lys§øypa

i

Slh$uei

Bodø

Det er ganske labelaktig huai
sorn er gjort nxecl, lysløApa ii

iil stori
lor alte skigløde mennesker prepa,rert etter altel

Bodø. Man(lagble den

gtede

|

hunstens regler'. Og skilolket
strømrnet til, og i to kuelder
oa,r d,et et grende lio au itsrige
trimmere. Men gleden oq.rte ikke lenge. Onsdqg søtte Forsøksgdrden iga.ng med

lrøkting

o,D ainterbrendsel. Det ble
brukt beltetraktor med slg.de,
o'g dermed ble løUpa lLeU røssert. Enhoer mdtte forstd. øt
snøen nærmest aør bunnløs
under ikørelaget, og d,et rnåtta
gå, som døt gikk. Etter et Pør
Sører kjørte traktoren seg la,st,
og nu stå,r den toers orser løy?a.
oei er en øo de mange sotn
benutter lasløWa soin sier d.et-

te oaer telefonen. Han mener
øt ingqn.oant gdrdbruker oille
ha lunnet pd, d, lrakte aed slik
føretorhold.ene

i 'skagen nd. er.

Dessuten bør man akseptere øt
l\støypa er lor baens borgere.
Pd grunn ao den h,ørdlrosne
snøen, er det iLessuten .ingen

ntutigheter for d benatte skiene utenfoy lasløaqa. Nå er
attså alt arbaile.t,.meil Præa'
reringen ao løwq, bortkøstet.
Det er helt ulorståelig at rna.n
akkurat nd lant tiden inne til
d sette i go,ng oedkiøriwen.
Man burde ha oentet tr.l nor-

male forhold lor oedkiøring,
sl.er mø,nnen soln er kla.r ouer
at, Forsøksgården har full rett
til d bruke skogsseien som. lltsl:øaodtrasqen er laqt etter. Men
d.et bør respekteres ol det er en
luslø?rye.

mo@

unnnrtlig fior sp,o,rtsf6lk å vrise
en s'lik to,lerarn,s,e hør rn,an ov'e,r-

I $ordSnds'ppsteir l7/l-74,
har ttanJat[er'ank[ag,et Stat-

rassert

veie å

sj,o,n av

langs\-Sfuøw,å,tnet. Denne
§hogsvei,en er o,p0'arb,eidrd og
yedtlitkett'oldt av Staiens f,or-

Iilår

§aru§y,n[i,gvis flo,r å u,tnytte
traseen og b,rU,ene Snm fUnda-

når vi ein

ulkas tird om

n,Ødt

tifl å

vin-

b,ruk'e

tiil d,et d,en var
t,enikt til, a't efllk€iJ'te ski!øpisrs
f,or å vise sin sp,ortrså,nd gir seg
tirl å sybe over drenne florbrfi,erl.sten. * trlor å kurnn,e s,ka,flfe he[år,sh'ers,kjeftiig,else for d,e ansats,kogsyeien

for det andre v,ar det hver dag
ir lorrlge
fonritse
fior,rirge UIKA
på
mnrll{,s å
å gå
s6. p,å
nÅ
ulke rlrllll'1rg
muil,irg
C6,
, §ki ulten raaurslk.er, også på dren
veist,r,efl<ninga
foregifl<lk. Det

o€ dette

mye om
Li,a.

metorden,e

til Lars i

Ellens håper vi at ftertal.let
av tru,r,gåer€ og s orrts. toiik sorm

nytter våre sk,ogsveie'r tlil t"renin,g og rdk,reasjro,n er rroiksne
nok till å taile at vi r-ltøver vå,r
lrovilig,e virlks,orntr,et en gang i
meIIro,m.

b,ekla,ger

ll«,e mye sorn

kf ørin,ga

Tr.akitoren

vi

sBlvsagt

skiflønr,erne,

bJ,e

stående

i

løy-

]}a o,ver nabLen, m.en On kan
ikke innse at d,ette berneitriger
utkytket «ras,erirag», når -en
ra,r frer!§yn hil at vi §atte ski§Pprat i Stanrd etter at traiktor,en v&r fjernet.
En håper at Nord,lands.postex i si,n øvnige virksormtrel ik!e overd,riv€r like sterkt som i
d,ette ti0f,erll,e, fbr da viilte dei
bli umulig å skille mellorm ooo- !
lysning oB det motsatte- iv I

op,p,lyEning d,ersorn en

fo,rhånd

tiiil

d'en da;gen .gj,erdet slkal settes
o,pip. Det vilil,e rni'nne litt for

hvor

er derirnot ri,k-

' ti,g at en trailrto,r l«j,ørte serg
f,ast i vei,eur, ved vedstahflene,

vin'ier-

gjerstaur

g,grg i[<ke

-

va'nte,gardhrutkrere virltle vente
s,ka,flfe s,og

te,te-

flørste
hl,e d,et b,ar,e kj,ørt prå ca. 7O0800 m,eter av slkogsvoieinr, Er.Bns
l,Jastlørc,a er hetyd,elirg {enigre. oig

l{lar,gjøri,ng av staurr til nrlik,e
forrnål prå gå,rd,en. I motrsetni,ng t'il vår uikj'ente anklager
og s,pto,rfs,m,ann tvill€r j,eg på at

å

i

titl sanntretern. trlor diet

id,a tiil ned&rj'ørinig av b,r,endse,l,
o,g tit hug,gi'ng, n,edltr<rjørin.g og

m,ed

No'rd{lan:dspiost,en

ras,eft, d,a h,Old,er'mr2,,n

o,g fo,rdi vår virlks,ornrtret er
så ,sterkt sresonrgp,r,eget er vi

til å utnytte

ut

o\renskriflt karal<t,eriserer lysløyp,a i Bodø so,m

te

h,enviist

minrdret,atll
hrulk,e veien I f,elfra errkj,e,nrn,erls'en av

fon,ep.i,stdl,ens

spror.

å,r,

alt er i

nåd,et.

oiprp ly-tstro,lp,er lan€§ veie,n

t'eren brlir

går ut

at idrett- og f,ri,lurfttslivet i Bod,ø h'ar h,att mer nytte enn
s0nard,e av vår virfl<sro,mttret I om-

i

§,erg hv'er,t

j.eig

at vi kan

lessfkap

-

Men så vi,ser dret

veien. Msn

i'nga trcss
org

Gardsh,ruket, m,ed
sitkte prå siel,l oE d,rif,t av p,taint,e'fieltten,e omrrådet.
ndr,e'tt§lagene har vid,erre satt

d,ern,n,e mråten.

ved si-

f.ra a't d'e s,o,m syter ove,r kjør-

s,øksiga,rd Vågøynes o,g Rønvifl<

meni for en lysl,Øype rnrad 2
I sromrrnertid,en b{i,r slkorgsvei,en flittig brutkt tdtr tr,e,ni,ng,
org titl mosjron§løype for tur.,gåere, og vi er fb,r sa virdt tilfr,edrs m,ed at srko,gsveien b,åd,e
somrmer soim ui,nter ka,n krornm,e aknenh.eten til godre på

l,e,gge skiløytp,ene

de,n av slkog;isv'ei,en i sited,et for
å p,røve s'erg på tofat oiklkrupa-

ens folrsøfiseårrd ?Våsøm,es fror å
fra trå,fts{ veo &t'ter sko'gvei,en

§S,fkerhius

diet slkulll,e vær.e

Dersro,m

' tXstøYPe

..

h,adrd,s

ikke

oå

kj,ennskap tit

§&L,en'e.
Ed,o. Valberg.
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