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venstre Knut Torp, kontrollØr på stedet, Rolf
borg og OIe Mogen.

,,:i'.1,
: ' ,1, i , ,

lF 1 ..::

#
i:

,'t::rrlffi#*i

Simen lVeir le-

riE

spe aker

ar s ikre pfessen god forbindclsc
t i l  ut landet.

Vedlcjrende f inansieringen hal
orientel ingsgruppa sendt ut en
postgiroblankett t i l  hver hr"rs-
stand i  bygda med ann-rodning
om ct l i te bidlag. Finanskorrr i-
t6ens formann kunne oppJyse at
det på denne konto nå val gått
inn 1500 kroner. Han håpet på
en videre god t i ls lutning t i1 den-
ne innsamlir lg frantovcr og opp-
lyste at bidrag gjerne kunne be-
tales direkte t i l  Ll i ten Spare-
bank.

Ti l la{c lsen t i l  å set te igang cl
EM-lotteri var ennå ikke rnot-
tatt ,  men gevinstene var sikret.
Disse vi i  representere en verdi
av 6000 kroner og på toppcrr
står TV-apparat og en moped.
Det ble vedtatt at man forel lpig
ikke skul le sl ippe loddsalget ut-
over lledmark og Opland fylker.

I  anledning arrangenentet
ventet man så stort innrykk a"v I
folk at traf ikkregulering måtte I
konrrne 1j l  anr,endelsc og lens-
mannsbetjent Solbakken hadde
på {oresprdrsel sagt seg vi l l ig t i1
å stå i  spissen for denne.

Det ble ogsi  vedtai t  r t  n:rr '  l

l0 nasioner er påmeEdt
Europamesterskapet i o-føp

Løten ldrellslags 
.oriente_ringsgruppe er, som kjent, ti ldelt arrangementet av Europa.mesterskapet i orientering 1962. Inntil nå. er hete^i0 nasjoner pemåoi ii i-mestersrapet.

sveits kommer med seks herrer !9 fire damer, Øst-Tyskiand med samme antall, vest-Tyskland med fire herrer, Danmark-med seks og fire oi aer samme antall skal både Fin-land' Sv-erige, Norge og Bulgaria være repre sentert med. Tsjekkostovaria ii i i ier med toav hvelt kiønn og Ungarn kommer med se-ks herrer. Tit sammen er påmeldt 54 herrer og50 damer. Dessuten kommer lyve ledere og en rekke representanter for såvel utenlandsksom innenlandsk presse.
Lptens o-gruppe holdt rnØte pa 
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Ki lde fredag der hovedstyrets I
formann Sigurd Tornter, la fratn I
sin beretning ortr det s{,ore plan- |

Adolf Skjegstad anmodes orn 1 være

r ' :ele nddvendig i  for.bindelse
med avvikl ingen av r.nesielsl ia-
pet.

leggingsat 'beidet sont arrange-
nrentet naturl ig nok har avsted-
komnret. Sartrt l ige l l ipcr.c og le-
dere vi l  bl i  innkvartert ved
Ungdomsskolen. Hærens Sam-
bandsskole hal lovet å ta seg av
r-ueldetjenesten og hlyttalerar '-
rangcmentct, og t lr i l i tære rnyn-
dighclel  har.  sagt scg viJ l ig t i l
il. leie ut det utstyret som n.råtte


