tall 
over gjennomsnittet I Ski, og 
under gjennomsnittet i Ene-
bakk. 

Etterarbeider I foryngelser 
er statistikkført med 869 de-
kar 1 Enebakk og 1.667 dekar i 
Ski. I Ski er dette tilfredsstil-
lende, mens en i Enebakk 
hadde Ønsket større aktivitet. 
En ma da legge til at en del an-
beid biir utfØrt uten at det 
kommer med i noen stati-
ti.kk. 
For a stimulere aktiviteten 

ble skogtekniker BjØrn  Skaug 
ansatt som ekstrahjelp noen 
uker sommeren 1985. Han be-
sØkte skogeiere for a demon-
strere bruk av motorryddesag 
og rettiede nâr det gjeider 
etterarbeid I ungskogfelter. 

Et ytterligere forsØk pa a 
stimulere aktiviteten I skog-
skjØtseien var opprettelsen av 
to demonstrasjonsfelter i 
1985. Et i uiike grader av inn-
grep ved ungskogpleie, og et I 
grader av fØrstegangstynning 
i granskog. Nettopp tynning 
vii bli en stor arbeidsoppgave 
1 arene som kommer. 

I Ski ble det tatt opp 4.517 
meter skogsgrøft 11985. Det 
alt vesentlige er opprensk av 
gamle grØfter etter hogst pa 
forsumpet skogsmark. 

Vi har fortsatt enkelte re-
gistreringsfeiter for a holde et 
øye med den store granbark-
billen. I 1985 ble det I disse 
registreringsfeilene I gjen-
nomsnitt fanget flere biller 
enn noe ar tidligere I Ski. I 
Enebakk er det bare i 1980 en 
har fanget flere biller i gjen-
nomsnitt I de registreringsfel-
ler en har hatt. Dette er 
skremmende. I tillegg fikk vi 
atskillig vindfall den 6. sep-
tember. og dersom disse ikke 
biir ryddet bort for en fly yng-
lesesong av billene, kan en 
frykte ytterligere oppblom-
string av billemengden. En en 
fortsatt av den formening at 
vi burde ha fortsatt billekri-
gen I noen grad Ut over 1983. 

Ved flere anledninger er 
spØrsmâlet om arbeidskraft 
ved skogkulturarbeider tatt 
opp. Spesielt er det butt hey-
det at ledigmeldte kunne ut-
fØre ungskogpleie i stedet for 
A bruke kjemiske midler. I 
1985 gjorde vi fra skogbruket 
to henvendelser til arbeids-
kontoret med sikte pa a ía ar-
beidshjelp over kortere perio-
der, men dette forte ikke 
tram. 

I Ski ble det 11985 dannet et 
radiosikringsiag for a Øke sik-
kerheten for de som arbeider I 
skogen. Gjennom den hue 
brbare enhet kan en ha kon-
takt med en helkontinuerhig 
bemannet vaktsentrai for 
eventuell varsiing av ulykker. 
Dessverre er det ikke sa man-
ge som foreiØpig har knyttet 
seg til systemet. 

1985 gikk ut med utmerke-
de driftsforhold 1 skogen. Vi' 
far hape det bun en god over-
gang til skogbruksaret 1986. 

Asmund Jahr, 
Herredskogmester i 

Enebakk og Ski 

N 

-Gran -  et eksempel 
Lars Takla, iversetteren av A/S Neringsbygg driver 

idag firmaet Scan Consult pa Gran i Ytre Enebakk. 
- Gran er et godt eksempel pa at det gâr an a drive 

smâbedrifter like effektivt her I Enebakk som inne i 
Oslo, sier han. 

Lars Takla driver flrmaet Scan Consult - et servisesenter for n-
ringslivet sammen med kona Inger. 

Firmaet bar i dag et 30-tails klienter spredt over Oslo- og østfold-
somradet, og det har ogsa noen klienter fra Enebakk. 

-Mye snakk om okonomim 
- ABC-bank har interesser av a utvikle nringsmil-

jøet i Enebakk, sier banksjef Tore Pettersen til Vig-
nett. 

ABC-bank i Enebakk skal were med a finansiere A/S 
Naringsbygg I Ødegárdslia, Ytre. 

- Det er etter hvert butt mange sma bedrifter i Enebakk og Follo. 
De fleste er svrt dyktige pa ett fagomrade, de kan mye om produktet 
de skal selge, men for lite om markedsfØring, Økonomi 0.1. Vi ma ía 
fram idéen om a utnytte hverandres ressurser I et feiles miljØ, det vii gi 
lavere felleskostnader, sier Pettersen. 
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Til Vignett 
Klokkerudásen 1, P.B. 62 
1912 Enebakk 

Jog ønsker et abonnement pa Vignett for 1986. 
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El 

Navn 

Adresse: 	 

Regning sendes tii: 

Navn 

Adresse 	 

Kr 180.-
1 âr 

VIG N ETT 

MjwP Samfunnshus. 

Interimsstyret anbe la ler 
byggestart vap en 17. 
Av Aslaug Tidemann 

Interimsstyret for 
Mjar Samfunnshus 
har nâ avsluttet det 
forberedende arbei-
det i forbindelse med 
prosjektet. Resulta-
tet har de samlet i et 
solid presentasjons-
dokument hvor alle 
sider ved oppforing 
av et samfunnshus i 
Ytre Enebakk er 
gjennomdrøftet og 
godt utredet - fra 
plassering til Økono-
mi og framtidig drift. 

Na gjelder det a 
handle raskt dersom 
planene skal kunne 
realiseres innenfor 
den Økonomiske ram-
men som er skissert. 

Interimsstyrets 
samlede forsiag til 
oppføring av Sam-
funnshuset vii bli 
presentert pa an-
deislagets konstitue- 
rende 	generalfor- 
samling i Mjar ung- 
domsskoles 	aula 
fØrstkommende tirs-
dag. (11.2). 

Om 	generalfor- 
samlingen gár inn for 
byggestart pa bak-
grunn av interims-
styrets framlagte for-
slag, vii det ogsá bli 
valgt en byggekomi-
té, saint to kandida-
ter til en kontroliko-
mite. En tredje kan-
didat skal oppnevnes 
av Enebakk kom-
mune. 

Imponerende 
Interimsstyret, med Trond 

Botness i spissen, har siden det 
bie vaigt pa et mote i november 
1984 lagt ned et imponerende ar-
beid. Det prosjektet som de nà 
legger [ram, er nØkternt, godt ut-
redet og fortjener generalfor-
samlingens tilsiutning. 

Interimsstyret foresiár huset 
lokalisert til omrádet meliom 
Gjeversrudveien og parkerings-
plassen for Mjrhaiien. I mote 
25. april i fjor bie det avklart med 
kommunen at 4,8 mâl i dette om-
râdet kan disponeres til formâiet. 

Arkitektene Peter Butenschön 
og Ketil Kiran har tegnet huset, 
som er pianlagt som det første av 

to byggetrinn. Arkitektene har 
gjort dette arbeidet pa dugnad. 

3,2 mill. 
Mjr Samfunnshus vii, om det 

foreliggende forsiag blir vedtatt, 
fA en bruksllate pa 1046 kvm. 
Kjeiieretasjen, som er pa 500 
kvm vii vesentiig innehoide ung-
domsklubb miaktivitetsrom og 
kafeteria. I tiliegg kommer et 
møterom pa ca 100 kvm. Ung-
dommen har for Øvrig selv iagt 
fram planskisse for det areal de 
er tiideit. 

I husets fØrste  etasje vii det 
bi.a. bli mØterom,storsal, peise-
stue, toaletter, kjØkken og iger-
rom. Begge plan er utformet thed 
henbiikk pa funksjonshemmede. 
Bygget er endelig kostnadsbe-
regnet til 3,2 miliioner. 

Onsker rask 
behandling 

Interimsstyret har iagt opp til 
at bygget skal reises av eiever 
ved tØmrerlinjen pa StrØmmen 
videregâende skoie, avd. Flate-
by. De vii kunne sette to kiasser 
pa arbeidet fra hØsten -87 og ut 
skoleáret. Derfor understreker 
interimsstyret at byggestart bØr 
skje váren -87, slik at en del 
grunnarbeider er unnagjort fØr 
skoiestart hØsten -87. Interims-
styret Ønsker pa denne bakgrunn 
en rask behandiing av sitt for- 

siag, silk at man unngâr fordy-
ring av prosjektet. 

Stor dugnadsvilje 
ForelØpig har de 1100 dugnads-

skjemaene som interimsstyret 
deite ut til samtiige husstander i 
Ytre i for sommer resuitert i tii-
sagn pa til sammen kr 30 550,-, og 
saig av andeier er nâ i full gang, 
sammen med kronerulling. Man 
regner med a ta inn til sammen 
250 000 kroner pa disse tiitakene. 
Det vii i sA fall si 7,8 prosent av.  
totalbudsjettet. 

Sju grunneiere har gitt tØm-
mer, og man regner med at yt-
terligere noen vii komme til, siik 
at verdien av dette totait skal 
komme oppi 2,3 prosent. pa dug-
nadsskjemaene som gikk ut er 
det gitt iØfte om gaver/materieii 
tiisvarende ca 2,5 prosent av to-
talbudsjettet, iikesa rabatter pa 
materieii tiisvarende 4,4 prosent. 

Innspart konsuienthonorar 
utgjør 4,7 prosent, og det er gitt 
iØfte om dugnadsarbeid til en 
samiet verdi av kr 510 000 eiier 
15,9 prosent av totaibudsjettet. 

Offentlige tilskudd 
Videre har man regnet med 

STUI-tiiskudd pa 500 000 kroner 
og kommunait tiiskudd pa 1,2 
mill. elier 37,5 prosent av det to-
tale beiØp. 

Andre offentlige tiiskudd man 

AU1TET(E MNAL PETER 

kan paregne I forbindeise med 
prosjektet har interimsstyret 
ansiatt til totait 100 000 kroner, 
og endelig har man regnet med et 
ian pa 200 000 kroner for a ta det 
heie til a ga ihop. 

Med en ieieinntekt pa huset pa 
80 000 kroner i aret, samt en 
ieieinntekt av ungdomskiubbio-
kalene pa kr 65 400 vii man kun-
ne dekke driftsutgifter og 
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kapitalutgifter silk at endene 
motes og driftsbudsjettet balan-
serer med kr 145 500. 

Na gjenstr det bare at andeis-
iagets generaiforsamling tirsdag 
gir grønt iys for byggestart. Man 
haper seivsagt pa stor oppsiut-
fling silk at man kan komme I 
gang og iØfte i fiokk for Mjr 
Samfunnshus. 



Olav Thune, styrer ved Enebakk Syke-
og Aldershjem har all grunn til a vare 
fornøyd med seg selv. Etter ârelang pus-
ling med pensel og palett, diverse kurs av 
mer eller mindre profesjonell karakter, 
samt privatundervisning hos flere male-
re, har han lykkes. Forleden fikk han an-
tatt et maleri pa Østlandsutstillingen. I 
løpet av det siste âret har sykehjems-
styreren ogsá butt tatt opp som medlem 
av Unge Kunstneres Samfunn (UKS). - Og 
da er vel tiden kOmmet, Olav Thune, til a 
kaste seg ut i en tilvarelse som profesjo-
nell kunstner. 

01ev Tbufl 
Ho bbymaler 
mod.-suksess 

VIGNETT 

Av Aslaug Tidemann 

Hobbyvirksomhet> 
- ForelØpig er malingen 

hobbyvirksomhet, under-
streker Thune. Jeg fØler 
meg ikke som profesjonell. 
Jobben min er livsnerven. 
Men jeg ma innrØmme at 
malingen ligger mitt hjer-
te nr. Det er fin avkob-
ling a male i oppjagede 
perioder. Pa den annen si-
de henter jeg mye inspira-
sjon gjennom jobben. 

Sykepleie og 
maerku rs 

Olav Thune er egentlig 
sogning, født og oppvokst 
1 Hafslo. Etter endt syke-
pleierutdannelse, samt til-
leggsutdannelse ved Nor-
ges SykepleierhØyskole, 
administrasjonslinja, fikk 
han jobb som styrer pa et 
sykehjem i Luster. Luster 
er, for uinnvidde, ei lita 
vestlandsbygd med fâ til-
bud. Derfor begynte Thu-
ne pa malerkurs i regi av 
friundervisningen. Det var 
i 1976. - Kurset ga inspi-
rasjon, sier Thune. - Jeg 
malte en del motiver fra 
stedet, naturalistiske ting. 
S  la jeg penselen bort, og 
det var fØrst da jeg kom til 
Oslo at jeg tok malingen 
opp igjen. 

Familien betyr mye 
Det er sju ár siden Olav 

Thune kom til Enebakk 
som styrer for det den 
gang splitter nye syke-
hjemmet. Det fØrste  âret 
bodde han sammen med 
familien pa Kronafeltet I 
Kirkebygden. For halv-
annet ár siden flyttet han 
inn i ny enebolig I Ytre 
Enebakk sammen med 
kone og to barn. Det tredje 
er for tiden underveis. Sâ 
fantasiflukt om et liv som  

kunstner er det lite rom 
for. - Viljen til A satse kun-
ne nok vre der, sier Thu-
ne. - Men det er jo et Øko-
nomisk spørsmâl, og som 
aktiv kunstner yule det 
vre umulig A opprett-
holde et normalt familie-
liv. Og familien betyr mye 
for meg. 

Likte a tegne 
- Pekte dine talenter seg 

Mart ut allerede som 
barn? 

- Nei, slettes ikke. Jeg 
likte a tegne, men var ikke 
noe flinkere enn andre. Jeg 
bare syntes det var moro. 
Jeg tenkte aidri pa dette 
som veien til et framtidig 
yrke. Det hadde kanskje 
noe med oppdragelse a 
gjØre. Tegning og maling 
og slikt var jo ikke noe 
man kunne brØdfØ seg pa. 

Mer kurs 
- Nâr begynte du for a!-

vor a satse pa hobbyen 
din? 

- Det var i 1980 - etter at 
jeg var kommet ned til Os-
lo. Jeg begynte pa kurs 1 
friundervisningen - ett i 
oljemaleri, ett I akvarell. 
Sâ gikk jeg over til a male 
privat hos en kunstner - 
OddbjØrg Aseth, som hol-
der til I kunstnerkolonien 
pa Frysja. Hos henne gikk 
jeg og lrte I to ar. Siden 
gikk jeg ett ar hos 1. ama-
nuensis Radeigruber pa 
Kunstakademiet og lrte 
aktmaling. Akkurat na 
holder jeg pa med et to se-
mesters kurs pa Oslo Ma-
lerklubbs skole. Der er jeg 
ferdig I juni. 

Forskjellige stadier 
Thune har vrt igjen-

nom forskjellige stadier pa 
sin kunstneriske lØpe-
bane. 

- Til a begynne med 

Olav Thune med et av sine 
merfra i svartlhvitt t'rykke 

malte jeg helt naturalist-
isk, forteller han. - Ene-
bakknaturen fascinerte 
meg enormt - med sa mye 
skog. Det var noe troisk og 
eventyrlig over landska-
pet. Dessuten har Ene-
bakk noe helt spesielt nar 
det gjelder lysforhold. 

Etter hvert som tiden 
har gatt, har det butt til at 
jeg heller mer og mer over i 
det nonfigurative. Jeg ser 
pa farger, form, setter far-
ger opp mot hverandre. 
Jeg fascineres av abstra-
hering av et bilde. Det er 
en retning i tiden med en 
mer eksperimentell male-
mate. Ellers sier man ofte 
at de fleste startet i en na-
turalistisk retning— be-
veger seg over i det ab-
strakte, for sa a vende til-
bake til mer naturalistiske 
former. Det stadiet har jeg 
enna ikke nadd... 

Malte <(penere) for 
- Du har deltatt pa ut-

stillinger bl.a. i regi av 
Ra1ingen Kunstforening 
og andre steder. Du har 
ogsâ hatt et par egne 
salgsutstillinger. Selger 
du mye? 

- Folk star ikke i kØ for a 
kjØpe bildene. Jeg kunne 
solgt mer hyis jeg yule. 
Nar du driver eksperimen-
telt trekker det ikke ailtid 
sa mye folk, I hvert fall kjØ-
per de ikke. Det virker for 
abstrakt for enkelte. Men 
hobbyen min koster jo, s 
det hender jeg lager til et 
og annet naturalistisk bil-
de for a selge. Man ma jo 
dekke utgiftene. Men det 
gir meg ikke noe srlig. 
De bildene jeg far best kor-
rigering pa er bilder som 
ikke selger. - Jeg synes du 
malte mye penere for - sier 
folk jeg kjenner. Jeg ser 
noe positivt i en silk ut- 
talelse og 	 

Mest oljemaling 
- Hvilke teknikker in-

nenfor din genre er du 
mest opptatt av? 

- Privat driver jeg mest 
med oljemaling. Men pa 
malerskolen holder vi for 
tiden pa med tegning etter 
modeller, og da I fØrste 
rekke portretter. Til varen 
vii jeg male en del ute. Det 
hender nar vret er pas- 

sende og jeg har lyst til 
det, at jeg tar med maler-
sakene ut i naturen. Men 
som oftest star jeg vel i 
underetasjen her hjemme 
og maler. Er lite seiskap- 
dig 	overfor 	kona 
antagelig... 

Jeg tror imidlertid det er 
viktig for alie a ha en hob-
by. Drive med noe man in-
teresserer seg for - og som 
virker utviklende I stedet 
for a slØve foran TV. 
- Har du andre hobbies? 
- Jeg har ikke tid til noe 

annet engasjement. Job-
ben tar sin tid— og den vii 
jeg først og fremst gjøre 
skikkelig. Nar jeg sa har 
malingen pa fritid, pluss 
en familie, er tiden brukt 
opp. 

M videre 
- Hvor vil du da med 

din kunst? 
- Jeg har sagt, og jeg 

gjentar: Jeg fØler meg ikke 
som kunstner. Maling hg-
ger mitt hjerte svrt nr, 
og det var fint a ía inn et 
bilde pa Østlandsutstilhin-
gen. Jeg fØler pa en mate 
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Misjonsuke. Pao  Emaus 
i Kirkebygden 12. - 16. februar 1986 ved emissr Ole 
BØe. Møtene blir ki. 19.30. Avslutning med familiefest 
søndag ki. 11.00 hvor Ytre HobØl barnegospel deltar. 

Fredag blir det opptak til motet i nrradioen. 
Misjonssekretr Norvald Yri taler. Emaus-musikken 
m.fI. deltar med sang. 
Offer til misjonen. 
Hjertelig velkommen. 

Hus eller romslig leflighet 
Ønskes leid av familie. 

Bill. mrk. nr. 10 

Fopepkopt? 
Kiasse A - Kiasse B 

Teorikurs - Kjoretimer 
Om nodvendig moter vi 

til kjoretimer i ENEBAKK. 

A/S 

TRAFIKKSKOLE 
SANDERVEIEN 2 

1400 SKI 
TELEFON: 8737 10 

	I 

NATTKINO fredag 7/2 
ki. 21.30 
LASSITER 
SØndag 9/2 ki. 16.30 (B) 
OPERASJON COBRA 
Ki. 18.30 (U) 
DET GLADE VANVIDD 
Ki. 20.30 (V) 
EN PLASS I HJERTET 

Sveums Blomsterlorretnrng 
09 Begravelseshyrä 

Holger Sveum 
Torggt. 2 - 2000 Lillestrem 

Telefon blomsterforretning 7114 11 
Telefon begravelsesbyrá 71 48 30 

Stilling ledog 
Vikar sØkes, deltid, fram til 30.9.86. 
Ansettelse snarest. 

Tlf. 92 87 21 
Is 

CNN= 80CHMMUL 

Engelsk-oppfriskning 
Kurs starter pa Stranden skole onsdag 12/2 kI. 18.00. 

Pâmelding snarest. 

TH. 73 03 21 

VAV 

Nedre 
Romerike AOF 
Bjernsonsgt. 31, 2000 Lillestrem 

AVA 

Ytre Enebakk Husmoplags 97 

 

kopffidsbapnehave 
Nytt opptak av barn fr a hØsten -86. 
Barn fØdt i -81/82 kan sØke om plass. 

Søknadsskjema fâs pa postkontoret. 
Soknadsfrist 1. mars. 

\__ 

Amhs 
avfo&flt 

Beny1ft sjansen 

pa rensing av toy 
0' 	sâ Iangt vi rekker 

-.2 /O 
Kun fredag 7/2 10 - 179  

lordag 8/2 10 - 14 

cJ1?a a/ama K  1- 
Grendesenteret, 1911 Flateby. TIf. 02/92 83 74 

RELIGIOSE MOTER 

ONSKES LEID 

STILLING LEDIG 

VIGNETT 

Annonser leses.  
av folk flest 

RELIGIOSE MOTER 

BETEL 
Torsdag 6.2. ki. 19.30: 
Roald Andersen. 
Lørdag 8.2. ki. 19.00: 
Roald Andersen og Betel 
Hornorkester. 
Søndag 9.2. ki. 10.00: 
Søndagsskolens skidag 
pa Mjr u-skole. 
Onsdag 12.2. ki. 19.30: 
Menighetsmøte. 
Alle velkommen. 

BEGRAVELSESBYRAER 

HAR ALKOHOL- 
PROBLEMET 

butt for stort for deg? Kanskje vi 
scm har butt "terre" kan hjelpe. 
Kvinner og menn. 
Kontakt kontor tlf. 71 29 01, hver 
mandag 18-21. 
Stremsvn. 68, Strømmen. 
Mote fredager kI. 19.00 I Velloka-
let, Oscar Bergs vei, Fjellhamar. 
Kontakttlf. 7110 56, 71 62 37 al-
le dager. 

De Norske Lenker 
Romeri kslenkene 

Box— 1470 Lerenskog 

Chr. Stensruds Ettf. A/S 
Ski Begravelses- og 

Kremasjonsbyrà 
Asenvn. 3 - 1400 Ski 

(02)*87 30 80 
HELE DØGNET 

Nittedalsgt. 17 - Lillestrem 
TIf.7123 38 

KLJNNGJORINGER 

Enebakk Stopbands 
store, Adige konsert 

Gjest i An Mona Kristin Thoresen. 
Mjr u-skole, Ytre Enebakk lØrdag 8. febr. ki. 17.00. 
Servering. Entré kr 30,-. 

Enebakk Pensjo- 
nistforening 

har ârsmØte pa Her-
redshuset onsdag 12. feb-
ruar ki. 17.00. 

Styret 

Flateby Jepn & Fapve 
Bjerkesenteret - 1911 Flateby 

JERNVARER —SEMEIVT 
- KJOKKENARTIKLER 

FAR VEHANDEL 
TLF. 92 87 40 
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Apsmote 
I Hagem  
laget 

Glade Driv-gutter med gode result ater i lØrdagens renn. Fra venstre Tord Ahigren, nr. 3 i kl. 9 dr, Robert Yttervald og 
Marius HØvik,  henholdsvis nummer 4 og 3 i kl. 10 âr. 

Lars Løkstacl (kl. 15 âr) ble rennets desiderte 
vinner da IL Driv arrangerte Landsrenn i øst-
bybakkene lørdag formiddag. Den tidligere 
Driv-gutten, som nâ deltar for Skimt, fikk he-
le 203 poeng etter vellykkede hopp i begge 

Enfornøyd Tord Ahigren med sin 3. premie. 

Refe rat 
Godkjenning av innkal-
lingen. 
Innkallingen til ârsmøte 

ble godkjent. 
Vaig av mØteleder. 
Formann Oddvar Wen-

nevold ble valgt som mØte-
leder. 
Godkjenning av ârsberet-
fling. 
Arsberetningen ble opp-

lest og godkjent. 
Godkjenning av regnska-
pet. 
Regnskapet ble god-

kjent. 
Vaig: 
Formann: Jan Tore Sol-

berg, 18 stemmer, 1 blank. 
Kasserer: Ann Marion SØr-
elvmo. Styremedl.: Anne 
Grethe Glittum, Georg 
Boucher og Margit San-
dem. Varamedi.: Sigurd 
Skaug og Aud Jahr. Fest-
komité: Else Brevig, Eva 
Amundsen og Margareth 
Thorshov. Revisorer: An-
ders Lein og Jon Ungers-
ness. Valgkornité: Helene 
Aarsrud, Knut Solberg, 
Eva Grosvold, Jon Ungers-
ness og Anne Grethe Glit-
turn. 

Eventuelt: 
Ingen innkomne saker. 

Vaig av representanter til 
ãrsmøtet i fylkeshagela-
get: 
Jan Tore Solberg. Flere 

utsendinger vii bli valgt pa 
førstkommende mote i sty-
ret. 
Fyikeshagearkitekt 

Johs. Sagli var invitert og 
han viste lysbilder og for-
talte orn planting og steil 
av roser. Til stede var det 
22 personer, av disse var 
det 19 medlemmer av ha-
gelaget. Kaffe og kaker ble 
servert og til siutt hadde vi 
utlodning. Motet ble hevet 
kl. 21.30. 

Ann Marion Sorelvrno 
Referent 

Arsberetning.. 
Styret i Enebakk Hage-

lag har bestatt av fØlgen-
de: 
Formann: Oddvar Wen-

nevold. Nestformann: Jan 
Tore Solberg. Kasserer: 
Ann-Marion 	SØrelvmo. 
Sekretr: Hans Jacob;  
Brevig. Studieleder: Mona 

$

Farago. 	Styremedlem:. 
Thorstein Aarsrud. Det er i 
aret avholdt 4 styremøter 
og 3 rnedlemsmØter. For 
øvrig bØr  fØlgende aktivi-
teter nevnes spesieltO 
25. februar: MØte med 

Helene Faldeide som pra-
tet om blomster som egnet 
seg spesielt godt til tor-
king. 33 personer til stede. 
23. mars: Beskjrering av 

frukttrar hos Kiara F'os-
sum, elendig va'r. Tross 
varet 15 personer til ste- _, 
de 
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omganger. 

Det var Ca. 50 deltakere i 
rennet, som ble knirkefritt 
avviklet I lØpet av snaue 
to timer. I liten bakke, kl. 
9-12r var det 17 deltage-
re, i stor bakke, kl. 12-15 
ár, samt yngre jr. var det 
33. 
Rennet var ogsà et ledd 

i kvalifiseringsrundene til 
Donald Duck rennene, for 
kl. 	12-13 	ár, 	og 
hovedlandsrennet for kl. 
14-15 âr. Etter lØrdagens 
renn ligger Christian HØ-
vik, Driv pa 2. plass i kva-
lifiseringen til Donald 
Duck rennene. Christian 
fikk det imidlertid ikke 
helt til a kiaffe lØrdag, og 
eridte pa en 5. plass I sin 
klasse (13 àr), mens broren 
hans, Marius, sto for en av 
dagens beste Driv-pre-
stasjoner med en 3. plass i 
kl. 10 ár. Ann Kristin Ha-
gen fra Driv var eneste 
jente som deltok i rennet. 
Hun hevdet seg imidlertid 
godt I det maskuline sel-
skapet. Helt fornøyd  med 
sin 4. plass pa lØrdag var 

hun imidlertid ikke, selv 
om hun ligger godt an i 
kvalifiseririgen til hoved-
landsrennet. 
Kiasse 9 ár: 
1. BjØrn  Christian Finstad, Vest-
by IL 165.0, 2. Joar Jegelheim, 
Tomter IL 155.1, 3. Tord Ahlgren, 
Driv 126.6. 
Kiasse 10 âr: 
1. Grunde Fjeldheim, Kolbotn IL 
191.6, 2. Per Christian Svendsen, 
Jardar IL 178.6, 3. Marius Høvik, 
Driv 168.8, 4. Robert Yttervold, 
Driv 166.1, 5. Frank Helland, Driv 
162.8, 6. Bengt Hulsted, Tomter 
IL 157.8, 7. Joakim Opsahl, He-
ming 151.0, 8. Kenneth Halvor-
sen, Skimt 136.0, 9. John Harald-
sen, Tomter IL 128.4, 10. Dag 
Henrik Austad, Skimt 106.4. 
Klasse 11 âr: 
1. JØrgen  Halvorsen, Kolbotn IL 
180.1, 2. Alexander Lutre, Kol-
botn IL 173.1, 3. Øistein 
Oisen,Tomter IL 167.6, 4. øistein 
Degerud, DFI 149.9. 

Stor bakke 
Kiasse 12 ãr: 
1. Roger Halvorsen, Gjerdrum IL 
143.7, 2. Stian Kristiansen, Skip-
tvet IL 128.2, 3. Glenn Arild Bak-
ken, Gjerdrum IL 123.6, 4. Tho-
mas Bergh, Nesodden IL 114.8, 5. 
Thomas Ramdahl, Driv IL 113.7, 
6. Kjetil Andersen, Bestby IL 
106.6, 7. Trygve SØrbØ Kvarme, 
As IL 98.8, 8. Per Rune Gunder-
sen, Tomter IL 96.1. 

Kiasse 13 âr: 
1. Erlend Smedsrud, Eidsvoll IL 
181.7, 2. Knut Krokan, Rlingen 
156.6, 3. Ingar Dhlen, Gjerdrum 
IL 152.6, 4. Tor Arne Vinslid, 
Tomter IL 145.7, 5. Christian 
HØvik, Driv IL 134.3, 6. Morten 
André Kastet, Skimt 132.1, 7. Es-
pen Watterud, As IL 114.7, 8. 
Mads Ringnes, Enebakk IF 75.6. 
Kiasse 14 âr: 
1. Øivind Sletta, Kolbotn IL 
181.4, 2. BjØrnar  Barikmo, Fet 
Skiklubb 154.8, 3. Rune Solli, 
Skimt 150.7, 4. Ann Kristin Ha-
gen, Driv 138.5, 5. Lars Erik Finn-
holt, Skimt 130.5, 6. Jardar Aas, 
As IL 124.1, 7. Thomas LØven- 

skjold, Nesodden 103.1. 
Kiasse 15 ãr: 
1. Lars LØkstad, Skimt 203.0, 2. 
Mikkel Grønslett, As IL 150.1, 3. 
Martin Seierstad, Enebakk IF 
99.3. 
Kiasse y.jr.: 
1. Svein Langeland, Skimt 146.8, 
2. Frank Jeppson, Nesodden 
107.2. 
Kiasse B: 
1. Trond Brattli, Nesodden 161.2, 
2. Lars Kristiansen, Nesodden 
141.5, 3. Henry Brettengen, Ne-
sodden 131.8, 4. Odd Ingar Ven-
stad, Nesodden 127.8, 5. Svein 
Ladehaug, As IL 125.9. 


