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FORORD 
Pa Helgadal idrettslags halv-

arsm0te i sommer ble det vedtatt 
a fors0ke a lage ei klubbavis, og 
en redaksjonskomite pa fire 
mann ble nedsatt. 

Hensikten med avisa er a for-
telle litt om iagets virksomhet, 
savel sportslig som administra-
tivt. Stoffet er imidlertid ikke 
begrenset til bare dette, gjennom 
inervjuer vil en ogsa forsoke a gi 
et bilde av forholdene for i tiden, 
nied andre ord haper vi avisen 
ogsa kan fa en viss kulturhisto-
risk verdi. Stoffet er av lokal ka-
rakter, og bar sikkert storst in-
teresse bos folk med bra kjenn-

skap til Helgadalen, men vi tror 
intervjuene med vare eldre lope-
re vil interessere alle sportsinte-
resserte i bygda. Vi haper ogsa 
at de lette spaltene kan lose litt 
pa smilebandet hos vare lesere. 

Det er meningen at avisen fo-
relopig skal komme ut en gang 
hvert ar. Til vare annonsorer 
rekker vi en hjertelig takk for 
velvillig stotte. Et eventuelt 
overskudd av arets salg av 
«Helgadals-nytt» vil bli et kjaer-
komment tilskudd til idrettsla-
gets kasse. 
Lasse Johnson jr. Havard Enes. 
Arnt Kjesbu. Johannes Overmo. 

Av inniholdet nevnes: 

En historisk oversikt over 
Helgadal idrettslag 

FotbdUsesongen 1972 

* 

Resultatservice fra ski-
sesongen 

* 

«H0ysJ0gauken» 

Helgadal i.Vs «konetur» 
til Lensvik 

Fra arsmotet 

Idrettsintervjuer 

Sporrespalte 

Lettere stoff 



Be som var med pa a ta avdelingsmesterskapet i 1972, Foran fra v.: Havard Elnes, Brynjar Aksnes, 
Erling" Hygg, Per Storholmen, Asmund Leirset, Evald Haug, Bjarne Haugan og Ketil Sagvold. Bak 
fra v.: Tore Holmli, Svein Olav Granheim, Andor Kjesbu, Magnus Julnes, Jens Holmli, Svein Olav 
Granheim, Andor Kjesbu, Magnus Julnes, Jens Holmli, Sturla Green, Arnfinn Haugan og Amfinn 
Marken. Folgende spillere var ikke til stede da bildet ble tatt. HansAustli, John Valseth, Ove Elnes og 
Knut S0rli. Amt Kjesbu var bak kamera. 

SPORTS FOLK.. 
Vi 0nsker Dem velkommen til distriktets storste foretning 
med et godt utvalg i utstyr og tilbeh0r til de forskjellige id-
rettsgrener. 

BES0K OSS — DET L0NNER SEG ALLTID 

VERDAL SAMVIRKELAG 

viiKu t u i g 
V U K U 

Inneh. Petter Liff 
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Helgadal Idrettslag Det navserende Helgadal id
rettslag 'ble istiftet den 21. mars 
1940, da under navnet Helgadal 
skilag. Laget kom i stand etter 
initiativ fra en del interesserte, 
og det f0rste mete samlet 24 del-
takere. 

Som formann for laget ble 
valgt Ingvar Leirsetli, og de ov-
rige medlemmer av styret ble 
Kristian Holmen, Sverre Leirseth, 
Bernhard Skoknes, Peder Gra-
num og Alfred Bengtson. 

iStarten var meget lovende for 
laget, og allerede 31. mars sam
me ar ble det forste skirenn ar-
angert. Det ble gatt 17 km for 

voksne og et kortere lop for barn. 
I dette forste rennet deltok 25 
lopere over 15 ar. Men allerede 
9. april samme ar kom krigsut-
bruddet, og det ble straks van-
skeligheter for laget. Det neste 
mote ble folgelig ikke holdt for 
i januar 1941. Pa dette motet ble 
det vedtatt rennprogram for vin-
teren, og det ble avviklet i alt 5 
renn, hvorav en 30 km. I denne 
30 km var det i alt 36 deltakere, 
hvorav 35 var fra Helgadal ski-
lag. Det kan ogsa nevnes at det 
i denne 30 km var en klasse for 
lopere under 20 ar, og at yngste 

eltaker var bare 16 ar. 
Men det skulle vise seg at det 

etter hvert ble vanskelig a drive 
aktivt idrettsarbeid p. a. a. for-
sk jellige restriksjoner og bestem-
melser og pa arsmotet i mars 
1942 ble det vedtatt at laget skul
le opploses. Dette vedtaket kom 
i stand etter at det forela en opp-
fordring med 48 underskrifter 
med onske om opplosning. Laget 
la da nede i de pafolgende ar av 
krigen. Men allerede 4. juni 1945 
ble det sammenkaldt til styremo-
te, og 17. juni samme ar ble det 
holdt generalf orsamling med hen-

blikk pa ny start for laget. Det 
viste seg ogsa at interessen var 
til stede i fuUt monn, og det ble 
pa samme mote nedsatt utvalg 
bade for ski og friidrett. Videre 
ble det vedtatt at laget skulle 
fortsette under navnet Helgadal 
idrettslag. Laget hadde en tid 
planer om a fa i stand en skikke-
lig skibakke i Helgadalen, men til 
tross for flere iherdige forsok 
har dette ikke lykkes. 11947 gikk 
laget til innkjop av en liten id-
rettsplass pa Elneshogda. Det 
ble foretatt en hel del dugnads-
arbeid slik at plassen etter hvert 
kunne brukes til forskjellige id-
rettsutovelser. Senere har laget 
f 4tt en del bidrag, bl. a. av tippe-
midlene, slik at det senere er 
kjopt en del areal i tillegg for at 
idrettsanlegget kunne fa de nod-
vendige ministemal. I de forste 
ar etter at idrettsanlegget ble 
tatt i bruk var det ganske stor 
interesse for friidrett, og det ble 
holdt flere friidrettsstevner. Men 
etter hvert ble denne interessen 
mindre, og pr. i dag er det hoved-
sakeMg fotballspillerne som be-
nytter banen. Laget spiller f. t. 
i 5. divisjon og interessen for fot-
ball er i oyeblikket meget stor. 
Det er na igangsatt arbeid med 
a, fa tn en iskikkelig gressbane pa 
Elneshogda. 

Interessen for langrennsspor-
ten i H.i.l. var i de forste etter-
krigsar meget stor, og laget had
de i gjennom mange ar en hel del 
fremragende lopere. I dag kan 
det kanskje sies at interessen er 
noe mindre, men laget har frem-
deles mange iak:tive skilopere, 
og mange driver fortsatt helars-
trening og helarsaktivitet i det 
de kombinerer iskiidrett og fot-
ball. Laget i seg selv ma sies a 
vaere saerlig aktivt, slik at det all-
tid er noe pa programmet. I 1970 

hadde laget 30-arsjubileum, og 1 
den anledning ble det holdt en 
festlig tilstelning for lagets med
lemmer med damer, samt for 
spesielt innbudte og interesserte. 
I samme anledning hadde laget 
engasjert storloperen Magnar 
Lundemo fra i.l. Varden som 
holdt et meget interessant kase-
ri, samtidig som han viste bilder 
fi'a det meste av sin idretts-
karriere. Pa isenhosten 1971 had-
dt laget besok av landslagskee-
per Geir Karlsen som elegant be-
svarte sporsmal fra ivrige tilho-
rere. I fra 1946 har laget vsert 
med a arrangere Hervolrennet 
sammen med Stiklestad i.l. 11971 
ble turrennet «Varlonken» en 
virkelighet i samarbeid med Inn-
dal i.l. I 1949 ble laget innmeldt 
i det sammensluttede 0vre Ver-
dal i.L, og var mod der til det 
meldte seg ut i 1969. Det viste 
seg at avstandene var for store, 
slik at kontakten mellom de ak-
tive ikke ble som onsket. 

Lagets medlemstall har vaert 
varierende, men ma hele tiden 
sies a ha vaert godt. I 1948 var 
medlemstallet oppe i 124. 

liagets formenn gjennom tide-
ne har vaert folgende. 

Ingvar Leirseth 1940—47. 
Ingolf Bjartan 1947—50, 

og 1951—52. 
Alfred Bengtson 
Peder Bjartan 
John Haugan 
Magner Haugan 
Bjarne Haugan 
Per Leirseth 
Asmund Leirseth 
Jon Overmo 

1950—51. 
1952— 53. 
1953— 58. 
1958—60. 
1960—63. 
1963-—66. 
1966—70. 
1970—72. 

Helgadal i.l. har pr. i dag ca. 
150 medlemmer, og det er lagets 
onske at medlemstall og a)ktivi-
tet fortsatt vil oke i tiden frem-
over. 
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ODIN 
> 

E n ay den g^amle gards pa ski -
sport ens- Off skLadministrasjonens 
omrade i Eelgadalen. er Odin Aker-
voIL Han er fodt i 1889 og bar 
hele sltt l i v bodd pa garden Aker-
vollen i Helgadalen, en noe bratt 
og tungdreven gard, men et, i i tmer-
ket^ utgangspnnkt for iit^velse av 
skispo^rten. I hans barndom og ung-
dom var det heller skralt^ med 
vegforbindelsen, s^erlig vinterp^ t i d , 
og skia, var nok mange ganger^ en 
n0dvendighet for i det heletatt a 
kunne ta seg frem. 

«Hvordan var det med skilag og 
skiadministrasjon i de tider?» 

«Miei det var darl ig det. I k k e noe 
skilag og ingen steds a henvende 
seg for a fa i, stand konkiirranser. 
Men det var da en og annen i l d -
sjel den gangen ogsa som of ret 
mjB t i d pa det omradet. Jeg v i l i 
den forbindelse spesielt nevne 
skogforvalter Moen som i sin t i d 
var meget f l i n k og v i l l i g t i l a fa 
istand skikonkurranser. Men det 
var ogsa mange andre som for-
tjener ros pa det omradet.» 

Det t r o r v i sa gjerne ja , og v i 
er av den oppfatning at ogsa Odin 
var en av dem. 

«Hvordan var skiutistyret?» «A, 

AKERVOLL 
det var dar l ig greiier det. Det var 
heller skralt med okonomien den 
gang, og de skiene som fantes var 
selvsagt «heimgjort». Materialet 
var for det meste bj0rk, og k v a l i -
teten knnne vaere sa heyst forskjel -
l ig . Det var ogsa mange som ikke 
hadde ski i det heletatt, og nar 
det var skirenn var det ofte sp0rs-
mal om noen hadde ski a lane bort. 
Ellers g i k k skia i arv, slik at det 
for det meste var a ta over brnkte 
ski, Var en uheldig a brekke en 
ski var det om a gj0re a komm'e 
over en ski som kunne brakes. Det 
var ikke sa n0ye om de ikke par-
ret seg, Det g i k k ogsa an, hvis 
bruddet var i brettet, a brette opp 
samme skia selv om den da ble l i t t 
kortere. 

iTelemarkskia kom ogsa t i l He l -
gadaleno Disse var l i t t bredere ba 
de foran og bak, og speisielt i hopp-
bakkeii var de sserlig egnet t i l a 
ta krappe svinger nede pa sletta.» 
«¥ar du med a g i k k langrenn med 
bare en stav?». «Ja, det var slik 
den gang. Jeg husker f0rste gang 
jeg iSag en, skifeper med, to staver. 
Det var en kar i f r a Namdal som 
stilte i en 17 k m . her. ¥i hadde l i t t 
riespekt for den karen. Han f i k k 
startnummer to etter Olaus Bj0rk-
haug, mens jeg startet som tredje 
mann. Starten v a r i Akervolliai og 
l0ypa g i k k vestover Lif je l let , ned 
t i l Green og t i lbake om Blokko og 
Lauvhaiigan. Jeg tok da omsider 
igjen denne karen med to staver og 
han g i k k v i l l i g u t av l0pa. Siden 
var han ikke a se mer f0r ved 
innkomsten. Det var ingen suksess 
med to staver nei, men det kom da 
etter hvert». «Hvor var hoppbak-
ken»? «Den var vest i l ia her, og 
dette jordstykket b l i r den dag i 
dag av AkervoUfolket benevnt ba
re med hoppbakken». «Briikte de 
stav under hopping ogsa»? «Ja5 
staven matte v^re med skuUe en 
sta godt. Jeg husker en gang det 

ble arrangert et hopprenn her at 
det var forbudt a ha med stav. 
Det holdt pa a b l i fjasko for det 
at de fleste ikke torde hoppe uten». 
«Hva slags bindinger brukte De^ 
re»? «Det var heller dar l ig det. 
0 r j e n var av vidje, og sa var det 
a bruke det en hadde av sn0rer og 
rem.mer for a fa skia t i l a sitte pa».. 
«Hva med smurningen»? Det var 
hovedsakelig r a t j sere, delvis blan-
det med l i t t grankvae». «Var det 
noen gode skitepere du husker spe-
sielt»? «Det er mange det. Uten a 
utpeke noen bestemt kan jeg i far -
ten nevne Severin Hehno, Ole A k -
ran, Hara ld Haugen, Iver Julnes, 
K a r l O o Sag void, Olaf Tosteigan, 
G-ustav Julnes, K a r l feeen, M a r t i n 
Nessemo og mangle andre». «Hva 
om de karene^ du rievner hadde^ hatt 
de samme muligheter t i l instruk-
sjon og st0tte i l ikhet med elitel0-
perne i dag»? «Jeg kan selvf0lge-
l i g ikke uttale meg eksakt om det, 
men jeg er ikke i t v i l om. at en og 
annen vil le nadd svssrt langt. M u -
lighetene for det var nok st0rre 
den gang enn na». «Var det f u l l t 
alvor og f u l l innsats nar det f0rst 
ble arrangert et skirenn»? «Selv
sagt var det konkurranse pa k n i -
ven, men v i kunne ogsa ta oss t i d 
t i l a se det humoristiske i for -
skjellige situasjoner. Jeg husker en 
svenk lapp som hette Pe Andersa 
og som ofte deltok i skirennene 
her. Det ble a l l t id ordnet slik at 
denne karen ble bestemann, selv 
om det kunne inntreffe at han i k 
ke kom i mal f0r det var b l i t t 
m0rkt». Odin Akervol l sier selv at 
han har visse vanskeligheter med 
a huske sa langt tilbake i tiden, 
noe som v i mener b0r taes med en 
stor klype salt. Han forteller bl.a. 
at skiarrangementene matte forega 
f ra forskjellige garder r u n d t om 
k r i n g . Det var ikke noe forsam-
lingshus ennu. Han var forresten 
med i 1908—09 da det gamle Bjart^ 
raka forsamlingshus ble t i l . Det var 
en gammel skogstue som ble f r a k -
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FOTBALLSESONCEN 

1-

1 

Sa er det slutt for i ar. Histo-
riens beste sesong for Helgadal 
idrettslag er ferdigspilt. 

Selv om en fortsatt har den 
trjste avslutningsikampen i Stod 
i friskt minne, kan likevel ikke 
ovennevnte pastand forandres. 
Bade spillere, ledere og ikke 
minst lagets trofaste publikum 
b0r glemme denne sondagen oppe 
i Stod sa fort som mulig, og hel
ler glede seg over de mange 
trlumfer arets sesong har gitt. 
At vart fotballag i ar har seilt 
i medvind, saerlig i hostsesongen, 
er det ingen tvil om. La oss hape 
at vinden ogsa neste sesong ma 

lase i riktig retning, slik at 
drommen om a fa spille 4. divi-
sjonsfotball i 1974, nar den nye 
gressbanen pa Elneshogda skal 
apnes, kan bli til en realitet. Det 
fortjener bade spillerne og ikke 
iriinst de driftige ledere som 

tet fra Dyrhaugen i Skjsekerdalen. 
Den var forovrig- i brak til i 1960 
arene da den ble avlost av det na-
vaerende Bjartraka samfunnshus. 
Odin kan ogsa hnske den forste 
f est en som ble holdt pa Bjartraka. 
Han fikk da i oppdrag med best 
og slede a hente spillemennene. Det 
var ingen ringere enn ban Inndal, 
han Per Einni (Per (Sp.ellmann) og 
han Olaf Ekren. Det var ikke sa 
noye den gang om turen ned til 
Vuku tok hele dagen, bare mu-
sikken kom frem til kvelds. Odin 
AkervoU ble medlem av Helgadal 
skilag da dette ble stiftet i 1940. 
Han var i mange ar aktivt med i 
administrasjonen av forskjellige 
skiarraangementer, og han var flit-
tig brnkt som loypelegger og tid-
taker til langt ut i etterkrigsarene. 

Helgadal idrettslag har mye a 
takke ham for, hvilket de med den 
stOTste glede herved gjor. 

Lajo. 

i dag star bak det driftige fot-
ballaget her i Helgadalen. 

Avdelingsmesterskap og ret-
ten til a spille kvalifiseringskam-
per var det mal laget hadde satt 
seg foran denne sesong. Etter 
varsesongen sa det ikke lyst ut, 
5 poeng etter lederlaget Ytteroy 
ble for mye a ta igjen, mente de 
fleste, og man regnet med en 
sikker marsj for Per Granas og 
bans gutter fra oya ute i Trond-
heimsf jorden. Men sa havnet av-
delingsmesterskapet likevel hos 
Helgadal, og ingen kan vel si at 
det var urettferdig. I sine 6 siste 
seriekamper, med seier i aJle, 
scoret Helgadal 24 mal og slapp 
inn 1. Dette forteller litt om la-
gets hostsesong. 

Kvalifiseringskampene om opp-
rykk til 4. divisjon apnet ogsa 
meget lovende med 5—2 seier 
over Magnar Lundemo & Co. i 
Varden, uavgjort 1—1 i den vik-
tige hjemmekampen mot Kvams-
kameratene, og foran siste kamp 
mot Stod hadde faktisk Helga
dal det ene benet i 4. divisjon. 

Vi ville gjerne satt punktum 
her, men ogsa sluttkapitlet i 
arets sesong skal nevnes, selv om 

dette er det svarteste kapitel i 
Helgadal idrettslags korte fot-
ballhistorie. Fire ganger pa de 
forste tolv minuttene matte Hel-
gadals forsvarere plukke ballen 
ut av eget nett, og da dommeren 
Lars Midjo blaste av for full tid 
var sluttresultatet 5—2 for hjem-
melaget. Dermed var bade krets-
mesterskap og 4.-divisjonsfor-
hapninger knust for 1 ar. At det
te var en stor skuffelse er belt 
naturlig etter den fine opptakten 
laget gjorde, men det gar flere 
tog, og la OSS hape denne kam-
pen blir en stimulans for vare 
fotballspiliere til a satse for fullt 
og bli mye bedre neste sesong. 

Helgadal idrettslags mal for 
sosongen 1973 er kretsmester-
skapet. 

Av de 15 seriekamper (med-
regnet kval.kampene) laget bar 
spilt er det blitt 10 seire, 2 uav
gjort og 3 tap. I sin egen som-
mereup ble laget nr. 2 etter Vin-
ne og Ness. Innledningskampen 
mot Rora endte 2—0 til Helgadal. 

Da laget arrangerte denne sa 
beromte sommertur, eller som 
den ogsa ble kalt ^<konetur til 
I;ensvika», ble det ogsa spilt en 
vennskapskamp mot hjemmela-

Slaget er tapt. Fra v.: Tore Holmli, John Valseth og Hans Austli. 
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iaget Lensvik i . l . Der bekreftet 
Helgadal med sitt reservespekke-
te lag det isterke niva som preger 
nordtr0ndersk 5. divisjon med a 
vinne 4—0. 

Medregnet treningskampene er 
det i ialt spilt 25 A-kamper i se-
songen. To spillere har spilt alle 
disse kamper, Ketil Sagvold og 
Svein Olav Granheim. Under hele 
sseongen har U K benyttet i alt 
21 spillere t i l A-kampene. 

Hans Austli , keeperveteranen 
fra Inndalen, har i de aller fleste 
kamper voktet buret. De to f0r-
ste kvalifiseringskampene hadde 
Magnus Julnes jobben, da Austli 
hadde en skade. Austli har gjort 
en meget god jobb for Helgadal. 
Utrenet som han var da seson-
gen startet og med 42 ar pa ba-
ken er det en prestasjon det han 
har utfort under arets sesong. 

Foran seg har Austli hatt et 
meget solid forsvar. Vingbackene 
Sturla Green og Ketil Sagvold 
laget sjelden en darlig kamp. Det 
samme kan en ogsa i hoyeste 
grad si om midtstopperparet To
re Holmli og Erl ing Rygg. 
«R-ygg'en», som han blir kait, 
spilte i ar sin forste sesong for 
Helgadal, og den spilte han sa 
godt at han ble funnet verdig t i l 
Helgadal idrettslags Fotballkrus 
for 1972, som arets beste spHler. 
Med sin rutine og gode hodespill 
er han en nesten uunnvaerlig spil-
ler pa laget. 

Pa midtbanen har U K hatt si
ne storste problemer, men glede-
lige problemer ma en kunne si, 
idet en har hatt mange jevngode 
spillere a velge mellom. I var-
sesongen ble det k jort mest med 
Asmund Leirset, Andor Kjesbu 
og Per Storholmen, delvis ogsa 
Evald Haug. Da John Valseth ble 
kv i t t sin skade etter ferien, mat
te i de fleste tilfelle Per Storhol
men vike sin plass for den t id l i -
gere forsvarskjempen pa Ver-
dalslaget. Med sin rutine og fot-

i 

Optimisme for kampen i Stod. Fra v.; trener Storholmen, oppmann 
Overmo og ytre v. &ranheim 

ballforstaelse ble Valseth en me- de 48 mal Helgadal scoret i se-
get nytt ig spiller pa laget i host- songen, har disse tegnet seg fori 
sesongen t i l tross for liten tre- 37 t i l sammen. Svein Olav Gran-
ning pa grunn av meniskopera- lieim som i f jor spilte pa Vinne 
sjonen. og Ness, har absolutt vsert en 

Haug og Storholmen matte da forsterkning for vart angrep. 
i de fleste kamper slite reserve- ^̂ ^̂ ^̂ ^ tekniske gode spiller har 
benken, dette skulle m.er enn noe ^̂ P̂ ^̂ ' ̂ ^^^ ^od kamp for sitt 
annet fortelle om det gode midt- ^ '̂̂  
banemateriell laget ladde over. Arnt Kjesbu har i hostseson-

Fremme i angrep ble Havard gen spilt en del kamper bade i I0-
E]nes, Brynjar Aksnes og Svein perrekka og pa midtbanen. Dette 
Olav Granheim mest brukt. Av er en spiller Helgadal forhapent-

Lit t mer betenkt ser disse forsvarsspillerne ut t i l a vsere. Fra v.: John 
Valseth, KetU Sagvold og Hans Austli. 
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FJELLKAREN OG SKIL0PEREN 

SVERRE LEIRSET 

Sverre Leirset med pokalen fra 
30-km i Kali i 1938. 

Vintermorgenen er bitende kald, 
det knaker i de gamle t0mmerveg'-
gene i seterbua pa KulslivoUen. Ute 
star bJ0rkskogen i rimfrost under 
en kald og klar himmel. Mellom 
den og snoflaten ligger et mildt, 

blaaktig lys som legger et vemodig 
sl0r over dalen. Pa vesthimmelen 
forsvinner stjeinene idet en ny dag 
er i ferd med a valoi€o 

Inne i seterbua fyrer karene sa 
ovnen er rodgkdende for a fa litt 
varme i kroppen f0r de drar ut for 
a se om rypesnarene. 

For iSverre Leirset, som ogsa 
denne vinteren drev snarefangst i 
Skjaekerfjellene, skuUe & forste 
stavtak bortover setervollen denne 
vintermorgenen bli innledningen til 
den travleste og mest slitsomme 
helg i bans 65-arig8 liv. Det var 
fredag, og i dag skulle ban pakke 
ukens fangst og dra ned i bygda 
for a proviantere til en ny uke der 
inne pa KulslivoUen, sa turen inn-
over til Skj^kervatnet og fram-
over Skjsekervola, som var Sver-
re's rute, matte gj0res unna sa 
fort som mulig. Den f0rste hard-
frosne rypa plukket han ut av sna-
ren f0r soloppgangen med sitt 
skinn farget iSkjsekerfjellene r0d, 
og mens solen enna sto over Hard-

s 
ligvis vil fa mye glede av i arena 
som kommer. 

Nar det gjelder Ove Elnes, 
hadde han sa absolutt fortjent 
flere kamper pa laget enn de to 
han fikk spille, men a vippe 
ut midtstopperparet Rygg/Holmli 
bar selvf0lgelig ikke vsert lett. 
Elnes er en spiller Helgadal gjer-
nc ville hatt i sin «stall» fremde-
les, men bade han, Arnfinn Mar-
ken (spilte begge cup-kampene) 
og Anders Bendiksen forlater na 
Helgadal til fordel for det ny-
startede Vuku i.l. 

En tspiller som ikke bar inn-
fridd forventningene i ar er Jens 
Holmli. Mange var det som spad-
de at han i ar skulle fa sitt store 
gjennombrudd. Dette uteble dess-

verre, men unge Kolmli bar 
fremtiden for seg, og han kan 
sla ut i full blomst nar som heist, 

Hyggelig var det at den «gam-
le gode» Bjarne Haugan skulle 
gjore et vellykket come-back. 
T seriekampen i var mot Vinne og 
Ness kom ban inn i 2. omgang 
og scoret. I Lensvika spilte ban 
hele kampen, og tegnet seg ogsa 
der for en fulltreffer. 

Til slutt vil vi nevne at Mag
nus Julnes foruten sin keeper-
iobb ogsa har spilt en del kamper 
pa midtbanen, Knut S0rli er pro-
tokollfort med 1 spilt seriekamp, 
og Arnfinn Haugan voktet Hel-
gadalsburet i sommercupfinalen. 
Da skulle aUe spillere som bar 
akslet A-troya i arets sesong vae-
re behorig nevnt. 

baken var han tilbake pa voUen 
med nattens fangst. Pa turen ned-
over til bygda tok ban det rolig, 
han tenkte ogsa a slappe av neste 
dag, for S0ndag skulle han starte 
i en 30-kilometer i Volhaugen, og 
der hadde han visse planer —. 

Da han i skumringen spente av 
seg skiene pa gardsplassen i Leir
set, fikk han b0re at 30-kilomete-
ren skulle ga allerede l0rdag, sa 
det var bare a fa seg litt mat og 
spenne pa seg skiene igjen. Han 
gikk da pa ski til Grunnan og over-
nattet der, for rutebilen gikk ikke 
I'enger enn til Ulvilla i den tiden. 
L0rdag morgen tok han rutebilen 
til Stiklestad, og tok derfra skiene 
fatt opp til startstedet i Volhaugen. 
Etter at en 4. plass var sikret og 
han hadde bevilget seg noen mi-
nutters hvile, tok han igjen skiene 
i bruk heim til Leirset. 

Dagen etter gikk et 17 km lang-
renn i Kluken, og der sikret Sverre 
seg ssieren. Skiene var framkomst-
midlet bade dit og tilbake fra ren
net. Da han kom heim, var det bare 
a pakke mat og n0dvendig utstyr 
i ryggsekken. Ved Volden m0tte 
han sine jaktkamerater Ole Sag-
void og Ingemar Kolstad, og sam-
men la de i vei med kurs for Kuls
livoUen denne m0rke vinterkvel-
den. 

Et forferdelig sn0drev satte inn 
da de kom et stykke inn i Malsa-
dalen, sa de matte legge om leia 
opp mot Sag-voldvola og S0ke ly 
for natta pa Sagvoldhaugen. Tid-
lig mandags morgen var de frem-
me pa KulslivoUen. 

Denne beretningen fra f0rst i 
30-ara virker utrolig for oss i dag, 
men den er et stykke virkelighet 
fra en tid ikke langt tilbake. 

Da vi na i h0st avla et Ute bes0k 
hos Sverre Leirset, satt han og 
fulgte med i TV-debatten om vara 
sk0yteproffer. Men da vi fortalte 
at vi var mere interessert 1 a fa 
frisket opp minnene til en ekte ski-
amat0r og fjellkar fra de vanske-
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lige f0rkrig'sar:ene5 var haan ikke 
sen til a skrn av T¥-apparatet, og 
i l0p8t av kvelden ble mang- en 
historie fort alt om slitet i lang-
rennsl0ypa og uforglemmelige f jeli-
tu re r . Det er ikke vanskelig a for-
sta a t det er en «sliter» og virke^-
lig fjellkar som forteller sine his-
torler. Eolig og veloverveid for
teller han fra en tid som er mange 
ar borte, men likevel sa klar i 
hans minne. Hele tiden er han pa 
vakt for ikke a komme med uttalel-
aer som kan oppf a t tss som skryt og 
overdrivelssr. Slike ting behover 
han heller ikke benytte seg av, 
hans opplevelser trenger ikke fan-
tasi og store ord for a bli interes-
sante og virkningsfulle. 

At vi som er unge i dag har lite 
eller nesten ingen kjennskap til 
Sverre Leirset's store skikarriere i 
30-ara har vel i grunnen sin na-
tulige forklaring. Den gang da 
Leirset «herjet» som verst i skispo-
ret hadde enna ikke Helgadal id-
rettslag sett dagens lys, og hans 
resultater er aldri f0rt inn i lagets 
protokoUer. Sverre Leirset var 
for0vrig en av dem som var med 
og tok initiativet til a fa startet 
Helgadal skilag i 1940, og var ogsa 
med i det f0rste styret. Han er 
dessuten ikke av dem som har sa 
lett for a fortelle om sine bragder, 
og nar en attpatil oppdager at nes
ten alle hans S0lvpokaler og andre 
skiperimer er gjemt langt inne i 
kraiskapet, ja, da skjonner en det-
te enda bedre. Faktum er at Sver
re Leirset var en av Verdals aller 
beste langrennsl0pere i disse arene. 
Ikke riktig alle skipremienie hans 
er gjemt bort, noe av det f0rste 
en legger merke til nar en kommer 
inn i den nye karstua pa SereLnes 
er en riktig stor og staslig tinnpo-
kal som star ute i gangen. Tar man 
den naermere i0yesyn kan en lese 
f0lgende i den grabla bunnen: 
«Kalls LF. 1. pr. 30 km. Sverre 
Leirset. 13/3 1938». Denne pokal 
fikk iSverre Leirset .etter et av de 

hardeste l0p han noen gang gikk. 
«Jeg huseker det te l0pet som et av 
de beiste og ar t igste jeg noen gang 
ha r gatt», sier han. «Hardt gikk 
jeg ut^ l i t t for hardt, skulle det 
vise seg. E t t e r 15 km var jeg f0rst 
i sporet tross s tar tnr . 21. To nr. 
foran meg s ta r te t lopets favoritt, 
landpostbiid Bror Videgren fra 
Kail. Han g ikk j eg forbi etter bare 
noen kilometerj men pa slutten av 
l0p8t begynte apningsfaren a straf-
fe seg. Videgren gikk forbi, og i 
mal hadde han Mar t a skaffe seg 
den n0dvendig8 tidsdifferansen til 
a bli l0pets seierherre. Men nest-
best t id og klasseseier var jeg godt 
forn0yd med». Ellers forteller han 
at om kvelden var det stor skifest 
i forsamlingshuset ved Kallkirkao 
Der va r det grat is inngang for 
nordmennene, og da svenskene 
dessuten var r ik t ig rause bade 
det ene og det andre, ble det en 
«hiva» fest, for a brnke Leirsefs 
egne ord. 

Arnljot Gelline-rennet inntar en 
sentral plaass i Sverre Leirsets 
karriere. Mange harde tvekamper 
er i arenes l0p blitt utkjempet i 
dette rennet, og gjennom de f0rste 
5 arene rennet gikk^ var Leirset 
innblandet i de fleste. Sent glem-
mer han sin kamp mot Ola Eng i 
det f0rste Arnljot Gelline-renn, en 
kamp som endte til Engs fordel, 
Ogsa i arene som fulgte var han 
med helt fremme i teten uten a 
kunne hindre Ola Eng i a ta sine 
tre s t rake seire. Men rettet i 1938 
ga bade revensje over Eng og seier 
i klasse A. B-klassingen Hans Eng 
gikk imidlertid av med seieren med 
noen sekunders margin. «Likevel 
er dette et fenn jeg aldri glem-
mer», sier Leirset. «Uforstaelig var 
det at jeg smurte meg totalt bort, 
saerlig nar en tenker pa hvor Hte 
smurning en da radde over. Men 
skiene var helt umulig. Fra starten 
i iSul, forbi iSandvika og innvoer til 
iSkalstugan kjempet jeg en nesten 
hapl0S kamp for a holde kontakt 

med teten. Men ved Skalstugan 
hadde sa mange passert meg at jeg 
like gjerne spente av meg skiene 
og «la om». Samtlige l0pere pas-
serte meg f0r jeg var ferdig med 
sm0ringen og knnne legge i vei 
igjen, men tilbaketnren fra Skal
stugan og til mal ved Adalsvollen 
ble den likeste turen jeg har opp-
levd som skil0per. Skiene ble yp-
perlige, og alt jeg hadde av krefter 
brukte jeg til a innhente l0per et
ter, uten at jeg merket noe trett-
hetstegn. Jeg kom imidlertid litt 
for sent til mal til a kunne inkas-
sere min f0rste Gellineseier. Jeg 
glemmer heller ikke da jeg gikk 
forbi Arnold Kjesbu den gangen, 
han var helt ferdig, og de ord 
Kjesbu'n uttrykte om sin situa-
sjon vil jeg n0dig gengi her», sier( 
Leirset med et smil. 

Blant hans mange skipremier 
(i alt ca. 55) er det to S0lvpokaler 
eller beger som han setter stor pris 
pa. Begge er fra Grellinerennet, og 
er gavepremier fra Dr. WoU, som 
i flere ar ga gavepremie til dette 
rennet. Ellers kan vi nevne at Leir
set er premiert i Kretsmesterskap, 
har deltatt i Grakallrennet samt 
mange kretsrenn. 

Dette lille tilbakeblikk gir pa 
ingen mate den fulle og hele bilde 
av Sverre Leirset's karriere i lang-
rennsporet, det vi har fors0kt er 
a gjengi de opplevelser han selv< 
setter st0rst pris pa. Ikke bare i{ 
skisporet har han vaert malbevisst 
og viljesterk, gjennom hele sin 
livsgjerning har han alltid gjen-
nomf0rt de mal han har satt seg. 
I denne sammenheng synes vi det 
kan vsere pa sin plass a nevne en 
liten historie fra et kretsrenn ved 
Levanger. Den gang hadde han 
hatt lov pa bilskyss fra Verdals-
0ra til Levanger, men dessverre sa 
uteble denne, slik at han matte ta 
skiene fatt for a komme fram. Han 
rakk da sa vidt det var a komme 
til stratstedet i tide. Han f ikk ikke 
tid til a sm0re, men godt oppvar-

j 
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met la ban ut pa 30-kiilometeren, og 
det ble en god plassering og preime 
a ta med helm. 

For svaert mange kom krigen og 
satte en stopper for mange gode 
idrettsar. Slik ogsa med Sverre 
Leirset. Sitt siste langrenn gikk 
ban pa Bjartraka i 1941, en 30-ki
lometer som hadde samlet 41 del-
takere, og av disse var hele 40 fra 
Helgadal Skilag, Bare Olav Sag-
void klarte a tukte Sverre Leirset 
i avslutningslopet. 

I l0pet av kvelden er isamtalen 
kommet mer og mer over pa f jellet 
og fjellivet, og er det noe han li-
ker a snakke om, sa er det dette. 
Skal en fa «Leirset'n», som vi ofte 

S
sier, i riktig godlag sa er dette et 
samtaleemne en heist bor komme 
inn pa. Den lille nynningen bans 
nar ban legger armene rundt nak-
ken og setter seg bedre til rette i 
stolen, forteller mer enn ord at na 
liker ban seg, nar ban inne i seg 
selv vekker minnene om utallige 
berlige fjellturer til live. «SkJ8er-
vola, Skjaekerbatten, Kvitrewola 
og traktene der bar na liksom vaert 
beimen min», sier ban med et leng-
tende blikk. Ikke mange plasser 
ber pa jorden bar ban kjent seg 
sa sterkt knyttet til som disse f jell-
traktene. Der bar ban ferdes nar 
sn0flaten bar freset under skiene 
bans pa kalde vinterdager, der bar 

*

ban vandret nar fjellet bar ligget 
badet i varsol, og synt en farge-
prakt som ikke kan beskrives med 
ord, men bare oppleves av det en-
kelte menneske, nar skarven bar 
lokket ban opp pa toppene, der 
ban bar batt utsikt over glitrende 
fjellvann, over vidder og fjelltop-
per sa langt som 0yet rekker. «Jeg 
bar alltid gjort bva jeg har kunnet 
for a komme meg en tur til fjells, 
for det er ingenting som bar gitt 
meg storre giede enn dette. Det er 
store ord, men det er min aerlige 
mening. Nar jeg bar kommet til 
fjells sa har jeg alltid batt en fo-
lelse av virkelig a leve livet», sier 

Leirset. «For sv^rt mange ung-
dommer i fjellbygdene pa denne 
tiden var jakt- og fangstliv.et den 
eneste muligbet de hadde til a 
skaffe seg noen kontanter for a 
eksistere, men sMtet og forsakel-
sene kimne aldri ta fra dem fri-
betsfolelsen og gleden de f0lte der 
ute i naturen. Ha er alt sa mye 
bedre pa mange vis^ men jeg er 
ikke sa sikker pa at menneskene i 
dag er sa tilfreds med sin livs-
forsel og tilvaerelse som vl tross alt 
var dengang», sier Leirset. «I da-
gens stresstilv^rels.e er det minut-
tene og sekundene som teller, den 
gang var det arstider og h0ytids-
helger som var den viktigste fak-
tor i tidsrekningen. For dem som 
la i fjellet bade host og vinter, 
forandret tilvserelsen seg ikke mer 

fra ar til ar enn fjellelvens leie, 
men likevel minnes man denne ti
den med tilfredshet og gleden. 

Sverre Leirset er ofte blitt be-
tegnet som en virkelig sliter og 
hardbaus, aldri har det vaert snakk 
om a spare krefter til m-orgenda-
gen, og utallige er bevisene pa 
dette. 

Da han var i Imsdalen pa Snasa 
og bogg bjork forst pa 40-tallet, 
gikk han flere ganger strekningen 
derfra og heim bade sommer og 
vinter. 

Spesielt godt busker ban forste 
gangen ban gikk pa sommerfore. 
Etter bare en times marsj satte 
det inn med et forferdelig regn-
vaer, skodda kom ogsa sigende og 
bindret sikten. Pa disse fjelltrak-
tene var ban ikke kjent, sa ban 
matte soke ly i ei lite nedfallen 
sterbu ban kom for bi. Da skodda 
igj.en lettet fra dalbunnen, la han 
i veg videre pa sin lange fj ell-
mars j. Klokka var fem om morge-
nen da han kom til KulslivoUen, 
og da syntes ban han var nesten 
beime. Han hadde da gatt mellom 
8 og 9 timer, og som kjent ligger 

KulslivoUen clrka 4 timers marsj 
fra Akran. 

«Hard tur ble det ogsa en gang 
vi gikk pa ski inn over til Ange i 
Sverige. Det var om vnteren 1938 
vi drev t0m.merhugst der. Euten 
vi den gang fulgte gikk forbi Ve
ra, Anjan og videre innover til 
Ange, som ligger ved S0renden av 
T0rr0n», forteller Leirset. Da Jon 
Holmli og ban kom til Anders An
derson i Sunni, vog de pakningene 
sine pa bossmeren til Anderson, og 
vekten var 41 kg. En gang senere 
tok de leie cm Eussdalen, og det 
ble en slitsom tur grunnet snovaer 
og um^ulig skif0re. Han nevner og
sa en bardtur han hadde sammen 
med Olav Sagvold under krigen. 
De la rut en innover Skjaekerdalen 
forbi ,S0r-SkJ8ekerhatten, Gronnin-
gen, Gaundalen, J88vsj0en og til 
Bjorkeidet i Sverige. 

Lett var det heller ikke da Sver
re sammen med Ingemar Kolstad 
fraktet en 9-fots bat fra Stortj0n-
na tversover Skjaekerdalen og opp 
til Andsj0ene pa Skaekervola. «D.et 
r0ynte virkelig pa oppover vola, 
men nar interessen og viljen er til 
stede er det utrolig bva som gar», 
sier han. 

Nar Sverre Leirset forteller om 
sine turer og opplevelser, er det 
ett navn som ofte ga igjen, Ole 
Sagvold. «En god fjellkar, en aer-
lig og palitelig kamerat, men en lei 
konkurrent i langrennsporet», er 
den karakteristikk Leirset gir av 
den mann han har tilbrakt de aller 
fleste fjellturer sammen med. Fel-
les for begge disse to er at kreftene 
de hadde sa mye av i ungdomsare-
ne na har tatt slutt., De raske og 
sterke bena, som sa mange ganger 
bar dem lekende lett innover fjell-
viddene, vil ikke lenger vsere med 
pa notene. 

En mann som Sverre Leirset, som 
bar ferdes sa mye i skog og fjell, 
har ogsa opplevd tunge og triste 
dager i fjellet, dager han heist 
ville glemme, men som likevel sit-
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HelgadM idrettslag's 
fotbaliavdeing^ aeres-
pris titdelt Evald Haug 

t e r friskt i minne. H a n kommer 
aldri t i l a glemme en vintermorgen 
de la i j a k t h y t t a si S0r for Skjse-
kerlunao Jon Tosteigan begynte a 
ga ut, mens Ole S a g v ^ i og Sverre 
va r igjen i hyt ta , Plutselig smalt 
det utenfor. De to sprang ut , og 
der la j ak tkamera ten i snoen. 
Hagla hadde ga t t av, og skuddet 
var ga t t gjennom ene handa til 
Jon. «At j eg forteller de t te er pa 
ingen mate for a friske opp minnet 
om denne dagen, men for a u t t ryk -
ke min beundr ing for den maten 
J o n Tosteigan gjennomforte tu ren 
framover dalen pa», sier Leirset. 
«En slik prestasjon s tar det virke-
lig respekt av. Hadde det ikke 
V8ert en «hardhaus» uhellet hadde 
rammet, sa hadde det nok aldri 
g a t t bra . Ingen forbindingssaker 
hadde vi og blodtapet ble st0rr.e 
og st0rre pa vegen ned t i l bygda. 
«SkJ9ekerdalen har allt id vaert 
lang, men i dag blir den visst enda 
iengre» husker j eg J o n sa da vi 
spente pa oss skiene denne mor-
genen. Turen fra Skjaekerfossen 
over Li fjellet t i l Tosteigan den 
kvelden i bekmorket for a varsle 
om det som var hendt , er heller 
ikke av mine hyggeligste minner». 

For Sverre Leirset h a r det ogsa 
vsert nsere pa et p a r ganger . Den 
ene gangen va r oppe i Snodalen 
ovenfor framenden av Skjaekervat-
net, da den ene skia hans kj0rte 
seg mot en stein som sto opp av 
sn0fonna. «J.eg fikk ikke kas te t 
hagla t i l side da j eg stupte i sn0-
f0yka, og skuddet g ikk av med 
det samme jeg fait. J e g ropte 
s t raks t i l mine j ak tkamera te r som 
hadde stoppet l i t t lenger nede da 
de h0rte skuddet , og sa a t j eg lev-
de, men da j eg reiste meg sa j eg 
a t det va r nsere pa, haglmunningen 
s takk fram mellom beina mine». 

Den andre gangen han var «n8e-
r e pa», som han sier, er han sik-
k e r pa a t det ikke v a r ba re det 
menneskelige hell som reddet han. 

Det var pa Kolstadasen, og ogsa 
denne gang mistet han balansen og 
g ikk over ende. Han kas te t hagla 
t i l side med det samme, men a l t 
foreglkk i l0pet av brokdelen av 
et sekund. «Da jeg var fait halvt 
nede», forteller han, «ar det akku-
r a t som noe holdt meg igjen oppe 
i luften. S lmddet g ikk av, og hagl-
ladningen gikk mellom brystet og 
skiene mine». Han er overbevist om 
at det va r en h0yere mak t som 
reddet livet hans den gangen. 

Hvis vi skulle ha skrevet ned alt 
Sverre Leirset har opplevd pa sine 
utallige f jel l turer , kunne vi ha fylt 
en hel bok. Vi haper imidlertid 
a t de forskjellige episoder vi her 
har g jengi t t kan gi dem som er 
unge i dag et visst innblikk i hvor-
dan livet a r t e t seg for dem som 
fangstmenn for 30—50 a r siden, 
og se deres prestasjoner i skisporet 
pa bakgrunn av dette . Det va r nok 
ingen dans pa roser a vsere fjell-
kar , det va r ofte et blodslit, det 
v a r ikke farefri t t og pa en mate 
va r det et ensformig liv. Likevel 
lengter de t i lbake til den t iden. P a 
godvaersdager kunne de ogsa opp-
leve fjellet fra sin herlige side. De 
opplevde roen og stillheten, de 
kunne beundre savel den vakre lil-
ie blomsten som klamret seg fast 
t i l en ka r r ig fjellbunu, som det 
mektige panorama av fjelltopper 
og mile vide vidder med fjellbj0rk, 
stein, bekker og tjern, de fylte sine 
lunger med frisk og ren luft og 
d r a k k krys ta l lk la r t vann fra fjell-
bekkerie, og sist men ikke minst, 
de hadde gleden av a ha en vel-
t rene t k ropp som kunne ta le de 
utrol igste pakjenninger . Vi skal 
heller ikke unnla te a nevne j ak t -
iv.eren. De mat te laere seg hva slags 
redskap de skulle b ruke og hvor 
de skulle plassere den for a fa 
fangst, og de mat te laere seg a fin-
ne viltet under de forskjellige for-
hold under jak ten , og sa treffe det 
de s iktet pa . 

De fleste helgadalinger ha r i dag 
t i lgi t t at bygda ble en vakker 
kvinne fat t igere i star tfasen av 
Evald Haug ' s ka r r i e re her i Hel-
gadalen. Na gleder alle seg over 
a t va r t lag ha r fatt ha en slik 
spiller som Haug. Veteran frem for 
noen er han, og h a r vist en upa -
klag.elig innsats for sit t lag i ca. 
15 ar . 

Det gode milj0 b lant «fotball-
gjengen» beror ikke minst pa 
Haug . 

Skulle ikke en slik mann vsere 
^respr isen Verdig? 

ildag f0rer Sverre Leirset en ro -
lig tilvserelse som karmann, men 
noen smajobber t a r han enna pa , 
garden. Helsen hans er ikke god 
lenger, men bl ikket og tankene g a r 
for tsat t i re tn ing av Skjaekerfjel-
lene, der oktobervinden enna en 
gang har feid vei for vinteren. 
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Helgadal idrettslag's sommercup 
Sommercupen i fotball begynner 

a gli naturlig- inn i rekken av ar-
rangementer Helgadal idrettslag-
har. For at fotballinteressen ikke 
skal 6.0 belt ut i ferien, er cupen 
en fin styrkeprove mellom var- og 
h0sts£songen. Det er oppsatt po-
kaler til alle deltakende lag, og 
dessuten far vlnnerlagets spiller.e 
diplom, Det har vaert dr0ftet om 
man i atedet skal sette opp en ak-
sjepokal som skal tilfalle det lag 
som f0rst har tre seire. 

Vi har vsert heldig med veeret 
begge de to gangene cupen er blitt 
avvildet hittil, og stemningen pa 
banen har vaert fin. iSportslige og 
usportsllge kommentarer vandrer 
hand i hand, og skaper den ssereg-
ne st'emningen langs sidelinja. Da 
det ogsa er blitt spilt mye god og 
underholdende fotball, tror vi in-
gen skuUe ha grunn til a klage 
over arrangementet. 

De innledende kampene spiUes 
fredag kveld etter loddtrekning, 
jumbofinale og finale gar av sta-
belen l0rdag ettermiddag. Tre lag 
blir hvert ar invitert, slik at med 
arrang0rlaget blir det fire. 

Flere lag har man funnet det 
ikke er forsvarlig a inviter.e, da ar
rangementet i sa fall ville ha tatt 
for lang tid. 

I 1971 var det B.K.B., Inndal 
B.i.l. og Leksdal i.l. som ble in-
vitert. I de innledende kampene 
vant forst B.K.B. 2—1 over Leks
dal, mens Selgadal beseiret Inndal 
2—1. I l0rdagens jumbofinale fikk 
man litt av en thriller, da resulta-
tet var 1—1 etter ordinaer tid, og 
rekkef0lgen skuUe avgj0res ved 
straffekonkurranse. F0rst etter at 
flere straffesparkrunder var tatt 
kunne Inndal ga av banen som„ nr. 
3 i cupen. I finalen vant Helgadal 
4—0 over B.K.B. i en av sine beste 
kamper denne sesongen. 

Etter dette pr0vearet var det 

enighet om a fors0ke a gj0re cupen 
til et fast innslag hvert ar, og na i 
sommer ble de tre 5. divisjonslaga 
Leksdal, E0ra og Vinne & Ness in-
vitert. Til tross for at vseret var 
noe usikkert fredag, var publi-
kumsoppm0tet godt. Innsatsfylt og 
til dels godt spill av samtlige del
takende lag gjorde at stemningen 
langs sidelinja ble upaklagelig, og 
da hjemmelaget gikk videre til fi
nalen sammen med Vinne og Ness, 
var det duket for en 0nsk.efinale. 
Helt etter oppskriften gikk det nok 

likevel ikke for det tallrike publi-
kum som kranset banen, Helgadal 
spilte en av sine svakeste kamper 
denne sesongen, og Vinne og Ness 
kunne ga av banen med en fullt 
fortjent 3—1 seier. 

Hvordan det blir med cupen i 
1973 er enna usikkert. Som kjent 
vil Helgadal leie bane av V'erdal 
idrettslag til sommeren, og sa man
ge lag som skal benytte seg av ba-
neanlegget d'er, kan det bli vanske-
lig a fa 1 eie bane til a avvikle 
cupen. Men at cupen kommer igjen 
i 1974 nar gressmatta pa Elneshog-
da forhaentligvis er i orden, kan 
vi med sikkerhet love. ^ 

Arets familiebil 
MAZDA 616 

Pris lev. Verdal — 4 d0rs kr. 33.500,— m/ kompl. vinterhjul. 
NORUMSiGARDEN har alt i rekvisita og utstyr for bilen. 

Aut. bilverksted — Shell bensln og oljer. 
Norum Trafikkskole, KL 1, 2, 3 og 4. 

Sm0rehall — vaskehall — kiosk 
Homelite motorsagsr. 

ALT DETTE FINNER DE I 

NORUMSGARDEN 

I 

Verdal Blomstdorretniiig og Gravferdsbyra 
Tlf. 78 311 

Blomstei'butikken 
Tlf. 82 239 

INNEH. ODDVAR HAUGAN 
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G l i m t f r a a r e t s f o t b a l l - b a l l 

Sjelden har det blitt pratet sa 

mye fotball, og sjelden sa mye 

tull. Fra V . : Leif Svartas, Bryn-

jar Aksnes og Jon Rydning. 

Helgadal i.l.'s fotballgutter had-

de en strid kveld pa Bjartan den 

4. november, noe bildet skulle 

gi et visst inntrykk av. Fra v.: 

Mildrid Holmli, Havard Fines 

og Inger Holmli. 

Med takk for god mat pa ballet 

og trofast kjokkenhjelp gjennom 

aret. Fra v.: Borghild Bjartan, 

Gudny Haugan og Gunhild 

Leirset. 
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Seier'n er var! Nar guttene mo

tes til hostblot ma det ikke nev-

nes at andre lotballag har gjort 

storre bragder enn vart. 

Pa bildet: Einar Holmli og As-

mund Leirset. 

4 
Konsentrasjon og innsats er to 

ord som ikke kan gjentas for 

ofte. Fra v.: Henny Valstad, 

Ketil Sagvold^ Magnus Julnes^ 

Jens Holmli og Per Leirset. 

Det star kvinner bakom alt — 

Fra V.: Inger Holmli, Ulla Aks-

nes, Gerd Leirset, Brit Haug, 

Gunn Granheim, Irene Rygg, 

Henny Valstad og Ase Berg. 



Helgadal Idrettslag's aerespriser 
Helgadal idrettslag's iiinsats-
pokal 

tildeles et medlem som bar g jor t 
en fremragende innsats i i n d i v i -
duell konkurranse i sesongen. P r i -
sen ble forste gang utdelt i 1970, 
og bar gatt t i l folgende: 

1970: Lennart Leirbaug. 
1971: Sturla Green. 
1972: Tore Green. 

Helgadal idrettslag's fotballkrus 
er en premie som skal ga t i l den 
spiller som i lopet av sesongen bar 
vist st0rst treningsiver, innsats, 
spil l og lagand. 

F0lgende er b i t t i l t i lde l t prisen: 
1971: Tore Holml i . 
1972: E r l i n g Eygg. 

Fotballavdelingens aerespris 
tildeles en person som gjennom 

lang t i d bar g jor t en fremrag:ende 
innsats for fotballavdelingen i 
Helgadal idrettslag» Prisen ble i n n -
stif tet i 1972, og g ikk da t i l Evald 
Hang. 

Hvem som skal tildeles de to 
forstnevnte prisene avgjores av 
Helgadal idrettslag^s bovedstyre 
etter rnnstil l ing f r a gruppestyrene. 

(Forts., side 16). 

Lennart Leirbaug overrekkes H.i.l. 's innsatspokal av Magnar Lunde-
mo, mens A l f red Bengtson og Asmund Leirset venter pa t u r pa a grat -
tulere. Sturla Green 



16 

En leges veiledning 
¥i var sa heldig a fa et kort in-

tervju med en travelt opptatt Dr. 
Berg, kjent som mannen med de 
syv b.obbie.s ( sex + alkohol), for 
a fa en eksperts syn pa en sak som 
opptar mange idrettsutavere. 

For a ga rett pa sak, dr. Berg, 
hva mener iDe oiii forhoMet sex og 
idrett? 

— « ¥el, hvls iBe med det mener 

Vetamen f bake, 
Einar! Fra neste sesong vil Sinar Molm-

ili fiingere som spiilende trener 
'or Helgadal idrettslag. Etter to 
sesonger i Verdal LL er han atter 
a finne i sin gamle klubb. Da han 
forlot laget^ var han den saverene 
toppscorer, hele 27 fulltreffere teg-
net han seg for sist sesong han 
spiite for HelgadaL Selv oni dette 
var i bedrifts^serien forteller det 
likevel litt om den storscorer han 
var dengange La oss hape han har 
holdt kruttet t0rt i de arene han 
har v^rt borte. 

At Holmli har noe a tilfore laget 
bade som, spiller og trener er vi 
ikke det minste i tvil om, og vi 0ns-
ker han velkommen tilbake i den 
rode helgadalstr0ya, en troye vi 
haper han finner seg godt til rette 

at det ene ikke ma ga pa bekost-
ning av det andre, er jeg belt enig. 
Personlig synes jeg det er meget 
betenkelig med alle disse lysloy-
pene som na star og lyser hele 
kvelden, pa grunn av disse kan 
man jO' faktisk ga pa ski til naer 
sagt alle d0gnets tider, og dette 
kan fa meget uheldige konsekven-
ser for seksuallivet.. Men pa den 
annen side b0r langremiseloperne 
ikke lia samleie for nsere en viktig 
konkurranse^ de ma huske at de 
skal jô ogsâ ha tid, til a sm,0re skie-
ne. Heldigere stilt i sa mate er 
skihopperne, for dem er sex en 
viktig del av treningen, de skal jo 
ligge mest mnlig pa tiippa. Ogsa 
fotballspiUerne er det av stor be-
tydning at de lasrer seg betydnin-
g.en a ven grnndig oppvarmin f0r 
omgangene. Forstaelsen for spillet 
er ogsa viktig^ det er ikke alltid 
best a ga rett pa malct, men heller 
holde pa ballene og spille motpar-
tens forsvar belt ut. Det a bare 
kunne setts den irm fra kloss hold 
etter a ha spilt seg belt igjennom, 
er alltid en opplevelse», sier Berg 
med et drommende blilik., 

Hva med forholdet idrett og al
kohol, doktor Berg, vi vet jo at 
De har drevet en meget grnndig 
forskning pa dette omrade. 

— «Ja^ det ma en kunne si, og 
jeg er glad for at dette na begyn-
ner a bli tatt alvorlig opp til dis-
kusjon», sier Berg, «men pa det 
lokale plan tror jeg det enna ikke 
er noen grunn til a se pessimistisk 
pa saken, jeg har sv^rt lite a ut-
sette pa vare idrettsiitovere pa det
te punkt. En skal jo heller ikke se 
bort fra at det kan vsere gode id-
rettsut0vere fordi om de ikke drik-
ke alkohol», sier Berg. 

lesernes spalte 
Er «Helgadalsnytt» en morgen-

avis eller kveldsavis? 
TuUa. 

Ja, Eed. 

Hvorfor er fotbaUbanen pa El-
nesh0gda i korteste laget? 

iStompen. 
Fordi kampene oftest er pa S0n-

da«f̂ Eed. 

Er det behov for en ny avis i 
^Jerdal? 

Stud. phil. 
Ja, vi synes Innherredsbladet 

begynner a bli tynt. 
Red. 

Er en gift fotballspiller like god 
som en ugift? 

MeretOo 
Ja, hjemme sa. 

Eed. 

Er «H0ysJ0gauken» flyttfugl el
ler standfugl? 

Gauk-fan, 

Da den er iakttatt bade ved 
H0ys0en og Lunheim, ma den vel 
regnes som flyttefugl. 

Eed» 

Er Fetter Green verdig utmer-
kelsen «H0ysJ0hanen»? 

Skeptiker. 

Sa absolutt, se bare pa bildet et 
eller annet sted i avisa. 

En godmodig kaill avant Brainna 
vart en f0rijulsdag^ sa ferbainna 
at'n br0la «Fy fan» 
ferlangl; skj^smaess" pa da'n 
fer kj^rringa ha t0mt sassen tu 

sDainna, 
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KJESBU'N 
Det korrekte navn er Arnold 

Kjes'bu, men populsert kalles ban 
Kjesbu'n, sserlig da blandt ski-
eiitusiaster. Han er en av vetera-
nene pa skisportens omrade in -
nom Verdalen, og i saerdeleshet 
innom Helgadail idrettslag. V i 
kan knapt forestille oss bvilken 
irjnsats som ligger bak de t i -
tusener av kilometre som er t i l -
bakelagt i skisporet under tre-
ning og konkurransei*. For det 
aller meste under kummerlige 
forhold, uten noen form for stot-
te hverken okonomisk eller nar 
det gjaldt veiledning og instruk-
sjon. 

Kjesbu'n kom t i l verden i 1912 
pa garden Karmhusbakken i 
Leksdalen, opprinnelig en hus-
mannsplass under garden Karm-
husan. Det viste seg ganske snart 
at her flot blodet fort i arene, og 

(.Fra side 14) o 
Fotballavdelingens ^respris beho-
ver ikke utdeles hvert ar. Det er 
fotballavdelingens styre som hvert 
ar avgj0r om noen er verdig t i l 
a fa loriseii. 

det var en virketrang noe uten-
om det vanlige. Han hadde en 
spesiell interesse av a ferdes i 
skog og mark, og alierede som 
7—8-aring kom han som gjeter-
gutt t i l sin onkel A r n t Kjesbu 
ved Kjesibuvatnet. De to siste vin-
tre han gikk pa folkeskolen 
hadde han tilhold vekselvis i 
Skavdalen og i Kjesbua. Da var 
det for det meste a ga pa ski 
over skogen og t i l Ulvilla skole, 
via garden Vangstad. Det kunne 
vaere mang en stri torn i uf yselig 
v;jer og darlig skifore. Men det 
var ogsa en tilfredsstilielse for 
ung-gutten a overvinne natur-
kreftene, og det gav unektelig 
krefter i armer og ben. Det kun
ne ogsa inntreffe at det ble en 
ekstraslant i det at skoledagen 
bio kombinert med snarefangst 
av skogsfugl og hare, noe som 
det var godt om i de tider. 

Arnold Kjesbu har et misun-
nelsesverdig godt minne, og det 
er en fornoyelse a hore han for-
telle om sine opplevelser fra svun-
nen tid. 

«Kian du huske dine forste ski, 
Kjesbu ?» «A ja da. Jeg var 7—8 
ar gammel. Skia, som selvfolge-
lig var av bjork, ble laget av ski-

A . Kjesbu 
maker Ellen Langassve fra Leks
dalen og prisen den gang var kr. 
2,50. Det var ikke samme sner-
ten i disse som det er i natidens 
ski, og det kunne vaere vanskelig 
a beholde stibukt og bretter, men 
du verden for stas det var.» 

«Du husker kanskje dine forste 
konkurranseski ogsa?» «Ja, det 
var et par tregreipers bjorkeski 
som ble laget av Ole A. Musum. 
De var noe tunge, men de bar 
godt opp i los sno, og sa kunne 
de like gjerne brukes i hopp-
bakken. Jeg deltok forresten i 
min forste konkurranse pa de 

Tore Holmli 

Leif Rotmo 
H E L G A D A L E N 

A/S V e r d a i M a n u f a k t u r 
Godt utvalg i manufaktur 



skiene. Det var i 1926 i et apent 
skirenn i Ulvilla. Det ble en tred-
jeplass og kr. 3,00 i premie.» Det 
^^ar slett ikke darlig at en 14-
aring pa tregreipers ski. 

«Hva slags smurning brukte 
du den gang?» Smurningen laget 
jeg selv, i likhet med mange an-
dre den gang, og hovedingredien-
sene var kasserte sykkelslanger 
som ble smeltet sammen med 
gimnkvae. Det holdt godt i mot-
bakkene.» 

«Hvor lenge bar du vsert med-
lem av Helgadal idrettslag?» 
«Jeg kom bit opp i 1946, og siden 
bar jeg vsert medlem av idretts-
laget.» 

^ «Du deltok i din forste konkur-
^^Lranse i 1926, men bva med andre 

konkurranser i forkrigsarene ? » 
<^Det var i grunnen svsert lite ski
renn vi kunne delta i. Jeg busker 
et kretsrenn i Vinne i 1931, stilte 
da i kombinert og ble nr. 2, slatt 
av Fetter Hallem.» Kjesbu'n ble, 
vi badde naer sagt selvfolgelig, 
nr. en i langrennet, og ban anty-
der selv at ban ble nr. 7—8 i 
boppbakken, forovrig pa bopp-
skiene til Trygve Indabl. 

Selv om Arnold Kjesbu alltid 
var med a sette farver pa de stor-
re lokale skimesterskap sa er det 
kanskje forst og fremst som for-
grunnsfigur i turlopene (fjell-

f
rennene) de aller fleste vil min-
nes ban. Allerede for krigen rakk 
ban a vsere med fem ganger i 
A ml jot Gellinerennet, bvilket re-
sulterte i en f orsteplass og en an-
nenplass i klasse B, pluss en an-
nen, en tredje og en fjerdeplass 
i klasse A. Etter krigen sluttet 
rakk ban i A.G.-rennet a oppna 
fire forsteplasser og en annen-
plass. Etter a ha gatt over i klas
se F (klassen beter forovrig 
klasse E i dag) oppnadde ban fra 
1955 til 1958 to forste- og en an-
nenplass. 

Nar vi f0rst er inne pa tur-
renn ma det vaere pa sin plass a 

nevne at den samme Kjesbu'n 
bar deltatt 17 ganger i Arnljot 
Gellinerennet, 13 ganger i Her-
volrennet, en gang i Gaulstad-
rennet (Gaulstad—^Steinkjer 40 
km, forovrig nr. 2 i klasse D), 
samt deltaker i Varlonken i 1971, 
et turrenn vekselvis mellom Inn-
dalen og Helgadalen, stiftet sam
me ar. Det bor ogsa nevnes at 
ban i 1939 oppnadde tredje beste 
tid i kl. C som deltaker i Reins-
fjellrennet, et apent landsrenn 
mellom Selbu og Storen. I det 
populssre Fanettrennet i Inndalen 
bar ban vaert deltaker 12—15 
ganger, bvor ban forovrig som 
D-klassing 2 ganger vant rennet. 

I skistafetter var Kjesbu'n den 
selvskrevne ankermann og bar 
bl. a. tre ganger vaert med a fore 
Helgadal i.l. til verdalsmestre 
i istaf ett. 

Som nevnt bar Arnold Kjesbu 
deltatt bade i Gaulstadrennet og 
Reinsf jellrennet, men det er sa 
langt fra bans eneste konkurran-
ser utenbygds. I 1936 deltok ban 
i militaert langrenn i Steinkjer, 
30 km med 11 kg pakning og 
gevser, bvor ban ble nr. 3 i Mas
se A. I 1951 vant ban kl. D i mi
litaert langrenn over 30 km, bvor 
ban samtidig fifck det militaere 
skimerket i solv. Jo da, det er 
god underboldning nar Kjesbu'n 
er i det rette fortellerbumor, men 
det vil fore alt for langt a fa 
med seg alt ber. 

«Hva regner du som dine bes
te prestasjoner?» «En av de bes" 
tc prestasjoner i skisporet ma 
vel vaere fra det forste kretsren-
net over 17 km som det sammen" 
sluttede 0vre Verdal i.l. arran-
gerte, og der jeg som D-klassing 
vant rennet med ca. 3 min. mar
gin til A-klassingftne. Vinnertiden 
lot vente lenge pa seg den gang 
fordi arrangorene regnet med a 
ba gjort en eller annen regnefeil, 
men den kom da til slutt.» Ja, 
kom gjorde den ja, og riktig var 

den ogsa, og Kjesbu fikk snart 
vise at dette ikke bare var et lite 
blaff. Ikke svaert lenge etterpa 
gikk ban ben og ble verdalsmes-
ter pa 30 km, bele 7}4 niin. foran 
«raeiserne». 

«Er det no en premie du setter 
saerlig b0yt?» «Ja, det er kan
skje mange, men en stor pokal 
fra treiasthandler Tronstad pa 
Steinkjer er ibvertfall en av 
dem.» Denne pokalen fikk Kjesbu 
i 1937 i Amlot Gellinerennet, der 
ban i en gnistrende sluttspurt 
delte forsteplassen med svensken 
Lars Erik Larsson fra Offerdal. 

«Du bar sikkert utallige gode 
minner fra din tid som skiloper, 
men det kunne vel ogsa vaere 
noen skuffelser.» «Jeg kan ikke 
si at jeg opplevde noen store 
skuffelser, men litt ergerlig var 
det i blant, isom f. eks. i 1951 1 
et landsrenn over 30 km pa Stein
kjer. Jeg gikk da i kl. D, og jeg 
f^lte meg godt opplagt den da-
gen. Vi gikk to runder pa 15 km 
med matstasjon pa Trana gard. 
Etter vel halvgatt lop passerte 
jeg en av favorittene i klassen, 
Eldor Bakken fra Malm, og jeg 
forsto da at jeg la godt an. Men 
sa en 6—7 km for mal matte jeg 
over ende i en kneik, noe som 
resulterte i skibrekk. De va itj 
srtigt nei.» Det var det sikkert 
ikke nei, men den samme karen 
fikk omsider lant seg en ski og 
fullforte som tredjemann i klas
sen etter en ved navn Myrvold 
og Eldor Bakken, begge fra 
Malm. Men Kjesbu husker ogsa 
mer fra samme renn, bl. a. at 
vinneren av kl. A bet Ola Unds-
gard og at annenmann var ingen 
ringere enn Magnar Estenstad. 
Han var i godt selskap den da-
gen. 

«Nar konkurrerte du siste 
gang for fullt pa skiene?» «Det 
var i Hervolrennet og A.G.-ren
net i 1968.» «0g siden bar skiene 
ligget pa bylla?» «Nei. Ikke belt. 



18 

Jeg gar da f o r t sa t t l i t t i t u r -
klassen, noe j eg v i l for tset te med 
i det lengste f o r mosjonens 
skyld.» 

«Kan du pa staende f o t t a f r em 
et ispesielt minne f r a en eller 
annen konkurranse?» «Jeg glem-
mer nok a ld r i samlagsstevnet i 
Bkyting v interen 1939. Det var 
f o r Mte sno pa stedet sl ik a t A-
skyt ingen mat te forega u ten ski . 
Jeg lante j ak tkarab inen t i l Odin 
B r a t l i og st i l te i «lservlabba». Det 
var oppsatt pokal f o r dagens bes-
te t i d og det va r den jeg va r 
ute etter, skyt ingen regnet j eg 
ikke noe pa, Jeg f i k k den poka-
len, men sa vi l le t i l fe l le t a t j eg 
f i k k 15 f i gure r av 18 oppnaelige, 
noe som fo r t e t i l at jeg ble nr . 2 
etter en ved navn Grotan f r a 
Kvam. Jeg ma ogsa nevne a t det 
ble innlevert protest mot meg 
p .g . a. laervlabbene, men den ble 
ikke t a t t t i l folge. Sa r a r t det 
kan bores, og selv o m jeg a ld r i 
bar o f r e t noe pa skytesporten sa 
var j eg i v i rke l igheten bare 15 
sek. f r a a b l i samlagsmester i 
v in t e r sky t ing den gang. Vinne-
ren hadde selvfolgelig f u l l t bus 
i skyt ingen. Jeg f i k k forresten 
k r . 2 5 . — i premie, noe som den 
gang representerte bo r t imo t en 
hel manedsl0nn.» 

«Hva med r^kru t t e r ingen i 
Helgadal i.l.?» «Den er heller 
dar l ig , og grunnen t i l det er vel 
f o r s t og f r emst at det er f o r Kte 
arbeid a f a her, s l ik a t ungdom-
men ma reise ut.» 

«Hva synes du om lysloypa 
som nettopp er kommet i stand.» 
«Det er et enestaende t i l t a k . Jeg 
skulle gjerne onsket at den var 
kommet f o r 20—30 ar siden,» 
sier Kjesbu'n med et l u r t g l im t 
i oyet. 

For k o r t t i d siden rundet A r 
no ld Kjesbu 60 ar. V i st i l ler oss 
^ gratulantenes rekker og onsker 

«H0YSJ0GAUKEN» 

«H:07SJ0ga^ukeii» bor ogsk fa 
plass i denne avis» De t fort j .ener 
d'ette t rad i s j one l l e s l i owrennet , som 
g j ennom arenes l0p b a r u t v i k l e t 
seg t i l a b l i et av de storste og 
meist v e l l y k k e d e a r rangemente r 
He l gada l idirettisiag s tar bak . 

I n n t e k t s b r i n g e n d e er det ogsa 
b l l t t , E&T r egnskapet oppg jores 
e t t e r r enne t og Gaukballet», har 
kassereren f a t t i 0 r t inn et i k k e 
we i s en t l i g b'elop i s in kasse. 

I denne a r t i k k e l e n v i l v i bevege 
oss h t t t i l b a k e i t i d en , fa f r a m den 
spe begynnelse og fo lge rennets 
u t v i k l i n g f r e m t i l i dag , Vider.e v i l 
v i dvele l i t t v ed de storste hoyde-
p u n k t e r f o r store r enndager pa 
H0ys j 0 en og i i f o rg l emmel i ge g a i i k -
ba l l e r pa L u n h e i m —. 

.De isom g j o rde o p p t a k t e n t i l r e n 
ne t var A s m u n d Leii 'set, H a v a r d 
Eln.€s og b r0drene J o n og Sverre 
E e r g . A t (Sverre B e r g a l lerede pa 
det te t i d s p i i n k t ble den se lvskrevne 
leder, ba r s in n a t u r l i g e f o r k l a r i n g . 

ham velkommen i skisporet bade 
i innevserende sesong og i kom-
mende sesonger. 

La j o . 

Tross s in dengang unge alder had
de han al lerede b l i t t e t begrep i n -
nen visse kre tser , og flere «over-
v i n t r i n g e r ^ i S ta t sko i a v ed Hoy-
sjoen i pasekehelgene svekket pa 
i n g e n mate bans k a n i d a t u r . De bes
t s ledere og organ isa torer skapes 
ofte av m e n n som er blitt^ r l k t i g t i l -
delt e r f a r i n g f r a l i v e t s harde skole. 
I clag ,cr Berg den store leder og 
«H0y3J0gaiili:en's» h0ye beskyt.ter. 

Men en «ga i ik » g j 0 r som k j e n t 
i n g e n sommer, og Berg h a r da ogsa 
g j e n n o m arene skaffet seg mange 
dyktige medarbeidere, som i stor 
grad har b idrat t t i l a gj0re «H0y-
sj0gauken» t i l det den er i dag. 

Nar en ser ti lbake t i l starten i 
1968 og frem t i l na, sa er det en 
nesten eventyrlig u t v ik l ing som 
har skjedd. Deltakelsen er stadig 
b l i t t st0rre, og inter.essen for ar-
ragenmentet er enorm. A t «&auk-
ballet» de siste ar or kommet i t i l -
legg t i l rennet, gjor arrangementet 
ikke minde a t t rakt i v t . Mange del
ta i rennet utelukket for a fa delta 
pa ballet, som danner et minnever-

Petter Green greide a overbevise 
alle om at han var en verdig H0y -
sj0hane. 
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dig- avslutning* pa hvert ars 
«Graiik». 

Giaukballet, som awikles rundt 
1. mai hvert ar, er na kommet i 
tradisjonelle former, og" en ma vel 
kunne si at det er blitt til en f est-
begivenhet med virkeligf sus i. Olav 
SagTold, en ikke ukjent skil0pier og" 
ivrig" «g'auk-deltaker» uttalte en 
g-ang, riktignok i en vm feststem-
ning, at Gaukbaallet pa Lunheim 
er varens vakreste eventyr. En 
bedre karakteristikk kunne neppe 
vaert gitt, selv om uttalelsen vel 
kan diskutsres —. 

Det er mange, bade kvinner og 
menn, som gjennom aren.es l0p bar 
satt sitt preg pa dette arrangemen-
tet. A beskrive disse som ar etter 
ar er blitt de dominerende og mest 
interessante er meget vanskelig. 
Det vil V8ere lettere og mer rett-
ferdig a trekke frem noen minner 
og h0ydepunkte fra hvert ars be-
givenheter enn a danne et person-
lig bilde av enerne i H0ysJ0gaiiken. 

Det vi minnes best fra startaret 
1966 er det vakre paskevseret som 
lokket sa mange opp til H0ysj0en 
og det f0rste gaukrenn. Andre ting 
som har f estet seg i minnet er Rolf 
Tommeras^ vanvittige hopping ved 
VangstadvoUen, og sist med ikke 
minst den ungdommeHge seiersgle-

de som kom til syne hos Eannveig 
Green og Joar Nfessemo da de fikk 
klyv.e 0verst pa seierspallen. Den 
samme Nessemo er for0vrig den 
eneste som har deltatt i samtlige 
renn, og er en fortjent vinner av 
jubileumspokalen som ble utdelt 
under H0ysj0gaukens 5^§,rsjubi-
leum i 1971. 

Like vakkert paskevaer som i 
1966 ble ogsa renndagen i 1967 
velsignet med. H0ysj0gauken var 
na kommet for a bli, Stor reportar 
sje og bild:er i Tr0nder-Avisa er noe 
vi husker fra dette ar. Dobbelt sa 
mange deltok som aret f0r. En 
knepen men fortjent seier gikk til 
paret Rakel Ravlo/Egil Green. 
Apropos Green, sa er han blant ek-
sperter regnet som den beste kys-
ser i gaukens historie. Stor var 
skuffelsen blant publikum i fjor, 
da Egil pa grunn av sykdom var 
forhindret fra a utfolde seg i 
Kysseportalen. 

H0y sj 0gaukens aereisdiplom 
«H0ysJ0hanen» ble utdelt for f0rs-
te gang i 1967, og tilfalt da Sverre 
Berg. «H0ysJ0hanen» er rennets 
h0yeste utmerkelse, og skal etter 
statuttene utdeles til den deltaker 
eller funksjonaer som gjennom sine 
prestasjoner i rennet eller de naer-
meste omgivelser har vist innsats 

utenom det vanlige. Oystein 
Storstad har tegnet den flotte dip-
lomen, som i 1968 ble tildelt Ha-
kon Flyum. Flynm fikk diplomet 
for sin usportslige opptreden i 
hoppbakken, da han fait og rev 
med seg dommeren, rennets h0ye 
beskytter Sverre Berg. Deltakeran-
tallet ble dette ar enna h0yere, idet 
100 l0pre stilte til start i en gauk-
l0ype som for f0rste gang hadde 
«Kysseportalen» pa programmet. 
L0pet ble en «utenlandsk» triumf 
ved Bj0rg 0stnes og Harald John-
sen. Renndagen ble avsluttet med 
seiersseremoni og premieutdeling 
ved Statskoia. 

I paska 1969 fl0t «H0isJ0gau-
ken» bokstavelig talt bort, men li
ke vel ble «H0ysJ0hanen» utdelt til 
Rolf Norum^ uten at han overhode 
hadde deltatt i noen gaukrenn. Men 
for a yte Niorum full rettferdighet 
sa skal det sies at han i alle de ar 
rennet var blitt holdt hadde kj.em-
pet en innbitt kamp for a na frem 
til startstedet^ og det gj0r ikke 
saken mindre tragisk at han var 
nsere pa a na frem bade i 1966 og 
1968. Na i dag er Norum blitt en 
rutinert deltaker som alltid ma 
regnes med i favorittgruppen. 

Av arrangementsmessige grun-
ner ble rennet i 1970 og 1971 lagt 

Sftilstudium av Reidar Langdal i 
hoppbakken. 



ned t i l Lunheim. Solve arrange-
mentet ble bedrepa mange mater, 
bl.a. pa grunn av at det kunne 
benyttes h0yttaleranlegg med spe-
kertjeneste og musikks'ervice, men 
den store stemningen en far rnndt 
startstedet pa H0ysj0en manglet 
totalt. Rennet i 1970 ble en stor 
triumf for fr0ken Anna Kolstad og 
Lottar T0mmeras. Det ble for f0rs-
te gang gaukball pa Lunheim. En 
b0r ogsa nevne at det ble opprettet 
en egen barneklasse, et opplegg 
som ble meget populsert. 

I jubileumsaret 1971 ble det seier 
nr. 2 bade t i l Eakel Eavlo og Joar 
Fessemo. Eiekordistor deltakelse og 
stort Jubileumssihow under ballet. 
Hverken i 1970 eller 1971 ble noen 
funnet verdig t i l H0ysJ0hanen. 

iSist'e ars renn brakte stor glede 
i Ulvillai gamle skolekrets, idet en 
av dares egne endelig klarte a ga 
t i l topps igjen. Fetter Storstad, 
gaukveteranen frem for noen, vant 
en meget fortjent og populaer seier. 
Pru Synn0ve Langdal fulgte Stor-
stad i seiersl0pet. Under enorm 
applaus fra en fuUsatt sal i gauk-
ballet pa Lunheim ble Fetter Green 
tildelt «H0ysJ0hanen» for sin inn-
sats i «Kysseportalen». 

Ja, sa langt er v i kommet frem 
i historien. Om ikke alt for lang 
t id v i l det 7. renn avvikles, hvis alt 
gar etter planen. 

A pr0ve a spa noe om « H0ysj0-
gaukens» fremtid er vanskelig, og 
v i v i l heller ikke trekke opp noen 
planer eller retningslinjer for are-
ne som kommer. Det er best a for-
S0ke a tilpasse det hele etter hvert 
som utviklingen gar. Fublikums 
interesse og deltakernes sportslige 
innstillng er betingelsen for at 
«Gauken» skal bli en suksess, hvis 
dise f aktorer f orsvnner kan en like 
gjerne slutte a arrangere «H0ysJ0-
gauken». 

Mange hevder at dette «gauk-
rennet» er noe tu l l . Ja visst er det 
det, alt som har med «H0ysJ0gau-
ken» a gj0re er bare tu l l , og hvor-

Helgadals forste innsatspokalviimer 

Innsatspokalen opprettet i 1970. 
Det var liten tv i l om at Lennart 
Leirhaug skulle ha den f0rste et
ter en f in- f in sesong. Her med 
innsatspokalen samt sin f0rste ski-
premie. 

Hvis det hadde vsert holdt en 
avstemning over hvem som har 
vaert Helgadals beste idrettsut0ver 
de senere ar, hadde uten tv i l ett 
navn gatt igjen pa svaert mange 
stemmesedler: Lennart Leirhaug. 

Men Lennart er ikke bare en god 
idrettsut0ver, han er ogsa en sym-
patisk og real mann i det daglige 
liv. Da han ga oss dette intervju, 
var det pa den betingelse at det 
ikke matte bli noe skryt av det. 
Han er ikke av dem som gar rundt 
og roser seg av sine bragder. Men 
vi v i l nevne en del av hans presta-
sjoner gjennom en lang karriere. 

for skulle det ikke v^re det? Diet 
finnes nok av valvorlige arrange-
menter og konkurranser i dag, 
hvorfor skal en ikke ogsa ha et 
slikt arrangement hvert ar hvor 
alle kan delta pa like fot og ha 
det morro. «H0ysJ0gauken» er 
f0rst og fremst en utfordring t i l 
slike mennesker. 

Han begynte a konkurrere pa ski 
1 1955. En 2. plass i k l . B i et 
kretsrenn i ¥olden. Denne seieren, 
som nok kom noe overraskende, 
var en mektig stimulans for den 
energiske unge l0peren. Han gikk 
like godt hen og vant savel Haer-
volrennet som Fanettrennet, ble nr. 
2 i sin klasse i AG-rennet og tok 
3. plass i Verdalsmesterskapet. 
Dessuten ble det 10. plass i k l . B 
i K M 30 km. 

I 1958 ble Lennart verdalsmes-
ter, vant iKvinnfjellrennet, 1. pr. 
k l . B i et kretsrenn og ble nr. 2 i 
H^rvolrennet. 

I 1957 var snoforholdene svaert 
vanskelige. Han tok da en 2. ogj 
en 3. plass i kretsrenn k l . B. 

I 1958 ble han igjen verdalsmes-
ter, tok 2. plass i Fanettrennet og 
4. pr. KM k l . B. 

I arene som fulgte ble det ikke 
t i l at Lennart satset sa mye. Sn0-
forholdene var elendige, og Jonas 
Danielson kunne ingen gj0re noe 
med. Lennart kan i denne perioden 
skilte med f0lgende plasseringer: I 
1961 2. pr. Fanettrennet. 1962 : 2. 
pr. kretsrenn k l . C, 2. pr. Fanett
rennet, 2, pr. Hservolrennet, 2. pr. 
klubbesterskap, 3. pr. verdals
mesterskapet, 1963: 3. pr. krets
renn k l . C, 2. pr. Fanettrennet (et
ter Kjel l Bjartan). 

I 196:5 trakk imidlertid Lennart 
det lengste stra, idet han vant ba
de Kvinnfjellrennet og Fanettren
net og sikret seg begge jubilueums-
pokalene. Samme aret vant han 
dessuten C-klassen i AG-rennet og 
tok 2. plass i verdalsmesterskapet. 
I 1966 tok han en av de seire han 
selv setter st0rst pris pa da han 
vant Bullerasrennet. Per Leirset 
sikret for 0vrig vart lag dobbelt-
seier den gang. 

I Fanettrennet trakk Fer det 
lengste stra, og Lennart ble nr. 2. 
Lennart tok dessuten 2. pr. k l . C 
i et kretsrenn i Vinne, 3. pr. k l . 



C i kretsrenn i iSkatval og 10. pr. 
KM i Stiklestad. 

I 1987 tok Lennart 3 forsteplas-
ser, i verdalsmesterskapet, Hser-
volrennet og Fanettrennet. I 1968 
gikk han i D-klassen, og tok 2. plass 
i verdalsmesterskapet og Fanett-
rennet. 

Sesongen 1970 ble en av de jev-
neste og beste skisesonger Lennart 
noen gang har hatt, bare se pa den 
listen som her folger: 4. pr. krets
renn i Malm, 4. pr. kretsrenn i 
Henning, 3. pr. kretsrenn i Stik
lestad, 1. pr. Kli D i verdalsmes
terskapet, 1. pr. i Bullerasrennet, 
1. pr. i Fanettrennet, 1. pr. i Haer-
volrennet, 3. pr. i AiG-rennet, 1. 
pr. i lysloyperenn i Vuku, 1. plass 

k klubbmesterskapet og beste etap-
P)etid av samtlige i Fjellrosastafet-
ten. At Lennart ble en selvskreven 
vinner av Helgadal idrettslag's 
forste innsatspokal etter denne se
songen er innlysende. I 1971 ble 
det klassesier i Bullerasrennet, 2. 

pr., kl. D i Haervolrennet, 3. pr. i 
verdalsmesterskapet. Han sikret 
seg dessuten et nytt klubbmester-
skap, og vant 1. etappe i verdals
mesterskapet i stafett. Siste sesong 
ble odelagt, for det ene pa grunn 
av inflnensa, for det andre pa 
grunn av elendige f 0reforhold, men 
han var da i hvert fall med og 
sikret seieren i Fjellrosastafetten, 
ble nr. 2 i klubbmesterskapet og 
nr. 4 i sin klasse i Varlonken. 

I Fjellrosastafetien har Lennart 
vunnet 1. etappe hele 5 ganger. 

Ogsa i terrenglop kan Lennart 
se tilbake pa mange fine plasserin-
ger. Han tok 1. preime i Leiradalen 
i 1956 og 1. premie i et kretsrenn 
i Vuku 1981. I 1965 gjorde han sin 
st0rste l0psprestasjon da han ble 
nr. 8 i klasse 20—35 ar i Harskall-
trampen. Samme aret tok han for 
0vrig forsteplassen i et kretster-
renglop 1 Leiradalen, og gjentok 
dette i 1986. I 1967 ble det klasse-
seier i kretsterrenglop i Leirada-
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dalen og et i Sparbu. Han tok dess
uten 9. plass i Karolinerlopet klas
se 35—40 ar. 11971 startet Lennart 
i Offenasen Rundt, og tok 5: pr. 
klasse 35—40 ar. I Harskalltram-
pen samme ar ble det 3. plass 1 
klassen. Na i host startet ban i be-
driftsklassen og tok 4. plass i Of-
tenasen Eundt. 

Nar vi sa til slutt tar med at 
han har en 2. plass i verdalsmes
terskapet i sykling samt deltatt i 
flere sesonger pa Ulvillas fotbal-
lag, har vi kanskje gitt et visst 
et visst bilde av idrettsmannen 
Lennart Leirhaug. 

Lennart har skjottet treningen 
ogsa i ar, og vil ga inn for seson
gen for fullt. Han haper at det blir 
brukbare snoforhold i vinter, slik 
at det kan bli en del lop. Realistisk 
som han er, sier han at han ikke 
har for store forventninger, ban 
regner ikke med a bevde seg belt 
i toppen lenger. Men kjenner vi 
Lennart rett gir ban seg nok frem-
deles ikke uten kamp. Pa sporsmal 
om hvem han tror som blir den 
beste langrennsloperen i Verdal i 
vinter svarer ban diplomatisk at 
han ikke vil nevne noe navn. Han 
tror imidlertid det vil dreie seg om 
stort sett de samme lopere som i 
fjor. 

Vi spor om Lennart tror noen 
av de unge loperne til Helgadal 
kan bli gode langrennslopere, og 
til det varer ban et ubetinget ja. 
Pa grunn av lysloypene og miljoet 
som er i laget na har de unge i 
dag store muligheter. Men, legger 
han til, det hele avhenger av ens 
egen innstilUng. En kan aldri ska-
pe en kunstig and. Treningsiver og 
innsatsvilje er noe hver enkelt ma 
ha inne i sbg, det nytter ikke med 
pavirkning utenfra. De unge ma 
laersr opp til og venne seg til at 
treningen blir en naturlig del av 
livsrytmen, like naturlig som a 
spise og arbeide. Han legger ikke 
skjul pa at kondisjonen er for 
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dar% has helgadalsloperne, og 
kondisjonen er den viktigste fak-
tor i langrenn. Men han legger til 
at uten god teknikk kan heller in-
gen hevde seg i dagens konkurran-
se. Det er derfor viktig at de unge 
gis gode l0yper a trene i, slik at de 
kan trene seg opp i a kunne holde 
stor fart. Kondisjonen skal vsere 
opparbeidet for skiene tas fatt, da 
skal en konsentrere seg mest om 
teknikk og tempo. For a na opp i 
lokal sammenheng er energi og tre-
ningsiver det viktigste, men skal 
en na opp i storre sammenheng ma 
det ogsa talent til. 

Pa sp0rsmal om han synes ski-
sporten i Helgadal na er kommet 
for mye i skyggen av fotballen, 
svarer han at det synes han i hvert 
fall ikke enda. Tvert imot mener 
han fotballen er med og skaper et 
milj0 i laget. Ogsa treningsmessig 
mener han det bare er av det gode, 
de som deltar i begge grener kan 
gjerne trene hele aret. 

Lennart er av den oppfatning at 
konkurransen blir hardere og har-
dere innen alle idrettsgrener, ogsa 
pa det lokale plan. Utstyret er blitt 
bedre, l0ypene mer fartskrevende, 
og nye treningsmetoder har rasjo-
nalisert og effektivisert treningen. 
Han sier at det var lettere a hevde 
seg da han begynte a konkurrere 
enn det er i dag. Men han er full 
av lovord om dem som til tross 
for at de begynner a dra pa arene 
fremdeles er med og byr ungdom-
menkamp i skisporet. Hilmar Kjes-
bu, Harald Myhre og Gunnar Eng 
er fortsatt med belt fremme i teten 
her i bygda, og det synes Lennart 
det b0r sta respekt av. 

Hjemme pa Mikkelauet star 
Lennarts premier fint oppsatt i 
premieskapet. En anselig mengde 
av dem er det blitt etter hvert, av 
S0lv- og tinnpremier kunne vi telle 
ikke mindre enn 94 stykker. Gjen-
nom arenes l0p har han fatt mange 
premier av andre slag, sa til sam-
men kommer antallet opp i godt 

L E N S V I K 
Luften var het, smafuglene sang 

og solen skinte fra en skyfri him-
mel da Sigmund Helgas startet opp 
Fylkesbileries buss ¥ 147 ved Skjae-
kerfossen l0rdag morgen den 15. 
juli 1972. Hvilke tanker som 
streifet gjennom Helgas' hode den-
ne skj0nne sommermorgen vet bare 
han selv, men lite ante han vel 
hvilken sagnomsust tur han da ga 
seg ut pa, da han skulle kj0re Hel-
gadals eminente fotballspiUere 
samt en del utvalgte patrioter til 
den skj0nne jordbserbygda Lensvik 
langt ute mot Atlanteren. 

F0rste passasjer ombord var Leif 
Svartas, og han fikk snart sel-
skap av Odd Bjartan, som forlot 
sin kone og lille S0nn for a vaere 
med pa turen. Kommet til 0rtug-
rampa steg br0drene Per og John 
Storholmen pa. De hadde ogsa 
kommet seg opp av sengen pa 
Storholmen vestre i god tid, og 
neste bakketopp sto en radharet 
laerer og ventet. Han var if 0rt bril-
ler og to stk. sko, en pa hver fot. 
Na synes De kanskje, kjsere leser, 
at vi gar svaert omstendelig til 
verks, men etter hvert som dette 
referat skrider fram skal De fa 
erfare at det kan by pa store pro-
blemer a holde rede pa sine eien-
deler og seg selv under en slik 
strabasi0S tur. Neste stoppested var 
Tr0a, d'er Arnfinn Haugan med 
sin trolovede Iren og S0ster Gudny 
steg om bord. Ogsa Per Leirset for
lot S0relnes denne fine sommer-
morgenen for a forsvare Helgadals 
farver i de to disipliner kroktrek-
king og karskdrikking, disipliner 
som dessverre enna ikke er kommet 
med pa det olympisk'e program. 
Lagets lege, doktor Sverre Berg 
hadde rustet seg ekstra godt med 

over 100, det n0yaktige antall vet 
han ikke selv en gang.. Og enna er 
ikke Lennarts karriere slutt —. 

Jo. 

- T U R E N 
medisiner til denne turen, vanlig-
vis vel informerte kilder opplyste 
at han hadde sju flasker i legeba-
gen. Primus motor for turen, Ha-
vard Elnes, steg i fin form ombord 
i bussen pa Leirsetberget etter a 
ha fatt gode rad og formaninger av 
mor Anna. Andor Kjesbu var nes-
temann om bord. Han kunne nok 
passet som guide, da han pa for-
hand hadde sondert terrenget i 
Lensvika ganske omhyggelig i sel-
skap med JOS og soster. Ved Vol-
den ventet Gerd og AAsmund Leir
set. Med seg hadde de smakarene 
Sturla og Per Sverre som anstand 
— det er ikke godt a vite hva 
«Blades» kan finne pa nar lystenj 
melder seg. Bj0rstadh0gda var rep| 
resentert ved herrene Leif Sj0mse-
ling og Ketil Sagvold. «Boyse-Pet-
ter» var nok den av de to som fra 
f0r hadde den lengste merittlisten, 
men det skulle snart vise seg at 
han ble stilt helt i skyggen av un
ge Sagvold som gjorde en frem-
ragende innsats under turen. Kom
met nedunder Haugdalen steg Tii-
rid og Pal Holmli pa sammen med 
Magne og Jens. En meget sterk 
tropp. Unge Jens' Adidasbag var 
lastet med to brgdskiver og fire 
flasker klonk-klonk, den eldre og 
mer beryktede broder Magne la ik
ke langt etter. I det hele tatt var 
det patakelig hvor forsiktig allJ 
mann var nar de satte fra seg ba^ 
gene sine. I Holmlimarka steg 
R0esgrendas representant.er Jon og 
Johannes Overmo ombord. Johs. 
langet ombord tre fotballer og en 
pumpe, symbolet pa at det var en 
gjeng fine idrettsungdommer som 
skulle pa tur. 

I Ulvilla ble det stopp for a fa 
med instrumentene til Indahrs 
kvintett, mens musikerne selv ikke 
tok sjansen pa a sitte pa med bus-
sen. Gunn og iSvein Olav Granheim 
satt og ventet i solhellingen ved 
Karenget. Det virket som Gran-



23 

heim var mest interessert i a fa 
med veska, fruen fikk komme i an-
nen rekke. Ved rampa til Einar 
Flaten (tidl. Bakkeii) sto lagkap-
tein Tore Holmli og fru Inger, 
smilende som alltid. Heller ikke 
Tore sa ut til a vsere belt snau for 
flaskefor. Ved prestegarden steg 
badenyrnfen Ove Enes ombord 
sammen med sin kompis Ingolf 
Johnsen, Johnsen hadde da sin ene 
arm i fatle, men det skulle vise 
seg at samvaeret med Dr. Berg had
de helbredende virkninger, den 
syke Johnsen ble i nieget fin form 
innen helga var slutt. Keeper Hans 
Austli, Arnfinn Marken og Jon 
Berg slnttet seg til selskapet i Vu-

I
ku. Meget respektabelt var det 
av Berg at han forlot sin fme og 
|o d0tre denne gangen. Det forund-
ret alle at Ase hadde sluppet han 
fri for en gangs skyld —. Brit og 
Evald Haug steg pa ved Stiklestad. 
Det ble sagt at Haug hadde gruet 
seg til denne turen, som kjent blir 
Haug svaert opprort nar han ser 
fin-fin ungdom som nyter alkohoL 
Siste par om bord var Jorid og 
Bjarne Haugan, som forlot sitt nye 
Melodi: «H0ysj0gauken». 

Ut te Lcensvika vi for 
VI tenkt a drekk og driv litt hor 
han G-JOS invitert oss heim 

te far og mor. 
Refr.: Skjenk i koppen, 

r0r pa kroppen, 
da skace fertcel dee du heill 

dee evig ung. 
Fothallkampen tcel itj mcest 
nee beerre veinnt te de bli feest 
de e med karskkoppa i hainn 

at vi e bcest. 
Refr.: 
XJtti kvar i jordberseenc 
der gar kvinnfolk rundt i fleng 
nu ska deem fa nd deem, hi 

I0sta pa sd leeng. 
Refr,: 
Sdmmdrsnatta e I0s og lang, 
ja leett oss skdl og s0ng en sang, 
ja leett oss eeslkas heili te 

Durex'n sei «Pang^. 
Refr.: 

hjem i Brannan for a gi seg med pa 
Lensvikturen. 

Ikke lenge etter at alle var om
bord begynte det a bli spredt noen 
eksemplarer av en sang forfattet 
for anledningen. Sangen var nok 
ikke av de mest fromme, men pa 
grunn av sommerferie hadde den 
merkelig nok passert sensuren. 
Men hvis De, kjsere leser, er av 
dem som tar anstot av a lese litte-
rsere verker som er litt grove bor 
De ikke lese sangen, som her fol-
ger (de verste versene unntatt). 

Da vi nsermet oss Trondheim, be-
bynte karene a bli urolige og hvis-
ket litt til hverandre, og det ble 
fra flere hold ymtet framp& om vi 
ikke skulle ta en avstikker til et 
av Polets utsalg. Det ble snakket 
om at det kunne vsere ra luft der 
ute ved kysten, og tanken pa a 
matte ligge i telt og fryse om natta 
var skremmende. Finnlandskrigen 
og vintermanoveren i 1957 ble 
brukt som skremmende eksempler 
pa hva teltlivet kan by pa. Sjafor 
Helgas stilte seg velvillig til tan
ken om Pol-bes0k og reolene pa 
filial Lade ble nesten tomme etter 
bes0ket. 

Det var bestilt middag for her-
skapet pa Bardsihaug Herregard i 
Orkanger, og der ble en velsma-
kende dyrefrikasse inntatt i in-
time kjellerlokaler. Der etter gikk 
turen til den forgjettede Lensvika. 

Klokken nsermet seg to da bus-
sen svingte inn pa skoleplassen ved 
ungdomsskolen i (Selbekken, og 
J. 0. Selbsek var snart pa pletten 
og anviste leirplass i en idyllisk 
bj0rkeskog like ved skolen. De 
fleste satte da straks i gang med 
a sla opp telt og komme seg i 
ordning, mens enkelte sorte far al-
lerede pa dette tidspunkt viste stor 
interesse for a ta smakspd0ver av 
innholdet i flaskene. Fotballspil-
lerne fikk imidlertid streng ordre 
av hverken det ene eller andre, for 
fra ledelsen om ikke a la seg friste 
den viktige kampen skulle spilles 
kl. 6. De fikk derfor i stedet tr0ste 
seg med a spille kanonball sammen 
med damene og ellers leke seg som 
best de kunne med Iserkula. I det 
fine vseret var det en hyggelig et-
termiddag, og tiden fram til vi 
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skulle kj0re til fotballbanen gikk 
fort. 

Om det var g'runn av at fot
ballbanen la i Inndalen at keeper 
Austli f0lte seg" hjemme skal vsere 
usakt, men ban slapp i hvert fall 
ikke inn et eneste skndd. ISTar der-
til spillerne leng^er fram pa banen 
ordnet fire herlige scoring-er, kun-
ne Helg-adal ga av banen etter a 
ha satt seg" grnndig' i respekt hos 
lensvikingene. Seieren ble behor-
lig' feiret av Helgadalspatriotene, 
og dannet en ypperlig innledning 
til kveldens begvenheter. Det enes
te som la en liten demper pa hu-
m0ret var at gntta hadde tatt med 
seg altfor lite drikkevarer ut til 
fotballbanen, og- dette ble bade 
dypt og inderlig angret. 

Busslasten kom tilbake til telt-
leiren mens solen enna kastet sine 
gyllengule straler over Lensvika, 
og- mens damene ordnet med maten 
ordnet mannfolkene drikket. Ogsa 
sjafer Helgas kunne na slappe av 
etter en ansvarsfuU dag bak rattet. 

Vi skal spare deltakerne for a 
ga i detaljer nar det gj elder denne 
sagomsuste aftens begivenheter, 
men nye oss med a nevne hoyde-
punktene. Etter en omhyggelig 
oppvarmin ved teltene forflyttet 
deltakerne seg puljevis til det lo-
kale forsamlingshus der Indahrs 
spilte opp til dans. At helgadalin-
gene der la noen demper pa stem-
ningen skal de i hvert fall ikke ha 
pa seg. Nar Adresseavisen den pa-
f0lgende uke i en artikkel om de 
utenlandske jordbaerplukkerne i 
Lensvika skrev at noen S0te en-
gelske damer var blitt skremt av 
nordmennenes drikkekultur ved et 
bes0k pa det lokale forsamlings
hus, kom ikke dette som noen over-
raskelse pa oss som var med pa 
Helgadal idrettslags sommertur 
1972. 

Festen gikk stort sett fredlig for 
seg, selv om det nok forekom en-
kelte till0p til kappestrid mellom 
de innf0dte og helgadalingene. Un-

ge Sagvold matte vise noen av sine 
kunster i «the noble art of self 
defence», mens var f0rstesjaf0r 
Helgas forfektet en mer fredlig 
kappestrid, handbak. Store-Per 
valgte kroktrekking som sin genre. 
Det sa lenge m0rkt ut for Helga-
dalens store S0nn, men ban kom da 
omsider til a huske at ban er keiv-
hendt, og mot Store-iPers venstre 
krokfinger hadde ingen lensviking 
noe a stille opp. Store-Per var for 
0vrig provosert pa et tidligere tids-
punkt, blant annet av den lille ka-
ren ved inngangsd0ra, som etter 
Pers oppfatning var menigsl0st 
uhag nar det gjalt a paf0re Pers 
store neve et stempel som kvitte-
ring for betalt billett. 

Den samme Store-Per had
de for0vrig visse problemer med 
a finne tilbake til teltleiren etter 
konkurransens slutt, det var van-
skelig a holde rede pa hva som 
bar h0yre og hva som var senstre 
og omvendt. Det var forresten 
flere som hadde problemer med a 
ta seg tilbake til teltene, men br0d-
rene Haugan var i den heldige si-
tuasjon at de hadde sine bedre 
halvdeler til hjelp. Verre var det 
for laerer Sellseg, som matte innim 
to garder for a sp0rre om veien 
f0r ban endelig kom seg velberget 
tilbake til sitt kjaere fjellr'evtelt 
ved attetiden S0ndag morgen. 
Savnet av brillene som var for-
svunnet i nattens mulm og m0rke 
samt et par sa godt som nye sko 
gjorde heller ikke saken bedre. 
Historien fikk imidlertid en lykke-
Ig slutt, da begge disse p.ersonlige 
eiendeler fantes i god behold pa 
lokalet. 

Einar Skjserasen skrev i et ube-
tenksomt 0yeblikk ei vise som he-
ter «Du skal ikkje sova hurt sum-
marnatta». Hvis den gode Skjaer-
asen hadde vsert i Selbekken denne 

natta hadde ban nok heller skre-
vet «kj8ere S0te, legg deg heller og 
sov». 

Hjemturen ble berammet til son-
dag klokken 12.00. Det gikk utro-
lig bra a rive teltene og laste opp 
folk og utstyr, og klokka var ikke 
mange minuttene over tolv da bus-
sen svingte ut fra skoleplassen og 
gutta tok den siste skal for Lens
vika. Engentlig var det planen at 
vi skulle avlegge Lensviks store 
S0nn Harald Gronningen et besok 
og se pa bans premiesamling, men 
ban var dessverre ikke hjemme den
ne helgen. 

Bussen hadde ikke kjort langt 
f0r Helgas ble bedt om a stopp.e 
pa litt. Noen skulle trekke frisk 
luft, noen pisse mens andre bl 
fristet av iTrondheimsfordens bl 
b0lger. Etter utallige henstillinger 
stanset sa bussen ved Buvika. Ove 
Elnes, som er vant med renslighet 
hjemmefra, kastet straks skjorta 
og jumpet pa sj0en. 

Neste stoppested ble ved Siemens 
i Trondheim, der en renvasket Ove 
Elnes steg av bussen sammen med 
sine gode venn Ingolf Johansen, 
som na var belt restituert etter 
armskaden ban slet med for helga. 
Samtidig benyttet et par av passa-
sjerene anledningen til a kvitte seg 
med noe overflodig vseske ute pa 
plenen. 

Etter at de to vukubyggene 
hadde forlatt bussen, fikk Ke' 
Sagvold anledning til a sla ut i 
full blomst, og ban spilte en do-
minerende rolle under resten av 
hjemturen. Han okkuperte ganske 
raskt Helgas^ sjaf0rlue, og var ved 
flere anledninger frampa om ogsa 
a fa overta rattet, noe som heldig-
vis ikke lyktes. Hen en pliktopp-
fyllende og aereskjser konduktor 
var ban. 

Hva gamle Evenhus sa da ban 
fikk sin S0nn tilbake, vites ikke 
men ban matte vel bli imponert 
over juniors perfekte drikkeopp-
legg. Denne turen skulle vsere en 

:# 
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BLADES'N 

A. Leirset 
Helg-adal idrettslag har hatt 

mange g'ode idrettsut0ver.e opp 
gjennom tidene. Mange gode sli-
tere har kjempet for lag-et bade pa 
fotballbanen og i skisporet. Vi som 
bare kan huske tilbake til midten 
av 60-tallene har ikke det helt 
store overblikket over disse, men 
en som vi vil huske og som vil bli 
husket er Asmund Leirset. 

Nar man snakker om skilopere, 
sier man gjerne at «han er fodt 
med ski pa bena». Hva Leirset .er 
fodt med — ski eller fotballst0vler 

idell gj.ennomkJ0ring for Ketil'en. 
Sett under ett ma Helgadal id-

rettslags sommertur til Lensvik 
karakteriseres som en stor suksess. 
A fa vasre sammen pa en slik tur 
i en hyggelig og- avslappet atmos-
fsere betyr uten tvil svaert meget 
for det kameratskap og den lag-
and et idrettslag bor ha for a kun-
ne gjore en god innsats under al-
vorlige konkurranser. Det er a ha-
pe at laget kan arrangere en slik 
enkel week-end-tur hver sommer i 
tiden som kommer. 

JO. 

skal vaere usagt, men sikkert er det 
i hvert fall at begge deler er blitt 
brukt bade flittig og dyktig. Vi 
lar ham selv fortelle om det han 
synes har vaert mest moro i den ti
den han selv har vaert aktiv. 

«For a ta vinteren forst sa har 
det vaert en 3—4 faste renn hvert 
ar. Det er Haervolrennet, Fanett-
rennet, Fjellrosastafetten og klubb-
l0pet, men ellers har det blitt noen 
deltakelser i verdalsmesterskap og 
forskjellige andre renn rundt om 
i distriktet. A trekke fram noe 
spesielt renn er litt vanskelig, men 
jeg husk^r godt Fjellrosastafettien 
i 1967. Da vant vi for forste gang 
siden stafetten startet. 

Tidligere hadde det blitt en rek-
ke 2. plasser, sa det var hyggelig 
at det endelig ble seier i vart eget 
stafettrenn. Mens vi holder pa 
med laginnsats sa er det nok i Fa-

nettrennet vi har gjort det best. 
Av de 5 lagpokalene Helgadal id
rettslag har tatt har jeg vaert med 
pa a ta 2. 

Haervolrennet har jeg gatt 6 gan
ger. Dette lopet er nok i lengste 
laget for mitt vedkommende, men 
en tredjeplass ble det da et ar. 
Ett l0p har jeg enna ikke hatt gle-
den av a ga, og det er Gaukrennet, 
fortsetter Leiret. Jeg har vaert med 
i arrang0rstaben hvert ar, og jeg 
tror det har vaert like moro som 
a delta. Det har vaert fantastisk 
mye moro med dette rennet, og det 
er utvilsomt den storste suksessen 
laget har hatt med et arrange
ment. 

Hva mener en aktiv skiloper om 
opplegget foran skisesongene? 

F0r var det heller darHg, det var 
nesten ingen samlet trening, den 
matte den enkelte sorge for a fa 
pa egen hand. Det var ikke sa 
greitt a l0pe etter veien, men det 
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var eneste maten vi kunne fa litt 
treningf. Etter hv.ert er det blitt 
mye bedre, og na da vi har fatt 2 
lysloyper, skulle mulighetene vaere 
svaert gode for dem som vil trene. 
Lysloypene tror jeg har mye a si, 
sserlig for de yngre rekruttene, 
men det burde vsert en som ledet 
treningen, og sa burde vi fa en 
instrukt0r til a ta seg av den tek-
niske del av treningen litt hvert 
ar. 

Hva liker du best av a ga lang-
renn eller sparke fotball? 

Det er nok mest moro a sparke 
fotball, men du verden, det kan 
ogsa vsere moro a ga pS, ski nar alt 
klaffer. Jeg for min del har nok 

satset mest pa fotball og det har 
da ogsa vsert hovedidretten i laget 
de siste arene. 

Jeg kom med pa laget i slutten 
av 1950-tallene. Da hadde vi et 
forholdsvis godt juniorlag, og fot-
ballinteressen var stor. Sa kom 
en periode pa ca. 5 ar hvor vi bare 
sparket privatkamper. I denne ti-
den var det lite system, og spillet 
var noksa mye annerledes enn na. 
Det virket som det viktigste var a 
fa ballen lengst mulig over pa mot-
partens banehalvdel med ett spark. 
Nar man tenker pa det er det fan-
tastisk hvordan spillesystemet i 
laget har forandret seg pa bare 
noen ar. Da vi meldte oss inn i 
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bedriftsserien i 1966, ble det mer 
systematikk over det hele, men den 
store forandringen kom i 1971 da 
vi meldte oss inn i 5. divisjon. 

Fra den tiden vi var i bedrifts
serien husker jeg spesielt en tur vi 
hadde til Malm. Vi vant kampen, 
men det gikk nesten pa helsa los 
for dommeren. Det var rene lyn-
sjestemningen pa tribunene, og et
ter kampen ble det kastet stein 
etter bade dommeren og oss. Det 
gikk heldigvis bra, og hendingene 
der borte la i hvert fall ingen dem-
per pa f esten om kvelden. 

Det er i grunnen ikke sa mye a 
si om denne tiden, men vi vant 
serien 1 gang og bedriftscupen 2 
ganger. 

Selv om Leirset ikke vil i: 
r0mme det var han nok eneren p; 
laget i mange av kampene som ble 
spilt i denne tiden. Med sitt sikre 
hodespill dominert'e han ofte midt-
banen alene. 

— iSom tidligere nevnt kom vi i 
5. divisjon i 1971, og det gikk me-
get bra med en tredjeplass i serien. 
Vi vant ogsa var egen nystartede 
sommercup det aret, sa det var en 
finfin sesong. I ar fikk jeg en del 
av sesongen odelagt p.g.a. skaden 
jeg padro meg i kampen mot Ekne. 
Sa mange kamper gikk jeg ikke 
glipp av, men treningsavbruddet 
var nok ikke bra for formen. Men 
jeg kom da med pa laget igjen, 
vi reste gjennom en fantastisk hoi 
sesong uten a avgi poeng i hele 
tatt. Dermed var avdelingsmester-
skapet et faktum. 

Kvalifiseringskampene for 4. 
divisjon er i grunnen et kapitel for 
seg. Vi hadde jo krestmesterskapet 
nesten i lomma da vi gikk ut pa 
banen i Stod, men i lopet av 12 mi-
nutter var det hapet knust. Hva 
som var arsaken er ikke godt a si. 
En del av skylda har nok banen, 
som var rett ut elendig. Jeg tror 
ogsa savnet av var solide midtstop-
per Erling Rygg gjorde vart for-
svar usikkert i apningsminuttene. 
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Arsmelding for Heldadal idrettslag 1972 
Ja den kampen kommer vi nok 
sent til a g-lemme, men er det andre 
kamper du husker som har vaert 
oppl0ftende? 

— \Det er ikke sa godt a trekke 
fram noen spesielt, men i kvalifi-
seringskampen mot Varden var 
det virkelig- moro a vaere pa banen 
i 2. omg-ang". IDa tror jeg" vi virke-
lig fikk vist noe av det som bor i 
laget. Den kampen synes jeg er 
godt a ha i minne nar jeg takker 
av som aktiv fotballspiller. 

Ja, det har gatt rykter om det, 
men har du virkelig tenkt a gi deg 
etter denne sesongen? 

— Ja, det blir nok til det. Det 
blir verre a henge med nar en har 

^^familie a ta hensyn til, dessnten 
^^^kal jeg bygge hus til sommeren, 

"a det blir litt for travelt. Men litt 
mosjonsfoball kan det nok bli. 
Kanskje kommer jeg til a prove et 
come-̂back nar banen pa Elnes-
h0gda blir i orden, hvem vet? 

Men hva med skisesongen? 
— Nei, det blir nok heller ingen 

skil0ping av betydning i vinter. 
Kanskje blr det noen turrenn som 
mosjon. Neiy det blir nok bare 
koffertl0ping na i ar. 

Jada, alle ma vel en gang gi seg 
som aktiv, og det er en avgjorelse 
som skal respekteres. Men na nar 
du har tenkt a slutte, hva mener 
du sa om fotballopplegget og akti-

t
iteten i laget i hele tatt? 
— For a ta opplegget forst, sa 

har det de siste ar vaert meget 
bra. Alt er blitt lagt meget godt 
til rette for oss akive, og ledelsen 
i lage skal ha all aere av det. Like-
vel vil jeg trekke frem den inn-
satsen Johannes Overmo har gjort. 
Det er neppe noen som forstar hvor 
meget han egentlig har betydd for 
organiseringen innen laget. Jeg 
tror trygt vi kan rose oss av a ha 
et meget aktivt idrettslag, og det 
skal bli interessant a se hvordan 
det gar bade med fotball og ski 
i arene som kommer. Det kan da 
vsere moro a vaere tribunesliter en 

Styret eller arbeidsutvalget har 
siste ar bestatt av: Jon Overmo 
formann, Leif Svartas, nestfor-
mann. Per Storholmen s^kretaer, 
Brynjar Aksnes kasserer, Jon 
Berg styresmedlem. Jan Nymoen 
formann skiavd., Magnus Julnes 
formann fotballavd. 

Foruten arsmote og halvars-
mote har styret hatt 7 moter. 
1972 har vaert et av de mest 
aktive ar a lagets historie. 

For a ta den sportslige side 
f0rst sa ma vi nok innromme at 
det bare er i 5. div. fotball laget 
har hevdet seg i kretsmalestokk. 
Pa ski er det uten tvil seieren 
i Fjellrosastafetten og forste 
napp i Varlonkpokalen som ra-
ger hoyest. Ogsa en del enkelt-
prestasjoner er vi godt fornoyd 
med. Et par navn bor framhe-
ves, innsatspokalvinner Tore 
Green og Per Leirset, som pa 
tross av minimal trening forsyn-
te seg godt av premiebordene. 

Pa grunn av lite sno, ble det 
siste vinter fa skilop, men laget 
arrangerte likevel en del renn, 
blant annet et lop av den ny-
startede Lysloypekarusellen. Vi-
dere ble arrangert: Fjellrosa
stafetten, klubbmesterskapet og 
Hoysjogauken, Varlonken sam-
men med Inndai idrettslag, og 
Hervolrennet sammen med Stik-
lestad idrettslag. Laget har ogsa 
vsert representert i andre lop, 
som f. eks. Flyktningerennet, 
Arnljot Gelline-rennet, Bulleras-
rennet, verdalsmesterskapet ba
de individuelt og i stafett, samt 
noen fa kretsrenn. Dessuten har 
laget i host vaert representert i 
Karolinerlopet og Oftenasen 
rundt. 

I fotball har laget ogsa i ar 
hevdet seg godt, og det ble som 
kjent avdelingsmesterskap. Hel-

gang i blant ogsa. Dessuten pas
ser det sa godt a slutte na, etter 
en slik fantastisk sesong med av
delingsmesterskap og det hele, 
smiler Leirset, der han sitter om-
gitt av sine to sma sjarmtroll i 
sofakroken. 

ABK, 

gadal idrettslag har i ar ogsa 
arrangert sommercup, foruten 
at laget har hatt 6 seriekamper 
og en kvalifiseringskamp pa El-
neshogda. Mange treningskam-
per er blitt spilt pa hjemmebane. 
Pa de fleste hjemmekamper har 
det vaert bra publikumsoppmote. 
Som billettorer har Odd Bjartan, 
Knut Green, Jan Nymoen og Leif 
Svartas fungert pa en utmerket 
mate. 

Helgadal idrettslag har i 1972 
hatt tre store lanlegg i gang. To 
ble pabegynt, og det tredje full-
fort dette aret. For a ta det siste 
forst sa er det lysloypa ved Bjar
tan som i begynnelsen av aret 
stod ferdig, men som i sommer 
har fatt sin siste finpuss. Loypa 
var kostnadsberegnet til cirka 
40.000,— kr., og det kosta laget 
i reine penger godt og vel 
22.000,— kr. Av dette har vi 
fatt 5000 kr. av Verdal kommu-
ne, 10.000 kr. i tippemidler og 
omlag 7000 kr. er brukt av la-
gets kasse. Resten 18—19.000,— 
kr. er dugnadsinnsats. Anleggs-
komite i denne loypa har vaert: 
Leif Svartas formann, Jan Ny
moen og Odd Bjartan. 

Den nye lysloypa pa Bjorstad-
hogda er ogsa snart ferdig. En 
regner med at den skal sta klar 
til bruk ved jule-tider. Loypa er 
1 km lang, og er kostnadsregna 
til cirka 23.000,— kr. Av dette 
belop regner e nmed at 11.000,— 
kr. ma komme fra lagets egen 
kasse. Dugnadsarbeidet i denne 
loypa er i alt vesentlig grad ut-
fort av folk fra Bjorstadhogda. 
Anleggskomite er Ola Sagvold 
formann, Jon Haugan og Ole 
Sagvold. 

Arbeidet med gressbane pa 
Elneshogda er kommet godt i 
gang. Sand og matjord er for 
det meste tilkjort, og en haper 
a fa opp resten og fa grovplanert 
for vinteren setter inn. Kjoringa 
er for det meste leid, men ogsa 
en del er dugnadsutfort. Dess
uten har vi fatt tilsagn om gra
tis planeringsarbeid. Matjord og 
sand har laget ogsa fatt gratis. 

Anlegget er kostnadsberegnet 
til over 57.000,— kr. Til dette 
har laget fatt 5000 kr. av Ver-
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dal kommune. En har ogsa S0kt 
om tippemidler. Arbeidskomite 
for dete aniegget er: Tore Holmli 
formann, Ivar Kjesbu og Magnar 
Bakken. 

For fotballsesongen ble det 
satt opp nye malstenger av stal-
ror. Disse kostet vel 1300 kr., 
et belop som v i f ikk bevilget av 
Verdal kommunale ungdoms- og 
idrettsutvalg h0sten 1971. Ar-
beidet med oppsetting av sten-
gene er ut fort gratis. 

Vegen opp t i l Elneshogda er 
ogsa bl i t t gruset gratis. Foran 
hver kamp er det alltid b l i t t lagt 
ned et stort dugnadsarbeid for 
a fa banen sa bra som mulig. 
Dersom en tenker pa alt fr iv i l l ig 
arbeid som blir ut fort i forbin-
delse med de forskjellige tilstel-
ninger, enten det er for a skaffe 
laget penger eller det er av 
sportslig karakter, sa er det en 
kjempeinnsats som blir lagt ned 
i form av gratis ytelse og arbeid. 

Siste ar har ogsa laget fat t 
sitt eget merke. V i har fat t la
get diplomer med klubbmerket 
som motiv. Disse ble forste gang 
brukt t i l vinnerne av arets som-
mercup, og v i l for ettertiden all
t id b l i brukt ved spesielle anled-
ninger innen laget. Ogsa skole-
barna som var med i tegnekon-
kurransen om klubbmerket f ikk 
hvert sitt diplom. Bade toy- og 
metalimerkene er bestilt, og v i 
haper a fa dem ganske snart. 
De v i l da bli a fa kjopt av alle 
lagets medlemmer. Prisen pa 
toymerkene v i l b l i 14—^15 kr., 
metalimerkene 6—7 kr. pr. stk. 

Pa siste halvarsmote ble det 
vedtatt a forsoke a fa t i l ei avis 
for laget. En redaksjonskomite 
ble valgt, og den bestar av: Las-
se Johnson sen., Havard Elnes, 
A rn t Kjesbu og Jobs. Overmo. 
Meningen er at avisa skal kom-
me ut en gang for hvert ar. 

Som det framgar av regnska-
pet er det store summer som ma 
t i l for a holde laget i gang. Fes-
tene har uten tv i l vsert den beste 
inntektskilde, men ogsa bingo 
og andre arrangement har g i t t 
en del overskudd. Dessuten har 
v i i host satt i gang en 10-kr.-
rull ing som v i haper skal gi la
get en del midler. V i kan ogsa 
nevne at laget har fat t 100 kr. 

av Solveig Evjen — t i l lysloypa 
pa Bjorstadhogda. STUI og 
kommunen har ogsa stottet oss 
okonomisk i en del nyanlegg. 

A l t i alt ma v i dessverre si at 
lagets okonomi er mildest talt 
trang. Laget er inne i en omfat-
tende utbyggingsperiode, noe 
man ma vaere heit klar over er 
nodvendig for a drive idrett 
i dag, og i tiilegg vsere med a 
skape trivsel og et sundt og godt 
miljo i et utkantsstrok. 

Helgadal idrettslag satser ikke 
bare pa konkurranseidrett, men 
i hoyeste grad pa a aktivisere 
flest mulig, noe som v i mener 
de nye anleggene, da i forste 
rekke lysloypene skal vaere t i l 
god hjelp t i l . 

Administrativt har Helgadal 
idrettslag i 1972 arbeidet godt. 
V i har dyktige folk pa naer sagt 

alle omrader, men skal noen 
framheves ma det bli lagets sek-
retaer Per Storholmen, som pa 
en fremragende mate har skjot-
tet sitt verv. Med den utvikling 
laget har hatt i det siste er det 
absolutt nodvendig med en sek-
retaer med hans kvalifikasjoner. 
Nar man da ogsa i tiilegg tenker 
pa at det var han som la grunn-
laget for fotballguttas suksess, 
forstar man hvor betydningsfull 
han har vaert for laget i ar. 

Nevnes bor ogsa Johs. Overmo. 
Foruten at han har vaert opp-
mann, har han i 1972 vaert UK-
sjef og kasserer i foitballavdelin-
gen. I tiilegg formann i Varlonk-
komiteen, og kasserer for bin-
goen og mange andre tillitsverv.^ 
I egenskap av administrator 

' i i ^ o p r e l n i n ^ s b a n k e n 

VERDAL 

Alltid velktedd i klaer fra 

MA^NSEN 

K 3 E L I 

U r - og optisk forretning 

Verdal — Tlf. 78 348 

i: 
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ARSM0TET 
Helgadal idrettslag' holdt sitt 

arsm0te pa Bjartan samfunnshus 
den 17/11. Om det var den darlige 
annonsering-en av motet, eller om 
det var frykten for a bli valgt til 
ett eller annet tillitsverT som gjor-
de at oppm0tet' ble: sa darlig skal 
vsere iisakt> m,en man ma kunne si 
at et oppm0te pa 18 personer er 
darligo Til tross for dette ble det 
et vellykket mote. No€ langt.ekke-

leder liar ban lagt ned et kjem-
pearbeid for laget. 

Arets sekretser i fotballavde-
lingen, Havard Elnes, ma vi og-
sa ta med. Han har vaert lagets 
finansgeni. Han bar kommet mod 
ideer, tatt initiativ til mange 

>^estlige arrangement, og som of-
test bar de endt med kassa-
suksess. I det hele bar ban gjort 
en jobb det star stor respekt av 
for a skaffe laget penger. 

Ellers ma en si at det er svaert 
mange som arbeider godt for 
idrettslaget, selv om det nok fin-
nes dem som arbeider imot. 

Vi bar inntrykk av at de ailer 
fleste medlemmer arbeider aktivt 
for laget, men ogsa mange andre 
er med og stotter Helgadal id
rettslag i dets bestrebelser pa a 
na et hoyere niva. 

Formamien. 

lig ble det, men for a rette pa 
dette ble det na nedsatt en valg-
komite som skal komme med inn-
stillinger foran arsmotene i frem-
tiden, man mente man pa denne 
mate kunne fa mere flyt over val-
gene. iSamtidig ble det ogsa uttryk 
hap om at dette ville fore til stor-
re oppsliitning om arsmotene i 
fremtideno 

Formannen Jon Overmo apnet 
motet og onsket velkommen. Av 
arsmeldingen gikk det frem at la
get na er inne i en oppbygnings-
periode med store anleggsprosjek-
ter i gang» Laget bar derfor en 
meget stram okonomi som kreves 
stor innsats og aktivitet av med-
lemmene. Bet storste anlegg som 
na er i gang er fotballbanen pa 
Elneshogda, hvor det til sommeren 
skal anlegges gressmatte. Dette 
anlegget er kostnadsberegnet til 
kro 57.000. F,n d.el av dette vil bli 
dekket ved dngnadsarbeid, men 
det vil likevel bli en stor belastning 
for okonomien i laget. Lysloypa 
ved Bjartan ble ferdig i ar, og 
kostet i penger kr. 22o000, Av dette 
belop er kr, 10.000 dekket ved tip-
pemidler^ kr. 5,000 av Verdal kom-

Fern personer som har fulgt laget fra en betryggende plass pa scenen. 
Medlemmene i Indahl's er fra v.: Eivind Indahl, Arnstein Eoe, Morten 
Holmlimo, Johan Indahl og Bard Bronstad. 

mime, mens resten kr. 7.000 er gatt 
av lagets kasse. Lysloypa pa Bjor-
stadhogda regnes a vaere klart til 
bru ved juletider. Kostnadsover-
slaget er pa kr. 23.000, og en ma 
regne med en kontantutbetaling 
fra lagets kasse pa kr. 11.000. Nar 
man tenker pa at laget har ca. 150 
medlemmer i alt, forstar en hvil-
ken enorm innsats som kreves av 
medlemmene i laget, bade dugnads^ 
innsats og innsats for a skaffe pen
ger i kassen. 

Av arsmeldingen gikk det ellers 
fram at laget ikke bare vil tenke 
pa sportslige aktiviteter. Salenge 
idrettslaget faktisk er den eneste 
aktive organisasjon i dalen bor la
get ogsa drive en miljoskapende 
aktivitet. A for soke a skape fri-
tidstilbud utover de sportslige er 
en av de ting laget holder pa med, 
pa den mer kulturelle sektor kom-
mer utgivelsen av denne avis inn. 
Det var pa arsmotet enighet om at 
avisen ikke skulle begrense seg til 
bare idrett og idrettsresultater, en 
skulle ogsa gjennom intervjuer 
prove a rekapituelre hvordan folk 
hadde det i tidligere tider oppe i 
Helgadalen. 

Av regnskapet gikk det fram at 
laget disponerer cca. kr. 14.000 for 
oyeblikket, mens lagets totale ut-
gift i 1972 var pa kr. 40.475. I 
hovedkassen sto inne ca. kr. 
1.300, i fotballkassen ca. kr. 2.500 
og i bingokassen ca. kr. 10.500. 
Heste ar vil det dessuten bli opp-
rettet egen kasse for skigruppa. 
Det er bare a hape at lagets 0kono^ 
mi vil greie de store oppgaver la
get na star overfor. 

Fra saklisten kan vi nevne at 
det ble besluttet at avisa som De 
na leser skulle hete «Helgadals-
nytt». Avisa vil komme ut en gang 
hvert ar like for jul. Redaksjonen 
vil sta fritt i stoffvalg, men det 
ble uttrykt onske om at sportssoff 
og lokalstoff matte bli hovedpunk-
tene. Fra de som har arbeidet med 
avisa i ar ble det pekt pa at de i 
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ar hadde hatt for darlig tid og 
dessuten for uklare retning'sliiij'er 
a g-a etter. De sa det derfor som en 
fordel at redaksjonen for neste ars 
utg-ave av avisa ble valgt allerede 
na, noe motet var enig' i. 

Ellers ble det vedtatt a have 
medlemskonting-enten fra kr. 5,— 
til kr. 10,— pr. ar for menn over 
17 ar, og fra kr. 2,— til kr. 5,— 
for menn fra 12 til 17 ar og- damer. 
Medlemmer under 12 ar far frem-
deles g-ratis medlemskap. 

Videre ble det vedtatt at det for 
neste ar ikke vil bi g-itt refusjon 
for turlopernes startkontingent, 
men det vil fortsatt bli gitt for 
konkurranseloperne. Disse vil ogsa 
fa skyssgodtgjorelse som i f jor med 
kr. 10 innen Verdal og kr. 20 uten-
for bygda. 

E t forslag om a arrangere et 
fjellop om sommeren sammen med 
Inndal idrettslag, noe a la Var-
lonken, ble vedtatt. Styret og var-
lonkkomiteen skal arbeide videre 
med saken. 

Det ble dessuten besluttet a om-
organisere skiledelsen i laget. 
Denne bar inntil na vaert en grup-
pe, na ble det valgt et styre i lik-
het med med fotballstyret. Dette 
fordi den gamle metoden var alt-
f or tungvint, og da man hadde me-
get gode erfaringer med fotball
styret f ant man at dette ogsa mat
te vaere losningen innen skisesek-
toren. 

Motet gikk greit for seg med 
livlig diskusjon belt til man kom 
til valget. Ba ble liksom alle mer 
tilbakeholdne pa tross av at vi fikk 
oppleve et dramatisk valg pa for-
skjellige punkter. 

Vi gir nedenfor en oversikt over 
styrer og komiteer innen Helgadal 
idrettslag for driftsaret 1973: 

Hovedstyref: : 
Formann: Jon Overmo. iWrestfor-

mann: Leif Svartas. Kasserer: 

Brynjar Aksnes. Sekretser: Per 
Storholmen. Styremedlem: Arnt 
Kjesbu. Varamenn: 1) Bjame 
Haugan. 2) Magner Haugan. 3) 
Arnold Kjesbu. 

Skis tyre t : 
Formann: Magnar Bakken. Nest-

formann: Egil Green. Kasserer: 
Trond Svartas. Sekr'etaer: Asmund 
Leirset. Styremedlem: Olav Sag-
void. 

Fotbal ls tyre t : 
Formann:; Tore Holmli. Nestfor-

mann:i Jon Berg. Kasserer: Johan
nes Overmo. Sekretser: Arnt Kjes
bu. Styremedlem: Evald Haug. 
Oppmann: Johannes Overmo. Tre-
ner: Einar Holmli. UK: Einar 
Holmli (sjef), John Valseth, Bjar-
ne Haugan. 

Fri idr et tskomiteen: 
Formann: John Haugan. Inge 

Bratli, Snorre Green. 
Varlonk-komiteen: 

J ohannes Overmo (formann), 
Havard Elnes, Bjorn Skoknes. 

Hervolkomiteen: 
Egil Green (formann), Asbjorn 

Leirset, Albert Lillegard, Knut 
Green, Bjorn Skoknes, J an Ny-
moen. 

Lysleypekomiteer: 
Bjartan: Leif Svartas (for

mann), Jan Nymoen, Odd Bjartan, 
Tor Bjartan, Knut Green. 

Bjorstad: Olav Sagvold (for
mann), Ole Sagvold, John Haugan. 

Banekomite (fotbal lbanen): 
Tore Holmli (formann), Ivar 

Kjesbu, Magnar Bakken. 
Konttngentoppkrevere: 

0vr.e Helgadal: Torgeir Bakken. 
Bjar tan: Ketil Svartas. Elnes: Ole 
J . Haugan. Elneshogda: Ola Berg. 
Nordkleiva: Melvin Nessemo. Bjor-
stad: Stein Sagvold. Ulvilla: Jens 
Holmli. 

Formannen i He^adal 
idrettslag, Jon Overmo 
P a vegne av medlemmene i sty-

re t for Helgadal idret ts lag vil 
undertegnede fa re t te en hjerte-
lig t akk til formannen for det 
utmei'kede arbeid ban b a r lagt 
ned for idrettslaget . Vi som ar-
beider sammen med deg se t ter 
pr is pa din m a t e a t3>kle proble-
mene pa og din store evne til 
samarbeid, og vi vil gi u t t rykk 
for glede over a t vi b a r en slik 
god og aktiv formann som utret-
telig vet a ivare ta lagets interes-
ser. 

Du t a r initiativ, leder og ko-
ordinerer det hele pa en tilfreds-
stillende mate, og det va r med 
tiilfredshet og glede a t vi kunnei 
konsta tere a t du igjen tok p; 
deg ledelsen av Helgadal idretts^ 
lag. 

Vi vet det er en vanskelig opp-
gave som gj0r k rav pa din person 
t idt og ofte, men samtidig er det 
vel ogsa interssant , motiverende 
og engasjerende a drive pa med 
ting en b a r lyst til og interesse 
for. 

Lykke til med arbeidet i det 
komende a r ! 

Sekretaeren. 

m 

Valgkomite: 
Pal Holmli (formann). Per Leir

set. 
Binges jef: 

Arne Skoknes. 
Redaksjonskomite for 

«Helgadalsnytl»: 
Lasse Johnson, Havard Elnes, 

Arnt Kjesbu, Johannes Overmo. 
Utsending til Skikrets t inget : 
Magnar Bakken. 

Utsendinger til Fotball-
kre ts t inge t : 

Johannes Overmo/Arnt Kjesbu. 
Revisorer: 

Kjell Bjartan, Ivar Bjartan. 
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Helgadal idrettslag 
KLUBBMESTERSKAPET 1972: 

Klasse C: 
1. Per Leirset 38,36 

2. Knut Sorli 41,43 
3. Ketil Sagfvold 22,06 
4. Havard Elnes 42,48 
5. Jon S0rli 44,15 
6. Magnus Julnes 44,25 
7. Tore Holmli 44,35 
8. Svein A. iGreen 44,50 
9. Asmund Leirset 45,25 

10, Ove Bengtson 50,05 
11. Arnfinn Haugan 51,30 

Klasse D: 
1. Lennart Leirhaug 41,22 
2. Leif Eotmo 45,46 

^ 3» Asibj0rn Leirset 45,48 
"^4. Jon Overmo 46,22 

Klasse E: 
1. Knut Green 51,24 

Klasse F: 
1. Olav Sagvold 50,32 
2. Leif Svartas 52,42 
3. Arne Skoknes 53,13 
4. Sigurd Lyngstad 57,28 

Y. Jun. — 17 ar: 
1. Sturla Green 42,48 
2. Stein Sagvold 44,27 

5 km — Gutter 14 ar: 
1. Tore Green 22,11 
2. Kjell Green 23,05 

Gutter 13 ar: 
1. Tore Sagvold 23,14 

^2. Kjell Ottermo 24,58 
Gutter 12 kr: 

1. Ove Morten Haugan 12,21 
Gutter 11 ar: 

1. Morten Ottermo 13,02 
2. Tom Rune Bakken 13,20 
3. Arnstein iWymoen 13,27 
4. Arve Skoknes 14,13 

Jenter 11 ar: 
1. Maj Britt Sagvold 14,28 

Jenter 10 ar: 
1. Anita Bengtson 16,30 

Jenter 6 kr: 
1. Ester Rotmo 12,23 

Varlonken F0lgende var med og sikret Hel
gadal idrettslag aksje i Varlonk-
pokalen: 

Per Leirset 2.46,43 
Lennart Leirhaug-3.03,42 
Knut Sorii 3.05,13 
Odd Julnes 3.05,17 
iSnorre Green 3.08,31 
John S0rli 3.09,05 
Sturla Green 3.11,43 
Stein Sagvold 3.21,14 
Ketil SagTold 3.21,42 
Sverre Berg-3.25,55 

RESULTATER: 

Klasse C: 
1. Kare Hallager, St. stad 2.43,0i5 
iGavepr. fra Verdal Sparebank. 

2. Per Leirset, Helgadal 2.46,43 
Gavepr. fra Verdal Samvirkelag. 

3. Snorre Myhre, Vinne 2.48,53 
Gavepr. fra Skjsekerfossen fil. 

4. Modulf Indahl, Inndalen 2.51,17 
Gavepr. fra Visborg Auto. 

5. Odd Indahl, Inndalen 3.02,12 
Gavepr. fra Kjell Fjerdingen. 

6. Kjell Hegstad, Vinne 3.04,31 
8. Knut iSorli, Helgadal 3.05,13 
8. John S0rli, Helgadal 3.09,05 
9. Ketil Sagvold, Helgadal 3.25,-^ 

10. Sverre Berg, Helgadal 3.25,55 

Gjesteklasse: 
1. Stein Ingar Sivertsen 2.39,56 

Klasse D: 

1. Arvid Haugen, St.stad 2.44,03 
Gavepr. fra Sportsfor. Ornen. 

2. Livard Rostad, Vinne 2.55,28 
Gavepr. fra Inndal Skj^terlag. 

3. Oddbjorn ;0gstad, 
Stiklestad 2.56,40 

Gavepr. fra Birger Stene. 
4. Lennart Leirhaug, 

Helgadal 3.03,42 
Gavepr. fra Woxholt. 

5. Gunnar Rostad, Vinne 3.12,41 
6. Joar Molden, Inndalen 3.16,11 
7. Karl J. Bjorgvik Innd. 3.16,11 

8. Asbj0rn Leirset, Helgad. 3.39 
8. Asbjorn Leirset 

Helgadal 3.39,47 
9. Leif Rotmo, Helgadal 3.47,10 

Klasse E: 
1. Hilmar Kjesbu, Leksdal 2.58,50 

Gavepr. fra Inndal idrettslag. 
2. Odd Julnes, Helgadal 3.05,17 
3. Erling Bjorgvik, Innd. 4.20,23 

Klasse F: 
1. Gunnar Eng, St.stad 3.08,02 

Gavepr. fra Helgadal idrettslag 
2. Olav Sagvold, Helgadal 3.28,15 

Gavepr. fra Verdal Fargehandel. 
3. Alf Josve, Leksdal 3.56,00 
4. Leif Svartas, Helgadal 4.01,16 
5. Sigurd Lyngstad, Helg. 4.01,16 
6. Arne Skoknes, Helgadal 4.54,27 

Bedriftskl. 1: 
1. Terje Reitan, NT 3.24,27 

Gavepr. fra Verdal Kassefabrikk. 
Bedriftskl. II: 

1. Jarle Larsen, Verdal 
Skotth. 3.04,33 

Gavepr. fra Verdal Samvirkelag. 
Turklassen: 

1. Snorre Green, Helgadal 3.08,31 
2. Sturla Green, Helgadal 3.11,43 
3. Per G. Rostad, Vinne 3.13,16 
4. Arve Skavhaug, Inndal 3.20,50 
5. Stein Sagvold, Helgadal 3.21,14 
6. Arne Hallem, St.stad 3.22,37 
7. Ove Bengtson, Helgadal 3.26,10 
8. Oddbjorn Sj0vold 

Stiklestad 3.27,33 
9. Bj0rn Steinsli, Leirad. 3.27,55 

10. Tor Bjartan, Helgadal 3.28,51 
11. John Guddin, Helgadal 3.29,55 
12. Jon Berg, Helgadal 3.31,55 
13. Inge Molden, Inndal 3.33,03 
14. Rolf Helden, Vuku 3.33>47 
15. Svein Green, Helgadal 3.36,36 
16. Ottleif Hallem, St.stad 3.39,07 
17. Hakon Svartas, Inndal 3.40,49 
18. MagneLustad, Helgadal 3.40,50 
19. Havard ELties, Helgadal 3.41,09 
20. Arvid Kjesbu, St.stad 3.42,07 
21. Tore HohnU, Helgadal 3.42,11 
22 John Helden, Vuku 3.42,37 
23. Karl Grindberg, Leirad. 3.42,50 
24. Kjell Skrove, Leiradal 3.43,40 
25. Odd Hallem, St.stad 3.44,37 
26. Magnus Julnes, Helga. 3.44,50 
27. Trygve Skavhaug, Innd. 3.46,40 
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Kjaerlighetslimerick fra Helgadala 
£ e redd, sa veikja med raumdla trut, 
du e hardhendt me trusa mi kjcere gut. 
Men guten han sa-. 
Ein risk md vi ta, 
og vintern e da vel slut. 

Si meg, sa Dagros til 7agerlin, 
hva heter faren til kalven din7 
Jadet skal jeg si deg, 
hvis hdre du tror meg, 
den heter nok Insemin. 

yiva tror du, sa kona til mannen sin, 
er. .best av det heste pd kroppen din? 
T)et vet jeg sd visst, 
men det er jaggu trist, 
han e itj sd pass lenger min. 

En natt mens jeg satt og elsket min skatt, 
kom en katt jra et kratt og min elskede datt. 
Men jrekk elleganse 
jeg grep denne sjanse, 
men gjenta hie tatt. 

28. H a r r y S t v a r t a s , I n n d a l 3.47,16 
29. K n u t H e l d e n , V u k u 3.48,25 
30. S o r e n S k r o v e , L e i r a d a l 3.49,07 
3 1 . T r o n d Svar tas , H e l g a . 3.49,40 
32. iSnorre Skrov.e, L e k s d a l 3.50,11 
33. T o r g e i r Nessemo, H e l g a . 3.50,14 
34. J o s t e i n M o l d e i i , I n n d a l 3.50,23 
35. O le I n d a h l , I n n d a l 3.51,31 
36. B j a m e H a u g a n , M e l g a . 3.51,52 
37. J o h n V a l s e t h , H e l g a d a l 3.54,08 
37. J o n iOvermo, H e l g a d a l 3.54,08 
39. Jens H o l m l i , H e l g a d a l 3.55,50 
40. E d v i n K o l s t a d , H e l g a . 3.55,55 
4 1 . G u n n a r Sende, L e k s d a l 3,56,20 
42. K n u t M . Green, H e l g a . 3.57,38 
43. Ove Svar tas , I n n d a l 4.00,40 
44 . A l f W a r d , H e l g a d a l 4.01,17 
P o k a l e n t i l beste 1 0 - m a i m s I a g : 

1 . H e l g a d a l i . l . 31.39,05 
2. iS t ik les tad i . l . 33.31,51 
3. I n n d a l i . l . 34.37,07 

Fjellrosastafetten 
B e s u l t a t e r : 

1 . H e l ^ d a l I 59,42 
2 . L e k s d a l I 1.00,45 

Alfred Bengtson til 
minite 

A l f r e d B e n g t s o n v a r i s in t i d en 
ganske h a b i l langrennsl0per o g 
k u n n e se t i l b a k e p a f l e r e gode 
plasser inger . iSykdom satte i m i d -
l e r t i d en stopper f o r bans s k i k a r -
r i e r e , o g de t er bans innsats i n n e n 
ledelsen a v lage t v i busker best. 

H a n v a r m e d og s t a r t e t H e l g a 
d a l S k i l a g i 1940, og v a r m e d i 
lagets f o rs te s t y r e . E t t e r k r i g e n 
s k i f t e t l age t n a v n t i l H e l g a d a l i d -

3. I n n d a l I 1.01,06 
4. V i n n e 1.02,0f7 
5. I n n d a l I I 1.02,52 
6. S t i k l e s t a d 1.02,53 
7. H e l g a d a l H 1.03,19 
8. iLeksdal I I 1.04,37 
9. H e l g a d a l I V 1.05,08 

10. Bla.ndet l a g 1.06,16 
1 1 . H e l g a d a l I H 1.09,19 

D a m e r : 
1 . I . e k s d a l 1.20,00 

Veiommen til pukf est 
V e l k o m m e n t i l v a r g a u k e f e s t 
f r a n o r d o g S0r o g o s t o g v e s t , 
i k v e l d s k a v i k o s oss m o d 

p a s k e b r y g g e t s r e s t . 
R e f r . : R o r p a k r o p p e n , 

sk jaenk i k o p p e n , 
d a skae fertae l dae d u h e i l l 
dae e v i g u n g . 

D e t a r r a n g e r e s h e r h v e r t a r 
e i t g a u k r e n n som f e r s l a r 
d e r h e i l e V e r d a l s g a u k e l i t e g a r . 
R e f r . : 

H e n g j e i l l e i t t j n a o m a v i n n , 
m e n o m a h a e i t g a u k a t s i n n , 
d e t g j e i l l a s la sae l i t t e l a u s 

o g g a i s p i n n . 
R e f r . : 

V a r d o k t e r B e r g b a i n se i n a s o n 
a t de e b r a m e l i t t m o s j o n , ^ 
m e n de e g a u k e n s o m s k a g i ,̂  

a k s e l l e r a s j o n . 
R e f r . : 

D o k t e r B e r g t e a l t m e d r o 
o g se i a t o m f o r m e n i t j e sa go 
sa k a i n n e n k o m p e n s e r m e d 

g a u k e n s j o , g o k o . 
R e f r . : 

V i h i e n s a b l a t r e n i n g s l e i r 
o p p a H o y s j o e n , v i e f l e i r 
o g v i h i g j o r t n a n e k s p e r i m e n t 

s o m e f e r m e i r . 
R e f r . : 

r e t t s l a g , og A l f r e d B e n g t s o n ble 
s i t tende i s t y r e t b e l t t i l hosten 
1971, d a den lumske s y k d o m m e n 
b o l d t p a a t a bans siste k r e f t e r . 

H a n v a r i k k e av de raskestc»ii^ 
m e n a l t b a n g j o r d e v a r ve lover ^ 
ve id , og b a n v a r n0yaktig i a i . 
b a n f o r e t o k seg., L i k e v e l er det n o k 
f o r s t og f r e m s t bans l u n e vesen 
og gode h u m o r v i busker b a n f o r . 
H a n badde en f remragende evne 
t i l a k o m m e f r e m t i l k o m p r o m i s s -
l0sninger n a r opp fa tn ingene v a r 
f o r s k j e l h g e . 

I j a n u a r 1972 d0de A l f r e d 
B e n g t s o n , i en sa a l t f o r u n g a l d e r . 
H e l g a d a l i d r e t t s l a g er b a n s t o r 
t a k k s k y l d i g f o r a l t det b a n g j o r d e 
f o r laget . 

V i l yser f r e d over A l f r e d B e n g t -
sons m i n n e . 


