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Hva skjer 
i yngres avdeling

Trener Espen Haug om
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Med ønsker  
om en riktig  

god jul!

2 0 2 0



STOLT 
LEVERANDØR 
AV BYGGEVARER

Gjøvik Graveservice 
støtter barne- og ungdomsarbeidet 

i regi av Gjøvik-Lyn!

Vi utfører bl.a.:
• Drenering
• Vann- og avløp
• Anleggsgartnerarbeider
• Grunnarbeider

Arve HAnsen

Klubben har i flere år hatt en eldre hjemmeside, nå 
var tiden inne for en fornyelse og denne jobben har 
Ole Thomas skogli gjort for klubben. Ole Thomas har 
gjennomført et tre-årig studium innen WebUtvikling 
ved nTnU Gjøvik og avsluttet dette i år hvor prosjekt ny 
hjemmeside for sK Gjøvik-Lyn var hans Bacheloroppgave. 
Ole har sammen med et par klassekamerater gjennomført 
prosjektet og lagt fram en flott hjemmeside med ny 
og tiltalende design. noen små justeringer gjenstår før 
punktum kan settes og klubben har som mål å ta den nye 
siden i bruk ved årsskiftet. 

Hjertelig takk til Ole Thomas som har bidratt med mer enn 
bare scoringer og gode opplevelser ute på banen.

Ny hjemmeside!

takk til alle våre annonsører som har bidratt på årets klubbavis!



Lyst på noe nytt?
Velkommen innom oss!

Storgt. 6, Gjøvik sentrum



– trulig Vælas Bæste 
kobling fra Toten

Ditt støtteapparat 
innen økonomi  
og administrasjon
Ring oss for en hyggelig prat!

Telefon 61 14 50 00
firmapost@rcas.no
www.rcas.no

 

 

 

Er du lei månedlige kostnader på din boligalarm? 
Vi har løsningen for deg som vil eie og administrere egen alarm og ikke har behov for vekter 
utrykning. NookBox alarm gir deg mulighet til å overvåke eget hjem eller bedrift trådløst og 

sikkert. 

NookBox inneholder alt du trenger for å bygge ditt sikkerhetssystem og smart-hus. Legg inn 
andre produkter som for eksempel en temperatursensor og de synkroniseres sømløst for å gjøre 

ditt hjem enda smartere. 

NookBox app gir deg mulighet til å styre alle dine produkter fra ett sted – din smarttelefon. 

 NookBox er den enkle veien til et smart hjem! 

Kontakt oss på 61175880 eller post@sikkerhetinnlandet.no for et uforpliktende tilbud. 
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Geir LAnGedrAG, sTyreLeder

som nyvalgt leder for nøyaktig et år siden har jeg vært 
del av starten av noe som fort kan bli en fantastisk 
reise. starten på å gjenoppbygge en klubb med stolte 
tradisjoner og høye ambisjoner på alle områder.

«Glem raufoss» var det første budskapet mitt som leder. 
Klubben blir alltid sammenlignet med raufoss og hadde 
på mange måter godtatt rollen til å være klubb nummer 
to i distriktet. sK Gjøvik-Lyn må konsentrere seg om seg 
selv og forsøke å være et godt alternativ til raufoss i 
forhold til ambisjonsnivå. 

Grunnen til at jeg gikk inn i klubben er flere. det sittende 
styret hadde gjort en ekstremt god jobb i 2019 med å få 
orden på økonomi, tilrettelegge for sportslig utvikling og få 
tilbake felleskapet i klubben. 

en annen, og kanskje den avgjørende grunnen til at jeg 
takket ja, var utfordringen om å skape en klubb med en 
klar identitet. en klubb som tar tilbake historien og er stolt 
av den og ønsker å gjenskape ny stolthet.

det har vært jobbet mye med strategi og vi har vært 
heldige å fått knyttet til oss vidar davidsen i 
dette arbeidet. vidar er jo et ikon i norsk 
Toppfotball med nesten 50 landskamper 
og med stor suksess som både 
spiller og trener i vålerenga. denne 
prosessen førte til at vi nok en gang 
endret klubblogo og draktfarge. 

Hovedgrunnen til at vi nå i 2021 igjen 
vil bli en klubb i rødt og svart er enkel. 
vi måtte tilbake til røttene. vi måtte finne 
oss selv igjen og vi måtte inkludere Gjøvik 
sportsklubb på samme måte som i 1993 
når klubbene i Gjøvik sentrum slo seg 
sammen. Uten dette som grunnlag 
er det umulig å bygge klubb, 
stolthet og felleskap. Og 
en klubb hvor alle skal 
føle seg velkommen 
og som en del av 
familien uansett 
ambisjonsnivå.

Jeg påstår også 
at klubben har 
investert i kanskje 
innlandets beste 
trenerteam med 
espen Haug, Chris 

Coates og richard Taylor. Personer med stor faglig tyngde 
både mot seniorer og ungdomsspillere. Og personer med 
holdninger klubben er stolt av og som hjelper oss både 
med klubbkultur, men også å nå våre ambisjoner.

et av mine hovedmål er å tilrettelegge for å lykkes 
i egen klubb. det betyr at vi må ha ambisjoner og 
treningsopplegg som er attraktive nok til å beholde de 
beste spillerne. For å lykkes må du ha tillitt og erfaring. 
Mange spillere skifter klubb etter en god sesong. det er 
verken bra for klubben eller spilleren. vi ønsker derfor at 
flere spillere skal bidra lenger i egen klubb slik at de også 
kan bidra til å bygge et lag på høyt nivå her på Gjøvik. 

et av våre andre strategimål er å være en klubb for hele 
Gjøvik kommune. Klubben ønsker å samarbeide med 
våre naboklubber for å få et best mulig totaltilbud for alle 
aktive. Og samarbeide med andre idretter i kommunen 
som Gjøvik Håndballklubb og Gjøvik Hockey. vi er helt 
sikre på at vi kan lære mye av disse klubben og at de kan 
lære mye av oss. Og ikke minst stå sterkere sammen når 
det trengs.

For å nå alle våre mål håper vi flest mulig som er glad i 
klubben tar på seg både små og store oppgaver. vi er 
avhengig av dette. Men samtidig vil vi takke alle spillere, 

dommere, trenere, lagledere, foreldrekontakter, 
styremedlemmer, medlemmer i utvalg og ikke 

minst samarbeidspartnere for å støtte oss og 
representere oss på en måte som gjør oss stolte.

en annen viktig del av klubben er Lynvingen 
– våre eldste medlemmer. de bistår oss med 
hjelp rundt arrangement, dugnader, lotterier 
og mye mer. Uten disse fungerer ikke klubben. 
Og takket være disse kan Gjøvik stadion 
allerede til våren fylles av spillere i rødt og 
svart. Lynvingen har nemlig gitt klubben en 
gave som gjør det mulig å skifte drakter til alle 

lag allerede i 2021. 

etter et ekstremt vanskelig 
år med en pandemi så 
gleder vi oss til 2021 
som forhåpentligvis gir 
oss mulighet til å spille 
fotballkamper for alle 
våre lag. Og muligheten 
til å etablere oss på et 
høyere nivå for våre 
seniorlag. 

 
Heia Sportsklubben 
Gjøvik-Lyn!

et stolt flaggskip for Hele gjøvik



*
alle hverdager fra 10. — 22. des.

Julaften 24. des. 9 — 13

SØNDAGS-ÅPENT* 14 —18

*Gjelder 6., 13. og 20. des.

Åpent til kl.



Alle typer tak 
Stein, plater, papp,  

folie og shingel. 

Alt i beslag!

61 19 12 50 • raufoss-tak@rtbas.no
www.rtbas.no

Nytt tak?

Vi forhAndler tAkprodukter frA



Ring 61 13 87 50
www.bakkeelinst.no

Aut. elektroinstallatør – Gjøvik

Trenger du elektriker?
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dAG erLAnd OLsen, sPOrTsLiG Leder

dette ble en merkelig sesong. dessverre blir dette året 
husket for Covid 19 og ikke opprykk med glede og moro.

vi gikk til denne sesongen med stor tro på sportslig 
fremgang både på herre- og damesiden. Mange nye 
spillere meldte seg til tjeneste hos oss og vi gikk inn i 
sesongen med store og gode tropper for våre senior 
herre- og damelag.

Opp og frem og flest 
mulig, lengst mulig!

vårt nystartede juniorlag begynte med noen få spillere, 
men etter hvert kom flere spillere til og vi burde faktisk 
stilt to juniorlag i år. Honnør til støtte- og trenerapparat 
rundt juniorgjengen som har medført denne positive 
utviklingen for en gruppe vi dessverre har slitt med de 
siste sesongene.

så slo Covid 19 inn, men tross dette så trente våre spillere 
fantastisk gjennom hele sesongen. All ære til spillere, 
trenere, støtteapparat som har klart og holde fokus og 
humør oppe og som vi forhåpentligvis får betalt for 
kommende sesong.

da det ikke ble kampsesong for våre A-lag, ble det kun 
G 19 og J 19, som fikk spilt noen kamper i høst. Begge 
lagene har gjort en god figur og vist en god fremgang 
med flere gode resultater.

Klubben har i år satset på ansettelse av trenere og espen, 
Chris og rich har alle vært ansatt på heltid. de har alle 
gjort en fantastisk jobb og klubben ønsker alle tre med 
videre. Langsiktig tenking må til for og nå våre mål for 
klubben – OPP OG FreM og Flest mulig, lengst mulig.

Også i junior avdelingen har vi i år mange nye trenere hvor 
alle har gjort en kjempejobb. denne sportslige satsningen 
ønsker vi å fortsette og arbeidet med trenerstaben 
fortsetter mot neste sesong

Tusen takk til ALLe som har gjort en kjempe jobb dette 
merkelige året. det har ikke vært lett, men nå ser vi frem til 
en ny sesong som skal bli et sK Gjøvik-Lyn år. Hele klubben 
spiller da i nye flotte drakter og oppgradering av stadion er 
kommet godt i gang bl.a. med klubbens emblem preget på 
betongtribunen – mer kommer opp senere. vi skal heller 
ikke glemme en ny «tretribune» som når dette leses er 
ferdigstilt. vi har endelig fått en hjemmebane som vi skal 
være stolte av samtidig som vi alle jobber for en klubb vi 
skal være stolte av og en klubb for alle.

Hei alle fotBallveNNer!

 Telefon 61 17 36 67 – Mobil 913 08 739

Bil
Lastebil
Industri



Skrivere tilpasset 
ditt behov 
Sjekk ut vårt brede utvalg av 
kostnadseffektive skrivere 
og løsninger.

www.brother.no

Brother Gjøvik-Lyn nov2020_2.indd   1 16.11.2020   13:46:45

På lag med hele gjøvik!

Advokat

Jens Christian skallerud
mobil: 482 86 210
e-post: skallerud@campbellco.no

Besøksadresse:
gjøvik – Bjørnsonsgt. 4

vi har også kontorer her:
hamar, Brumunddal, moelv  
og trondheim

Advokat

klaus a. Munkeby linaae
mobil: 913 87 031
e-post: munkeby@campbellco.no

Ta kontakt med oss!
www.campbellco.no

tlf 468 59 000
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Arve HAnsen

styret i sK Gjøvik-Lyn har satt seg sportslige mål om igjen 
å komme tilbake til norsk Toppfotball, opprykk senior 
herrer og damer. For å nå disse mål vil det bli viktig å 
etablere en felles forståelse blant alle for hva som skal 
til for å lykkes – les gjerne - engasjement fra flere som 
sammen med styret bidrar med sin kompetanse. det skal 
påpekes at et tidligere «slagord» for klubben – «Topp og 
Bredde hånd i hånd» fortsatt skal være drivkraften.

i anledning dette arbeidet ble vidar davidsen «hyret» inn 
som mentor. vidar, tidligere toppspiller i bl.a. vålerenga og 
Lillestrøm, 46 kamper for det norske landslaget, mange 
års erfaring som trener i norsk toppfotball og ikke minst 
en imponerende «Cv» fra nasjonale og internasjonale 
selskaper hvor han har jobbet med endrings- og 
omstillingsprosesser, strategiarbeid mm.

styret hadde sitt første møte med vidar tidlig i januar som 
bl.a. har endt opp med klubbens strategi-plan. Klubbmøte 
ble avholdt medio februar og et nytt møte med sponsorer 
og ressurspersoner i oktober, begge selvsagt med 
vidar davidsen i «hovedrollen». Begge møtene med 
god oppslutning, gode innspill og bra respons fra de 
fremmøtte, som klubben tar med seg videre.

vidar davidsen har gjennom alle seanser vært tydelig i 
sitt budskap. Potensialet og mulighetene for å lykkes her 
på Gjøvik er til stede og med det som bakgrunn ønsker 
han å bistå. vidar er klar på at vi selv må bestemme 
oss for om vi virkelig ønsker Toppfotball da dette også 
krever en organisasjon med samme ambisjon. vi må 
«spisse» organisasjon og kompetanse i alle ledd og 
alle må jobbe sammen mot de samme mål. struktur, 
kompetanse, kultur og identitet er stikkord i vidars råd 

til klubben. det gjelder å sørge for en godt organisert 
klubb med en struktur som ikke er personavhengig, men 
med klare arbeidsfordelinger og rollebeskrivelser hvor 
hver enkelt får benytte sin kompetanse – vi må utnytte 
hver enkelt på det de er gode til og på det de ønsker å 
bidra med. en velfungerende organisasjon er et av de 
viktigste virkemidlene for å nå de mål som settes. Kultur 
og identitet handler bl.a. om «slik gjør vi det hos oss», 
prestasjonskultur og treningskultur. identitet handler om 
lokal entusiasme og fotballen som et samfunnsfenomen 
med underholdning, opplevelser, drømmer og helter. vår 
identitet må dyrkes hvor vi søker inspirasjon hos andre, 
skaper fotballglede og tror på oss selv – da har vi et godt 
utgangspunkt for fremgang!

Masse ting er fortsatt ugjort, men kursen er staket og vi 
håper du blir med oss da vi trenger flere!

viDar DaviDseN  
– identitet, verdier og strategi!

Fine bruktbiler
i alle prisklasser

Kom innom for gode tilbud!



NYE BOLIGER TIL SALGS

Velkommen i NORDBOLIG Gjøvik. NORDBOLIG er en av de største boligleverandørene i vårt distrikt. 
Vi har levert boliger i Innlandet og på Romerike siden 1992..  
Vi holder til i Storgata 10 i Gjøvik.  

VELKOMMEN TIL OSS I NORDBOLIG

   

Vi tilbyr nå 10 nye boliger på Bybrua. Alle boligene er tomannsboliger med tre soverom. 2 av boligene kan enkelt utvides til 4 soverom for den 
som ønsker det. Boligene går over to etasjer, og har store vinduer i oppholdsrom som slipper inn mye lys. Åpen stue-/kjøkkenløsning. Flislagt 
bad. Peisovn i stue. Utgang til terrasse på mark fra stue. Området er barnevennlig og har mange rekreasjonsmuligheter utendørs, og er kjent 
for sine mange turstier og skiløyper. Kun 10 minutter fra Gjøvik sentrum. // BRA fra 100,8 kvm // P-rom fra 92 kvm

Tor Arne Haugen - Salgssjef
Tlf: 951 03 333// tor.arne@nordbolig.no    

SOLHAUGJORDET - GJØVIK  

TOMANNSBOLIG PÅ BYBRUA

             Pris fra kr. 3.075.000,-

Her er en av våre mange boliger som vi har ute for salg: 



Arve HAnsen

Klubben har takket være 
gode samarbeidspartnere 
anskaffet tre nye 3-er 
baner. disse banene var 
arena for oppstartsmøte 
for våre 6-åringer da disse 
startet sin fotballkarriere 
i sommer. Ca 40 ivrige 
gutter og jenter ledet 
av like ivrige foreldre 
som trenere benyttet 
banene til sine ukentlige 
treningsøkter utover 
høsten.

sesongen ble avsluttet 
med miniturnering med 
gjestende lag fra vind 
iL medio oktober. Årets første snøfall var denne dagen 
en realitet, men en gjeng med foreldre sørget for snøfrie 
baner. Kvelden ble en flott opplevelse med masse intense 
kamper hvor høy innsats og fotballglede sto i fokus. 

Publikum, foresatte og øvrige familiemedlemmer i et stort 
antall, skal også ha sin del av æren for en flott kveld for 
klubbens yngste spillere.

6-ÅriNgeNe pÅ NYe 3-er BaNer!

Ta en prat med oss på 61 13 77 00 eller besøk oss på www.mustadnaeringspark.no
Ønsker du å stoppe tiden en stund? Besøk www.brusveengard.no

Bright Works – kontorhotellet i Bright House
Her kan du leie fast eller fl eksible plasser i kontorlandskap.
Tilgang til kjøkken, gratis kaffe og bruk av møterom, låsbart skap og gratis parkering.
Bright Café tilbyr salater, påsmurt, barista og enkle retter.

Vil du være med på å skape historie i Mustads unike miljø?
Vi leier ut til små og store bedrifter, og er i dag arbeidsplass 

for et mangfold av bransjer og virksomheter.



VI KUTTER 
PRISENE!

OGSÅ I JULEN!

Nå gjør vi julefrokosten, julemiddagen og julekosen enda billigere!

KALLERUD

Vi kjenner lokalmarkedet og vet hvordan du kan få den beste prisen for boligen din. 
Kontakt en av våre eiendomsmeglere i dag!

Skal du selge 
din bolig?

eiendomsmegler1.no

Camilla Hveem
Tlf 913 32 494

Nina Sørmo
Tlf 482 17 478

Tine Børresen
Tlf 911 24 070

Monica Uggen Evensen
Tlf 958 62 925

Kristin Søhagen Nilsen
Tlf 476 52 096
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Arve HAnsen

i flere år har klubben gjennomført Fotballfritidsordning/
FFO, som også arrangeres inneværende skoleår. nytt av 
året er etablering av klubbens Fotballakademi som er en 
naturlig fortsettelse av Fotballfritidsordningen. 

FFO er for klassetrinnene 1–4 for elever på Gjøvik og 
Fredheim skole hvor elevene rett etter skoleslutt tre 
dager i uken hentes på skolen og går til Gjøvik stadion. 
Her serveres mat, deltakerne får leksehjelp før aktivitet, i 
hovedsak selvsagt fotball, men skøyter (ny kunstfrossen 
bane åpnes forhåpentligvis i høst/vinter), tennis mm er 
også på timeplanen.

Klubbens nyopprettede Akademi er rettet mot 
klassetrinnene 5–7 og foregår to dager i uken rett etter 
skoletid på Gjøvik stadion. Akademiet er spisset mot 
fotball for de som ønsker trening utover lagsopplegget. 
Klubben har også som mål å etablere et eget Akademi for 
keepere som selvsagt da gjennomføres på samme dager.

Ansvarlige for FFO og Akademi er våre trenere espen 
Haug, Chris Coates og richard Taylor, som daglig har med 
spillere fra klubbens seniorlag både på og utenfor banen.

Ønsker du å delta eller få mer informasjon om våre 
tilbud tar du bare kontakt med klubben og sender en 
henvendelse til post@gjoviklyn.no

ffo/akaDeMi – sosialt og sportslig! 
vil du bli med?



Booking: 3207 8500 eller e-post: booking@storefjell.no 
Onlinebooking på storefjell.no

FJELLET
Jul og nyttårsfeiring pa

Storefjell og Golsfjellet gir deg muligheter 
du skal lete lenge etter andre steder.

Julefeiring
23-26.12

Opphold i dobbeltrom inkludert 1/2 
pensjon (frokost og julebuffet).

Pris pr person pr døgn: 
Fra kr 1.395,-

Nyttårsfeiring
30.12-3.1

Opphold i dobbeltrom inkl. 1/2 pensjon 
(nyttårsbuffet torsdag). 

Pr person 2 døgn: Fra kr 3.590,-
Pr person 3 døgn: Fra kr 4.785,-

Julebord
13.11-13.12

Inkludert aftensbord fredag,frokost 
stort julebord lørdag, frokost søndag.
Pris pr person 2 døgn i dobbeltrom: 

Fra kr 2.840,-

Romjulsferie
26-30.12

Opphold i dobbelrom inkl. 1/2 pensjon 
Pris pr person pr døgn: 

Fra kr 1.195,-

Tillegg enkeltrom kr 350,- pr person pr døgn
Barnerabatter 
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Øyvind enGer OG Jens CHrisTiAn sKALLerUd

i 2020 har vi deltatt med ett 9’er lag i J12. Laget består av 
jenter fra 2008 og 2009-årgangen. vi har dessverre blitt 
noen færre i år, og håper kanskje noen kommer tilbake 
neste sesong – som forhåpentligvis blir mer normal.

i vinter trente vi ute på stadion og inne i Gvs-hallen. når 
vi kom i gang igjen i mai gjorde vi det beste ut av det, selv 
om det var rart med treninger uten «kamp».

i høst har vi fått spilt noen kamper og blitt vant til 9’er 
fotball. det er en ganske stor overgang, men jentene synes 
det er morsomt! 

ingen cuper eller noe sånt i år, men vi går i gang med ny 
sesong snart og har trua på en bra og spennende sesong 
med overgang til ungdomsfotball. vi har en flott gjeng 
med jenter som har det gøy med fotball!

j12 – overgang til 9-er fotball

Din lokale rørlegger! 
Vi tilbyr alle typer tekniske løsninger  
og rørleggertjenester innen: 

• Fjernvarme
• Varmeanlegg
• Varmepumper
• Kjøleanlegg
• Sprinkleranlegg
• Sanitær- og baderom

www.gkror.no
TLF: 61 17 30 40
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JAn ivAn sOLHeiMsnes

yngres avdeling består i år av rundt 420 spillere som 
fordeler seg fra årgangen 2004 til og med årgangen 
2014. 36 lag var påmeldt til seriespill og av disse var det 
10 jentelag og 26 guttelag. 

sesongen 2020 ble en veldig spesiell sesong på 
grunn av koronaepidemien. vi var godt i gang med 
sesongforberedelser og treninger når all aktivitet ble 
stoppet i mars måned. den stillheten som rådet på Gjøvik 
stadion dagene etter nedstengningen var spesiell å 
oppleve. Koronasituasjonen har satt hele frivilligheten på 
prøve. i vår krets har mange lag og frivillige gitt seg. vår 
klubb har så langt kommet bra ut av det. vi har mistet 
tre lag fra seriespill, men dette er lite i forhold til mange 
andre klubber. 

norges Fotballforbund har jobbet tett med 
helsemyndighetene og laget rutiner og regler, slik at vi fikk 
startet opp igjen med treninger senere på våren. dette ble 
spesielle treninger med avstandsregler mellom spillerne 
for å unngå kontakt. Jeg tror likevel de fleste syns det var 
godt å komme i gang igjen, selv om treningene manglet 
kampsituasjoner. richard Tyler, vår engelske trener, 
laget til treningsopplegg for lagene, og det var 
godt å ha han i klubben når denne spesielle 
situasjonen oppstod. en annen utfordring var 
reglene for rengjøring av baller og utstyr 
og vakthold på stadion. vil takke dere alle 
sammen som bidro rundt dette. en spesiell 
takk til stian skjerpen som deltok daglig 
med tilrettelegging av vaskestasjoner.

i august fikk de yngste i breddefotballen 
(under 19-år) komme i gang igjen med 
kamper. det opplevdes av de fleste 
som fantastisk å komme i 
gang. Fortsatt med strenge 
koronaregler rundt 
avviklingen av kampene. 
Publikumsregistrering 
måtte gjennomføres 
med store utfordringer 
pga. byggeaktiviteter 
på Gjøvik stadion. 
Flere gjerder/dører 
var borte og gjorde 
det vanskelig å få 
registrert alle som 
kom inn på stadion. 
vi måtte stramme inn 
på opplegget med 
publikumsregistrering 

siste del av sesongen, og innførte vakter ved nordre 
port. vil takke lagene fra 2013 og 2012 som stilte som 
koronavakter de siste ukene nå i høst. vi har nå fått 
på plass et opplegg for elektronisk registrering via 
mobiltelefon. det er satt opp skilt om dette ved alle 
innganger, og hver enkelt blir nå pålagt å registrere seg 
når en skal inn på Gjøvik stadion. selv om vi er midt 
oppe i koronaepidemien med de utfordringer dette 
gir, er det gledelig å se alle positive menneskene som 
engasjerer seg i «yngres avdeling». Trenere, lagledere, og 
foreldrekontakter som gjør en fantastisk jobb rundt lagene 
sine. 

i jenteklassen har vi lag ned til jenter 7-år. i noen 
årsklasser er der store grupper, mens i andre årsklasser 
sliter vi med for få spillere. dette har ført til at vi må slå 
sammen noen årsklasser for å få gode treningsgrupper. 
vi kommer til å ha ekstra fokus på jentefotballen i 
klubben fremover. skal vi klare å oppnå målene våre i 
strategiplanen, er vi nødt til å ta grep i forhold til å øke 
andel jentespillere. vi skal få på plass en jenteansvarlig 
i yngres avdeling til sesongen 2021. vi ønsker oss 
her en dame og hun skal jobbe med rekruttering og 
tilrettelegging for jentefotball.

På jentesiden har vi J2005 som i fjor klarte å kvalifisere 
seg til regionserien. Koronasituasjonen gjorde det slik 

at serien ble avlyst. dette var veldig synd da både vi 
som klubb, støtteapparatet og ikke minst jentene 
selv hadde sett frem til å få møte de beste 
lagene i østlandsregionen.

På guttesiden har vi en del flere lag enn 
på jentesiden. vi har lag fra G16 og ned 
til G7. den eldste gruppen G16/G15 består 
av rundt 45 spillere og richard Tylor har 
hovedtreneransvaret. Gruppen har et stort 

støtteapparat med flere foreldre som 
hjelper til på treningsfeltet og som 

stiller som hjelpetrener, lagleder 
og foreldrekontakt. Gruppen 
har tre lag, to G16 lag og et 
G15 lag. 

G14 er også en stor 
gruppe med rundt 25 
spillere. Gruppen har 
som trinnet over, et 
stort støtteapparat 
med mange foreldre 
som engasjerer seg 
og bidrar på flere 
områder. dette 
gjør at situasjonen 
ser svært lys ut 

BreDDefotBall – Yngres avdeling
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til sesongen 2020, med en G16/G15 gruppe på rundt 
45-spillere. 

videre nedover i årsklassene består gruppene av mange 
spillere og mange foreldre som står på. engasjement fra 
foreldrene er svært viktig for en klubb som FK Gjøvik Lyn. 
Uten foreldreengasjement vil mye stoppe opp. FK Gjøvik 
Lyn har ikke økonomiske muskler til å ansette trenere 
i alle årsklassene. vi er derfor helt avhengig av den 
dugnadsinnsatsen som legges ned. så en stor takk til dere 
alle som står på hver uke for yngres avdeling.

vi har denne sesongen blitt kjent med en stor 
trenerkapasitet, richard Tylor. Han har hatt hovedansvaret 
for G19 og G16. Han har i tillegg hjulpet til nedover i 
årskullene og ved fellestreninger. Til neste år ønsker 
vi å gi han et større ansvar for det sportslige i hele 
ungdomsavdelingen. vi holder på å jobbe med et opplegg 
som vi har stor tro på. dette vil vi komme tilbake til før 
sesongen 2021.

en annen sak vi har satset på er å utdanne egne trenere. 
Fem gutter er i gang med nFF sitt trenermodulprogram 
og halvparten av utdanningsløpet er gjennomført til nå. 

vi har i høst også arrangert felles keepertreninger for 
jenter og gutter 13-16 år. Kristoffer Olsen har hatt ansvaret 
for dette og vi vil fortsette med fellestreningene også i 
sesongen 2021.

vi har også denne sesongen brukt store beløp på utstyr til 
yngres avdeling. Alle lagene har fått dekket det behovet 
de har bedt om. Mange lag har også i år fått nye drakter. 

neste år kommer hele yngres avdeling til å spille i rødt og 
sort. Planen var å gjennomføre dette til 2022 sesongen, 
men pga. ekstra sponsormidler lar dette seg gjennomføre 
til sesongen 2021. vi vil takke Lynvingen, Adidas og sport 
1 som bidrog til at dette lar seg gjennomføre. et ønske 
for sesongen 2021 er at vi får gjennomført en normal 
sesong med treninger og kamper. vi kommer også til å 
arrangere en dag for ferdighetsmerkeprøver på Gjøvik 
stadion. vi kysser fingrene for at smittesituasjonen bedrer 
seg slik at 2021 blir et godt år for både fotball og andre 
aktiviteter.

Tilslutt vil jeg takke for innsatsen i sesongen 2020 og 
ønske spillere, trenere, lagledere og alle rundt de enkelte 
lag velkommen tilbake til sesongen 2021.

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag 
Storgata 10
Tlf: 61 18 13 00 • gobb@gobb.no

gobb.no

Hold mobilkamera 
over qr-koden  
til høyre for å  
bli medlem.

Følg oss på  
Facebook og  
få med deg alt  
som skjer.

Du har forkjøpsrett på 
nye og brukte boliger i 
GOBB – og i 22 andre 

boligbyggelag i Norge. 

Våre unge medlemmer  
betaler ikke årskontingent  
før det året de fyller 18 år.  

Da har de et forsprang  
på boligmarkedet. 

Kjøp medlemskap til deg selv – eller noen du er glad med noen enkle tastetrykk på gobb.no

Du får rabatter og 
bonus på en mengde 

varer og tjenester i 
mange ulike butikker 

og bransjer.

Forkjøpsrett
på boliger

Juniormedlem- 
skap for de  

under 18

Rabatter og  
bonuser

Tre gode grunner for å  
bli medlem i GOBB!





Hunnsvegen 7, Gjøvik | 61 18 16 07 – 939 94 999 | post@jakosushi.no
Åpningsti der: mandag–lørdag 13:00–21:00 | søndag 14:00–21:00

Jako Sushi åpnet dørene den 1. september 2011, og 
har gjennom årene blitt  et veldig populær spisested 
for mange av våre trofaste kunder. Vi har avtaler på 
sjømatleveranse med lokalbuti kkene i nærheten, 
derfor har vi muligheten ti l å servere mat med helt 
ferske råvarer.

Vi har som mål å servere det aller ypperste av 
japansk sushi – og asiati sk mat – ti l våre kunder. Dett e 
innebærer god kjøkkenhygiene, store kunnskaper om 
mat, samt den store lidenskapen vi har for matlaging.

Befi nner du deg i nærheten? Ta så en tur innom, og vi 
vil ta deg imot med åpne armer! 

Besti ll gjerne på telefon 61 18 16 07 eller 939 94 999 
eller på vår nett side: www.jakosushi.no eller 
App: jakosushi

Besøk oss i Hunnsvegen 7, 2821 Gjøvik!

Velkommen!

Norske kvalitetsprodukter
for det norske vindusmarkedet!

www.hoki.no
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Arve HAnsen

en trist beskjed er gitt oss og alle fotballinteresserte, 
Petter senstad (37) legger fotballskoene på «hylla». sK 
Gjøvik-Lyn var så heldige at vi fikk lære Petter å kjenne 
gjennom spill for oss sesongen 2018. en sesong vi husker 
for ni trønderturer og hvor vi dessverre må innrømme at 
vi «slet» på nedre halvdel av tabellen. Her var Petter med 
sin erfaring og rutine en meget viktig brikke for vårt unge 
mannskap. Fra sin midtstopperposisjon bandt han vår 
forsvarsfirer sammen, en firer som i flere kamper besto av 
unge og lovende gutte- og juniorspillere og som trengte 
en lederskikkelse, men ikke nok med det, Petter scoret 
også meget viktige mål for oss og var med og sikre viktige 
poeng og fortsatt spill i 3. divisjon. denne sesongen skulle 
vi igjen oppleve Petter i lyndrakta, men som vi alle vet 
ødela korona denne gleden for oss alle.

dessverre for oss, men i full forståelse og med stor respekt 
for hans avgjørelse, valgte Petter før forrige sesong å 
melde overgang til FK Toten. vi hadde igjen havnet i 
«trønderavdelingen», 9 nye trønderturer og helger sto 
for døren og denne reisebelastningen kombinert med 
familieliv, jobb m.m. var avgjørende for Petters valg. valget 
var nok ikke lett, men heldigvis for alle fotballinteresserte 
fikk vi fortsatt oppleve «veteranen» på fotballbanen. 
sesongen 2019 ble en eneste lang opptur for Petter og FK 
Toten som til slutt ble kronet med et helt fortjent opprykk 
til norsk Tipping Ligaen (3. divisjon) etter sammenlagtseier 
over Trysil i to kvalifiseringskamper.

raufoss Fotball er uten tvil den klubben som har betydd 
mest for Petter og det er fra dette miljøet vi har lært 
Petter best å kjenne. Petter kom i 2001 som junior fra FK 
Toten til raufoss Fotball og har totalt spilt 501 kamper 
for «ammunisjonslaget» og har kun legendariske roy 
strandbakke (629 kamper) og Albert Cole (512 kamper) 

foran seg på de gule og svartes adelskalender. et lite 
apropos, rett bak Petter på nevnte kalender ligger espen 
Haug (495 kamper), to personer som har betydd mye for 
hverandre. Antall kamper er en imponerende prestasjon 
av en spiller som gjennom alle disse år har vært en av 
«bærebjelkene» på et lag som de fleste av disse årene 
har tilhørt norsk toppfotball. riktignok har det i Petters 
periode med raufoss Fotball også vært nedturer, men 
disse har «druknet» i elleville opprykksfester hvor Petter 
bl.a. var kaptein med stor K på laget som i 2015 sikret 
opprykk til Obos-ligaen. 

sK Gjøvik-Lyn og alle andre som er glad i fotball takker 
Petter for alle de årene han har bidratt på fotballbanen 
og i fotballmiljøet, først og fremst på Toten, men også for 
oss her på Gjøvik. Han startet som knøttespiller i Kapp, ble 
som guttespiller med i FK Toten før ferden gikk til raufoss 
og mange flotte år i den gule trøya. Hva fremtiden nå 
bringer gjenstår å se, men med den erfaring og ikke minst 
de menneskelige egenskaper «kappingen» har håper og 
tror vi at fotballmiljøet fortsatt får dra nytte av ham. 

Når du leser dette vet vi at han fortsatt er med – lykke til 
videre i trenerteamet hos FK Toten og takk for alt du så 
langt har bidratt med i fotballmiljøet!

petter seNstaD  
– takk til en hedersmann!



Ditt støtteapparat på 
forbruksvarer

Vi er stolt sponsor av Gjøvik Lyn

Gjør det godt å jobbe sammen
Vi tilbyr møbler, videoløsninger, kaffemaskiner, utskrifts-
løsninger, kontorrekvisita og IT-tjenester som gjør det godt 
å jobbe sammen både på kontoret og hjemme. 

Lindbak Innlandet
Ringvegen 16
2815 Gjøvik

Tlf: 400 04 630
E-post: lindbak.gjovik@lindbak.no
Netthandel: Lindbak.no/produkter

Handle 
produkter til ditt 

hjemmekontor på 
Lindbak.no
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Arve HAnsen OG JenTene seLv

vårt J15 har sikret seg retten til å spille om KM etter 6–2 
seier over Lillehammer KFK på Gjøvik stadion tirsdag 11. 
november. sK Gjøvik-Lyn viste seg som det klart beste 
laget i seriefinalen. Begge lagene sto med 15 poeng foran 
kveldens kamp, hjemmelaget foran på bedre målforskjell 
og kunne således være fornøyd med ett poeng.

Lyn-jentene ville det imidlertid annerledes, de ville vise 
hvem som var best samtidig som de ville revansjere 2–0 
tapet fra forrige møte. Laget tok umiddelbart initiativet i 
kampen, spilte fin fotball og var klart best de første tretti 
minuttene. Allerede etter seks minutter kom den første 
scoringen og da halvtimen var spilt ledet våre jenter hele 
4–0. Lillehammer KFK reduserte så, men lyn-jentene 
svarte og ledet 5–1 ved halvtid. Andre omgang ble noe 
mer jevnspilt med en scoring til hvert av lagene, men en 
glad lyn-gjeng kunne juble da dommeren blåste av, ikke 
bare for seieren, men også for en meget godt gjennomført 
kamp. Målscorere for sK Gjøvik-Lyn solveig Lund stubbene 
(2), erle Margrethe skattum Bokalrud (2), Tilla dahl Maier 
og Wilma Bergstrøm ett hver. 

nå gjenstår KM-finale hvor laget skal møte Ottestad 
eller Grue, Begge lagene har igjen et par kamper utsatt 
pga koronaregler i respektive kommuner. vi håper 
smittesituasjonen bedrer seg og lagene får gjennomført 
disse kampene slik at en kretsmester kan kåres. Kretsen 
ønsker selvsagt en KM-finale og har i skrivende stund 
meddelt at 6. desember er en dato for gjennomføring av 
disse kampene. Finalen kan da spilles deretter.

j15 – klare for regionspill,  
men dessverre gikk vi glipp av dette
vi på jenter 15 skulle denne sesongen spille regionserie, 
mot gode lag fra blant annet Lyn og Lillestrøm, men på 
grunn av covid-19 ble den serien avlyst. dette var noe vi 
hadde gledet oss lenge til, og vi ble selvfølgelig veldig 
skuffet.

vi spilte en kamp mot raufoss, som er det andre laget i 
denne kretsen som kvalifiserte seg til regionserien. vi vant 
2–1, og kan si vi er et av få lag som kan kalle oss ubeseiret 
i regionserien.

siden det ikke var tillatt å spille kamper mot motstandere 
utenfor vårt fylke, fikk vi lov til å spille i 1. div. hvor vi vant 
vår pulje. etter bare seks kamper endte vi opp med en 
målforskjell på +40. nå er vi videre i KM-sluttspillet, og 
vi har allerede spilt mot Kolbu/KK/skreia/eina/reinsvoll 
(sKreKK) hvor vi vant 4-0. vi er nå klare for de to 
resterende kampene på hjemmebane mot Lillehammer 
og raufoss. etter disse kampene skal vinnerne av de to 
tabellene i innlandet (Hedmark/Oppland) møtes i en 
finale. vi håper vi kommer til finalen, og at vi klarer å 
forsvare KM-tittelen fra i fjor.

Også i år har vi hatt med oss 06 jenter på laget, noe som 
har vært viktig for oss. i tillegg har vi samarbeidet med 
klubbens 07 jenter og sKreKK. det var også meningen 
at sKreKK-spillerne eline, Karoline, nora og synne skulle 
være hospitantspillere i regionserien for oss, slik ble det 
dessverre ikke. vi er allikevel veldig glade for at de vil 
trene med oss. det gir treninger med høy kvalitet.

Og når vi er inne på treningene, så 
kommer vi ikke utenom våre flinke og 
ivrige trenere. ståle, Jens Christian, Ole 
Gudbrand og Arne har alltid oss jentene i 
fokus, og vi kunne ikke vært mer fornøyd 
med de trenerne vi har. i tillegg har vi 
verdens beste foreldregruppe som følger 
oss på kamper uansett hvor vi spiller.

i de siste kampene håper vi på tøff 
motstand på Gjøvik stadion med mye 
publikum.

Vi takker alle som heier på og støtter oss!

j15 – gratulerer som seriemester!



Elektriker? 
Kontakt din lokale 
Minel-elektriker.

minel.no

Din lokale elektriker

tlf 61 18 80 60 
post.gjovik@minel.no

tlf 61 13 86 80 
post.sentrum@minel.no

tlf 61 18 74 74 
post.tdg@minel.no

Vi utfører alle typer elektriske 
installasjoner for privat- og 
næringskunder.

918 80 799 • post@msrenhold.no • www.msrenhold.no

ALT I RENHOLD
– PRIVAT OG BEDRIFT!



e t  s t o lt  f l a g g s k i p  f o r  H e l e  g j ø v i k 2 7

Geir LAnGedrAG

sK Gjøvik-Lyn er stolt over å ha inngått en forlengelse 
av dagens avtale med Adidas og Amundsen sport 
(sport 1). Avtalen strekker seg over 5 år og viser et 
solid partnerskap som gjenspeiler mye av det klubben 
ønsker å stå for. Kvalitet, stolthet, ambisjoner og 
lojalitet.

Klubben har nå brukt Adidas i 40 år og ønsker å fortsette 
med det. som alle vet har jo Adidas sterke røtter i Gjøvik 
gjennom at de tidligere hadde både hovedkontor og lager 
her. Å se kommunens flaggskip uten Adidas er nesten 
utenkelig.

Jon erik Martinsen, tidligere storscorer i både vind og 
Gjøvik-Lyn er fornøyd med å fornye avtalen. «det er 
naturlig for oss å fortsette samarbeidet med byens 
klubber og Gjøvik-Lyn er viktig for oss med tanke på at 
de ønsker å etablere seg i høyere divisjoner. Men også 
profileringen i yngres er svært viktig for oss og vi gleder 
oss til å se alle lagene i de originale fargene til sK Gjøvik-
Lyn. vi har derfor bidratt med et ekstraordinært tilskudd 
for at klubben skal kunne kle alle lag med rødt så snart 
som mulig.»

erik solhaug som er daglig leder for Amundsen sport er 
også fornøyd med å fornye samarbeidet. «det er tredje 
gang vi forlenger avtalen med Adidas og Gjøvik-Lyn og 
har nå samarbeidet siden 2014. vi merker at det er stor 
optimisme i klubben og mange dyktige folk som nå er 
involvert i klubben. For oss er det viktig med kontinuitet i 
klubben slik at samarbeidet går så smidig som mulig. Også 
sport 1 Gruppen sentralt bidrar ekstra for å hjelpe til i en 
overgangsfase med nye farger og bygge en felles identitet 
rundt klubben»

Geir Langedrag, styreleder i sK Gjøvik-Lyn er strålende 
fornøyd med den nye avtalen. «For oss så er det helt 
naturlig å forlenge med både Adidas og Amundsen 
sport. dette samarbeidet handler om merkevarer og 
kvalitet, lojalitet og fleksibilitet. vi er stolte av å kunne ha 
Adidas ved siden av klubblogoen og Amundsen sport 
som samarbeidspartner. Gjennom Amundsen sport har 
vi en partner som stiller opp for klubben og har bevist 
at de har et høyt servicenivå. Og som i tillegg er en 
god diskusjonspartner i jobben med å finne ut hvordan 
klubben skal representeres både på kamp, trening og 
utenfor banen. det er vi som klubb svært takknemlige for».

«vi gleder oss til å se hele klubben i rødt og sort med 
Adidas og Amundsen sport (sport1) på laget i årene 
fremover» avslutter Langedrag.

aDiDas og sport 1  
– satser videre med sk gjøvik-lyn!



Hvordan kan en opplevelse
føles større? Når den deles.

Hvert år deler vi kundeutbytte med våre kunder, 
og uansett størrelse kan det igjen bli til så mye 
mer. Til opplevelser, til små gleder og til store 
milepæler i livet.

Vil du også ha kundeutbytte? Bli kunde og sjekk 
hva du kan få på sb1ostlandet.no/kundeutbytte.

Gleden ved å dele
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Arve HAnsen

Korona-pandemien medførte usikkerhet om mulighetene 
til å arrangere årets eidsiva Fotballskole. imidlertid åpnet 
regjeringen medio mai måned for arrangement med 
opptil 200 personer og klubbens allerede påbegynte 
planlegging kunne intensiveres mot de tradisjonelle 
fotballskolene første og siste uke i skoleferien.

Klubben var spent på påmeldingen, men «fotballsulten» 
blant gutter og jenter i aldersgruppen 6-15 år viste seg 
bekymringsløs og over 150 unger meldte sin ankomst til 
disse to ukene. eidsiva Fotballskole er tredelt; fotballskole, 
jenteskole og proffskole hvor espen Haug, Chris Coates 
og rich Taylor hadde sydd sammen et sportslig tilbud 
tilpasset den enkelte skole. sammen med forannevnte 
og spillere fra egen klubb som instruktører har vi lov til å 
være stolte over årets fotballskoler.

Årets fotballskoler ble gjennomført på en litt annerledes 
måte enn tidligere hvor det smittevernfaglige selvsagt 
var i fokus ihht regler fra norges Fotballforbund og 
regjeringen. Korona og usikkerhet gjennom våren til tross, 
vi gjennomførte til alles tilfredshet 2 flotte uker på Gjøvik 
stadion for store og små. Klubben takker alle som hver 
på sin måte har bidratt og ser allerede frem til neste års 
fotballskoler.

eiDsiva fotBallskoler



Vi utfører revisjon for små og mellomstore 
selskaper innen de fleste bransjer.

Trond Børresen
Øyvind Steien

Eli Villumstad Granum
Mette Børresen

915 52 723
mette@rrost.no

www.rrost.no/revisjon
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Arve HAnsen

Meget gledelig 
takket være et godt 
stykke styrearbeid 
og ikke minst 
et godt trener-/
støtteapparat har 
klubben gjennomført 
en flott sesong med 
lag i juniorklassen. 
etter noen sesonger 
uten lag i denne 
aldersgruppen håper 
vi nå å ha snudd 
en vond trend og 
at klubben også i 
17-19 klassen kan se 
lyst på fremtiden – 
fotballen trenger gode grupper i juniorfotballen!

riktignok startet sesongen med en ikke altfor stor 
spillergruppe, men utover våren kom til stadighet 
flere spillere til og klubben var i tenkeboksen om det 
var realistisk med 2 juniorlag. spillergruppen besto av 
ambisiøse spillere som ønsket å trene mye og riktig, med 
andre ord et meget godt utgangspunkt for trener- og 
støtteapparatet. Med dette som bakgrunn ble det fra 
trenerapparatet sin side lagt opp til et treningsprogram 
som skulle tilfredsstille spillernes ønsker om å utvikle seg 
og bli bedre fotballspillere.

dessverre også for denne gruppen, Covid19 og Korona 
satte tidlig en stopper for den sesongen alle hadde gledet 
seg til og kun få kamper ble spilt før alt ble stoppet. 
etter hvert ble det imidlertid igjen åpnet for trening etter 
gitte smittevernregler og spillergruppen viste på ny en 
imponerende treningsiver med flere økter pr uke gjennom 
sommeren. Og endelig, i begynnelsen av august var det 
igjen klart for kampsesong. vårt G19 lag skulle spille i G19-
elite høst bestående av 6 lag og hvor Lillehammer viste 
seg som det beste laget og sikret seg KM-tittelen. våre 
gutter nådde ikke helt opp, men viste en flott utvikling 
gjennom flere gode kamper og kan ta med seg mange 
gode opplevelser fra en meget spesiell fotballsesong.

Klubben takker støtteapparatet eivind Opsahl og svein 
roar Coldevin for en flott jobb rundt det administrative 
samtidig som et velfungerende trenerteam med richard 
eric Taylor, Christopher stuart Coates og Birk stensen 
nordheim i spissen, med espen Haug i bakhånd, har 
sørget for et sportslig tilbud mange spillere i denne 
aldersgruppen kan misunne oss. et godt fundament er 
lagt!

g19 – endelig en god og stor spillertropp!

Vi støtter 
barn og unge 

i kultur og idrett

Besøk vår hjemmeside www.hexagonragasco.com



Er du ikke abonnent?
Bestill abonnement på www.oa.no 

Kortreiste nyheter er 
de viktigste nyhetene.

Verdens 
viktigste avis 
er den som skriver 
om det som skjer 
der DU bor. 

Som abonnent får du:
n Tilgang til alle plussartikler på nett.
n Tilgang til eAvisen – papiravisen i
	 digitalt	format	fra	kl	21.00 kvelden	før.
n Tilgang til Nettavisen med nasjonale    
 og internasjonale nyhetssaker.
n Del abonnementet med inntil 4  
 i husstanden.

    A R B E I D E R B L A D

Besøk oss på den store vide webben: 
www.profilgrafisk.no  |  www.nettbutikk.profilgrafisk.noprofilgrafisk

Skilt og dekor  |  Profileringsartikler 
Foto og grafiske tjenester
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Vi gjør mer!
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Lynvingen har også, korona til tross, gjennomført en 
ny sesong, dog en del amputert med bl.a. avlysninger 
av fellestreff og selvsagt med ekstra fokus på 
smittevernregler. Gruppen består i dag av godt over 
30 personer og gledelig nok har flere «nye spillere» har 
meldt sin ankomst i løpet av sesongen. Lynvingens styre 
avholder månedlige styremøter hvor de forskjellige 
aktivitetene planlegges og forberedes til minste detalj. 
det er det sosiale som er det viktigste for Lynvingen, 
fredagstreffene på Plassen og rusleturen onsdager 
fra Hovdetun, begge «øktene» med kaffe og vaffel, er 
alltid godt besøkte treff hvor samtalen går lett rundt 
bordene. Lynvingen jobber også godt for klubben hvor 
den store dugnaden, alt i regi av gruppen, er avtalen 
med Gjøvik kommune om vakthold på Fastland gjennom 
sommersesongen. en fin inntektskilde hvor Lynvingen 
tilbakefører et ikke ubetydelig beløp til konkrete 
tiltak i klubben (se bl.a. egen sak i magasinet). Andre 
klubbdugnader skremmer heller ikke Lynvingen og her 
nevnes klubblokalene på Plassen som er malt, montering 
av nye reklameskilt, deltakelse under Kreftaksjonen. Med 
avlysning av fotballsesongen ble det dessverre heller ikke 
behov for vakt- og billettsalg hvor Lynvingen er sentrale. 
dessverre har Lynvingen denne sesongen sett seg nødt 
til å avlyse det tradisjonelle julebordet, samt den årlige 

fotballturen som i år skulle gått til Kristiansund med 
toppseriefotball på byens fotballstadion pga. korona. 
Lynvingen og alle andre håper og tror at alt er tilbake til 
det normale neste «sesong»!

lYNviNgeN – sosialt med nogo attåt!

T R Y K K  T I L  F O L K E T

Storgata 20, 2815 Gjøvik  |  Telefon: 95 45 50 00 

firmapost@koboltprintshop.no  |  www.koboltprintshop.no
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Cinderella feirer i år sitt trettiårs-
jubileum etter at Bergljot 
solbakken startet butikkeventyret 
i skattumsgården øverst i 
storgata i 1990. Bergljot har 
i dag pensjonert seg, men 
hennes datter Anita følger i 
mors fotspor. Anita er på ingen 
måte ukjent med Cinderella-
konseptet. Hun tok nemlig et års 
studiepause «bare» for å hjelpe 
mor i oppstarten, men butikken 
og «livet» rundt denne ble fort 
en livsstil og Cinderella er fortsatt 
Anitas arbeidsplass. Hun overtok 
driften i fjor og i sommer tok hun 
valget og flyttet butikken inn i nye lokaler i storgata 6 hvor 
de er tettere på sentrumslivet.

Cinderella er en av norges største innenfor stor mote 
og fører et imponerende stort utvalg i egen stil med 
moteriktige klær av høy kvalitet til motebevisste kvinner. 
Utviklingen for Cinderella har vært meget god, de har 
hele tiden arbeidet med et konsept de har tro på, hvor 
personlig og god service, samt det å lære alle sine kunder 
å kjenne alltid er i fokus. i nye lokaler midt i storgata 
viderefører Anita og hennes kollegaer denne «arven».

sK Gjøvik-Lyn er ydmyke og takker Cinderella som 
en trofast samarbeidspartner gjennom tjuefem – 25 

år - av de totalt tretti år som butikken har eksistert. et 
imponerende antall år som samarbeids-partner. Anita 
solbakken legger ikke skjul på at støtte til barne- og 
ungdomsarbeid ligger henne nært og sK Gjøvik-Lyn er en 
av mange idrettslag/foreninger som gjør en meget god 
jobb innenfor dette området. vi skal vel heller ikke legge 
skjul på at Anitas bror, stian, spilte fotball for sK Gjøvik-Lyn 
da første avtale ble inngått og var nok en medvirkende 
årsak til at samarbeidet startet.

sK Gjøvik-Lyn ønsker Cinderella lykke til i nye flotte 
lokaler og benytter herved anledningen til å takke for alle 
samarbeidsår og håper på nye 25!

CiNDerella – tretti år i sentrum  
og tjuefem av dem med lyn!



Velkommen til en godtebutikk for matglade!

Det er lange tradisjoner med fi sk og skalldyr i Hunnsveien 
4. Vi er en nisjeforretning som stiller store krav til oss selv. 
Vi kan med stolthet si at vi at vi har de beste råvarer og at 
utvalget er stort.
 
Et variert og spennende utvalg av sjømat, vilt, kjøtt, fugl 
og ost.

Delikatesser fra havet: Kongekrabbe, hummer, kreps, 
økologiske blåskjell, reker, scampi, kamskjell, hel fi sk, 
fi skefi let, saltet fi sk, røket fi sk og andre delikatesser.

Vilt og annet godt: Rein, hjort, elg, hare, struts, rype, okse, 
kalv, lam, kyllingconfi t, andepatè, andebryst fersk eller 
speket, vi skaffer alt det du trenger, til hverdag og til fest.

Catering
Ønsker dere catering  som koldtbord, spekematbord, 
skalldyrfat, rakfi skfat, tapas eller osteanretninger?

Ved festlige anledninger, eller når du bare vil unne deg noe 
ekstra godt, har vi rikelig utvalg av hjemmelagde retter å 
velge mellom.

Og skulle du, mot formodning, ikke fi nne noe som frister på 
denne catering menyen, så skal vi nok fi nne noe som gjør 
deg både mett og glad likevel.

Vi hjelper deg gjerne med menyforslag til ditt selskap. 
(Fest, bryllup, konfi rmasjon, o.l.)

Smakfullt Fisk og Delikatesser AS
Hunnsveien 4B, Gjøvik – 61 13 22 77 – butikk@smakfullt.as – smakfullt@smakfullt.as

V I  H A R  A L LT I D  R Å VA R E R  I  H E N H O L D  T I L  Å R S T I D E N E ! V I  H A R  O G S Å  G AV E KO RT !

JUL
TIL ALLE FØT T E R

G O D

 
Hvis du ikke ønsker å besøke en av våre butikker på
GJØVIK, LILLEHAMMER, HAMAR ELLER ELVERUM
kan du bestille dine julegaver på skoringen.no

Vi pakker ditt kjøp i løpet av én time!
(Vi kjører også ut i nærområdet)

GJØVIK · LILLEHAMMER · HAMAR · ELVERUM



Arve HAnsen

Hjertelig takk til Hermann Bostad som også 
denne sesongen stilte som kursinstruktør 
da klubben arrangerte klubbdommerkurs. 
«Koronasesongen» medførte sen kampstart og 
færre kamper i de klasser hvor klubben selv 
må sørge for kampledere. Men da det endelig 
ble gitt klarsignal for oppstart i barnefotballen 
var klubben klar med egne skolerte dommere. 
Årets klubbdommerkurs var avholdt og 
interessen blant våre yngre spillere var stor 
og totalt deltok 35 stk, 25 gutter og 10 jenter 
som alle var klar til høstsesongens kamper.

Klubben er takknemlig for at så mange deltok 
og selv om kampsesongen ble amputert ble 
det nok av dommeroppgaver for deltakerne 
utover høsten. da det alltid vil være et stort 
behov for egne dommere vil det være en 
viktig oppgave for klubben og ta vare på 
både de som ønsker en dommerkarriere, 
samt de som ønsker å kombinere dommer- 
og spillerkarriere.

klUBBDoMMere – mange vil dømme!

 Slåtsveen Elektro
Gjøvik • Hunndalen

 Tlf. 61 17 77 50

 DAB+ 
radio
SALG/MONTERING

Vi på Khalles Corner ønsker deg velkommen og 
lover deg fantastisk julestemning og julemat. 

Vi tilbyr også take away og utkjøring av  
hele vår meny, så julematen kan også  

nytes hjemme i egen stue.

Restaurant & Bar

khallescorner.no

gjovik@khallescorner.no • 61 17 77 77 
Storgata 3, 2815 Gjøvik 



• Lange tradisjoner for godt håndverk innen bygningsfaget
• Lokal tilhørighet og eierskap
• Aktiv bidragsyter i lokalmiljøet
• En attraktiv samarbeidspartner og arbeidsgiver 

Syljuåsen utvikler og bygger vårt lokalmiljø

Kallerudlia 15, 2816 Gjøvik  • Tlf.  61 14 50 80 • post@syljuaasen.no

www.syljuaasen.no 

• Lunsjkaker
• Husets karbonader
• Nystekte medisterkaker
• Pytt i panne
• Lapskaus
• Grynsodd
• Gryteretter
• Persost
• Husets potetsalat
• Ertesuppe
• Lever i fl øtesaus
• Innbakt pizza

Du fi nner oss hos: Coop Extra, Hunndalen – Tlf. 61 17 36 80

Hver dag 
tilbyr vi:

FERDIG MAT FRA EGET KJØKKEN!



e t  s t o lt  f l a g g s k i p  f o r  H e l e  g j ø v i k 3 9

Arve HAnsen

Chris (Christopher stuart Coates) og rich (richard 
Taylor), begge to great gentlemen vi har vært 
så heldige og lært å kjenne gjennom deres 
arbeid i klubben. Begge to kommer fra york-
området, har mange år som trenere i den 
profesjonelle fotballen og erfaring fra 
toppklubber som Leeds og Manchester 
United. Trenergjerningen er å være 
fagmann med masse elementer, 
alt fra det fotballfaglige til å forstå 
spilleren som menneske. Chris og 
rich er faglig dyktige, men begge 
har også et annet element som 
kjennetegner de beste trenerne, 
de bryr seg virkelig om spillerne 
og bidrar med dette til å skape 
en sterk personlig relasjon til de 
man trener. dette medfører at 
spillerne trives bedre som igjen 

fører til at de lærer mer og blir bedre utøvere. Gjennom 
disse gode egenskapene, i tillegg til mange andre, skaper 
Chris og rich en trygghet som igjen gjør at man skaper 
treningsmiljø som inspirerer og motiverer og skaper glede 

for alle med fotballen. i visse tilfeller 
kan gleden være større enn å vinne 
en fotballkamp. 

sK Gjøvik-Lyn har et fantastisk 
trenerteam bestående av 

Chris og rich med espen 
Haug i spissen. espen 
«styrer» det felles 
sportslige arbeidet, 
men sammen utfyller 
de hverandre 
med sine ulike 
ferdigheter, som 
igjen gjør at klubben 

får den sportslige 
utviklingen vi alle 
ønsker.

Arve HAnsen

i skrivende stund er den nye «tretribunen» overtatt 
av Gjøvik kommune og entreprenør syljuåsen As har 
i tråd med inngått avtale levert en flott ny tribune. 
den nye «tretribunen» er et betongprosjekt med 
plass til ca 1500 og inneholder for øvrig teknisk rom 

med kjøleanlegg for kunstis, garasje og kontor med 
garderobe for de ansatte. Prosessen har hatt gode 
diskusjoner og innspill om tak, seter, garderober mm, 
men meninger, ønsker og behov tatt i betraktning, 
Gjøvik stadion har igjen fått en flott oppgradering til 
glede for alle dens brukere.

Chris og rich – våre engelske gentlemen!

ansiktsløfting på plassen!



Mattisrudsvingen 101, 2827 Hunndalen • 61 18 76 70 • oppland@metallco.com • Mandag–fredag 07.00–16.00

www.metal lco.com

Vi kjøper alt av jern og metaller

Vi selger armering og bjelker

Vi utbetaler vrakpant, kan også 

hente bilen /campingvogna di
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FrOde KLeverUd, OA

Arne Lønstad (70) og de andre i veterangruppa Lynvingen 
har bidratt med 40.000 kroner til nye drakter til de aller 
yngste i klubben. den gamle stopperkjempen – med 495 
kamper for sK Gjøvik-Lyn – ser lyst på framtida i klubben, 
selv om koronapandemien har sørget for en svært 
amputert fotballsesong.

– Geir og de andre i styret har sørget for at det er en 
ny giv i klubben nå. Bare så synd det ser dårlig ut for 
a-lagsfotball i år. Jeg tror fort det kunne blitt opprykk, sier 
Arne Lønstad og nikker mot styreleder Geir Langedrag.

70-åringen har, sammen med flere andre i Lønstad-slekta, 
satt spor etter seg i Gjøvik-Lyn. Faren, Thorbjørn – eller 
bare «Bror» – Lønstad, spilte for klubben fram til han brakk 
beinet på 1950-tallet. deretter var han en sentral skikkelse 
i klubbstyret i en årrekke fram til slutten av 1970-tallet.

siste kamp i 1984
da hadde sønnene, Arne og tvillingene Gunnar og Morten, 
spilt en like sentral rolle ute på banen. Gunnar gikk i 1977 
til Lillestrøm og fikk med seg ett seriemesterskap og tre 
nM-titler i sine fem sesonger på Åråsen. Morten har, etter 
at han la opp som spiller, fortsatt i klubben med flere 
styreverv, deriblant som leder.

– Jeg kom opp på a-laget i 1967, sier «Arnemann» – 
kallenavnet som har fulgt ham siden fotballdagene. 
dermed var han fem år for seint ute til å være med på det 
som er Gjøvik-Lyns største prestasjon; cuptriumfen over 
vard på Ullevaal i 1962.

etter nesten 500 A-kamper spilte han sin siste kamp 
i 1984. Han var i Gjøvik-Lyn i hele sin fotballkarriere. 
Gunnars to sønner, Thorbjørn og Kristian, har ført Lønstad-
arven videre. Thorbjørn Wangensteen Lønstad har vært 
styreleder i to perioder, mens Kristian Lønstad Onsrud for 
øyeblikket er en viktig spiller i dagens HamKam-lag.

Ny generasjon
nå er en ny generasjon Lønstad på vei opp rekkene i 
sK Gjøvik-Lyn. Margrete (7), Astrid (10) og solveig (12) 
– Arne Lønstads barnebarn – stilte opp for fotografen 
og viste fram klubbens nye drakt; rød trøye, svart bukse 
og svarte strømper – slik drakta så ut da Gjøvik-Lyn og 
Gjøvik sportsklubb fusjonerte til sK Gjøvik-Lyn foran 
1993-sesongen.

– drakta er blitt veldig fin, den, og personlig synes jeg det 
er bra at rødfargen er tilbake, sier «Arnemann».

Han har fulgt godt med i det som har skjedd i klubben og 
har vært aktiv i Lynvingen, som har ansvaret for vakthold 
og renhold på Fastland i badesesongen. 

i sommer har han dog tatt det litt mer med ro.

– Jeg fikk en kreftdiagnose i 2018 og var igjennom en 
større operasjon nå i juni, faktisk på 70-årsdagen min. vi 
får se hvordan det går, men jeg er optimistisk, sier alltid 
blide «Arnemann», kjent for sine harde taklinger og ikke 
minst hurtighet på fotballbanen.

Han skal til kontroll på radiumhospitalet i oktober og 
håper selvsagt på positive resultater.

kjærkommen gave
Lynvingens dugnadsjobb på Fastland innbringer hvert år 
rundt 100.000 kroner. 40.000 er nå overført sK Gjøvik-
Lyn, øremerket draktsett til klubbens yngste.

– det var en veldig kjærkommen gave. vi hadde i 
utgangspunktet planlagt nye draktsett til alle innen 
2022, til klubbens 120-årsjubileum. Med denne summen 
fra Lynvingen, i tillegg til 65.000 kroner fra Adidas og 
sport 1-gruppen, kan vi gjøre det nå, sier styreleder Geir 
Langedrag.

nye draktsett for samtlige lag er bestilt, og i februar 
neste år skal alt være på plass. det ser også mamma til 
Margrete, Astrid og solveig, Kristin Lønstad, fram til.

– de hvite shortsene og trøyene var jo helt håpløse å få 
reine igjen. det blir mye enklere med rødt og svart, sier 
hun.

tilbake til røttene
Langedrag synes det er moro at gamlekara stiller opp for 
de yngste i klubben. Han synes også at drakta er blitt fin.

– vi er tilbake til røttene i begge klubber nå, og det er jo 
hensikten bak både draktbyttet og endring av logoen; at 
det skal gjenspeile både Gjøvik-Lyn og Gjøvik sportsklubb, 
sier en fornøyd styreleder.

«arNeMaNN»: Nå skal en ny  
generasjon bringe lønstad-arven videre



OMSORG
Med verdighet og kvalitet

ISO: 9001 – Kvalitet
ISO: 14001 – Miljø
ISO: 27001 – Informasjonssikkerhet
ISO: 45001 – Arbeidsmiljø

Våre tjenester

post@ecura.no   |   www.ecura.no

• Hjemmetjenester
• Helsebemanning

• Bo og habilitering
• Veiledning og habilitering
• Brukerstyrt personlig Assistanse

• EcuraAkademiet
• Rus og Avhengighet

Med satsing på kvalitet, kompetanse og innovasjon
bygger vi Norges ledende helse- og omsorgsselskap

Eidsiva har en viktig rolle i våre kunders hverdag. To 
millioner nordmenn bruker våre tjenester. Hver dag jobber 
Eidsivas medarbeidere for at det er lys, varme og bredbånd 
i ditt hus eller bygg. 
 
Vår ambisjon er å bidra til et positivt bærekraftig samfunn. 
Derfor er vi en energisk samarbeidspartner for aktiviteter 
som gjør oss gladere, sunnere og klokere. Slik lever vi opp 
til visjonen om å være en drivkraft for nye muligheter.

En drivkraft for  
nye muligheter
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Tenk og drøm - raufoss 
og Gjøvik-Lyn i OBOs-liga 
kamp på nammo stadion 
en novemberkveld. det 
skjedde denne kvelden, 
men det var klubbenes 
J 2010 som møttes. 
raufoss Fotball hadde 
invitert til Barnekampen 
og alt lå til rette for 
en spennende kamp i 
flomlyset, et komplett 
OBOs - ligaarrangement, 
garderober med frukt og saft, dommertrio, speaker, innmarsj 
med hymne i tillegg til to lag som ønsket å vise seg frem fra 
sin beste side. da kampen også ble overført på OA – tv (som 
alle andre OBOs – kamper), ble dette en flott fotballopplevelse 
for jentene og alle som var til stede på nammo stadion. i kveld 
ble det ikke utdelt poeng, resultatet (seier til hjemmelaget) 
var heller ikke det viktigste, men hele arrangementet som ble 
avsluttet med pizza og saft i garderoben etter kampslutt ble 
en uforglemmelig kveld for alle. 

Takk til raufoss Fotball og Oppland Arbeiderblad som la 
alt til rette slik at dette ble en flott kveld for alle.

Kan en slik kamp skje mellom klubbenes senior herrer? 
Tiden vil vise, men vår drøm er selvsagt at vi også igjen 
skal møte de gule og svarte til OBOs-kamp (eller høyere)  
– raufoss er der, så blir det vår jobb og ta stegene etter.

Nabooppgjør raufoss–gjøvik-lyn

GRATISførste treningsmåned

GRATISinnmeldingsavgift
Forutsetter tegning av
ordinært medlemskap!

Gjøvik - 61 13 10 90
post@totentreningssenter.no
www.totentreningssenter.no

05 - 24
HVER DAG

Hos oss finner du
EKTE TRENINGSGLEDE



WWW.GVS.NO

Vi totalrehabiliterer ditt bad!
Ta kontakt for befaring på 61 13 35 55
Vi vil være den fremoverlente rørleggeren med de sterkeste båndene 

til våre kunder og samarbeidspartnere. Kontakt oss for alt rørleggerarbeid.

Mandag–fredag 08:00–16:00 • Torsdag 08:00–17:00 • Lørdag 10:00–14:00
Thomasdalen 2, 2818 Gjøvik • Tlf. 61 13 35 55
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vind iL sin fantastiske 
Multisport Hall – GOBB 
Arena - ble offisielt 
åpnet tirsdag 03.11.20 
og klubbens nye storstue 
er et imponerende skue, 
oppført av det dyktige 
idrettslaget. Personer i det 
fantastiske vind-miljøet 
har helt siden 1970-tallet 
snakket om en idretts- fotballhall i tilknytning til anlegget 
på «Askeplassen». Flere ideer har vært løftet frem, men for 
ca sju år siden ble ideen om den hallen som i dag står der 
født.

GOBB Arena er en topp moderne multisporthall som 
inneholder en fotballhall (9-er) tilpasset friidrett, en 
håndballhall også forberedt for andre idretter som bl.a. 
innebandy, basket, et stort treningsrom, treningssal for 
bl.a. dans/ballett, flotte store garderober, kontorlokaler, 
møterom, kjøkken, kiosk og tilstrekkelig med lagerplass. 
Hallen har alle de fasiliteter brukerne kan tenke seg og 
mulighetene er enorme. noen «store» tall, hallen er på 
7800 kvadratmeter og har kostet ca 80 millioner inkludert 
et ikke ubetydelig antall dugnadstimer fra idrettslagets 
egne medlemmer. selvsagt en høy pris, men som sentrale 

personer i vind-miljøet sier «vi har fått mye for pengene 
og det var verdt å vente noen år ekstra».

Hele det dugnadssterke vind-miljøet skal ha sin ære for 
gjennomføring av prosjektet, men vi «tråkker» vel ikke 
på noen når vi fremhever Anders Myhre, Jens Petter 
Markestad og richard søfteland Jensen som på dugnad 
har jobbet frem og fulllført prosjektet. vinds daglige leder 
Ketil Gjerde, med god grunn i dag en meget fornøyd 
sådan, sier som sant er at «uten disse tre hadde vi ikke 
fått dette til, de har drevet byggeprosessen fra A til Å». 
sK Gjøvik-Lyn ønsker vind iL til lykke med GOBB Arena 
og drift av denne. Multisporthallen vil bli en ny suksess 
for idrettslaget i sørbyen og vil være til stor glede og 
betydning for hele Gjøvik og et stort omland. vi gleder oss 
til å følge med!

goBB areNa  
– fra drøm til virkelighet for vind!



Wergelandsgt. 9, Gjøvik. Tlf. 61 17 18 23 Fax: 61 17 02 03

www.alfainstallasjon.no

Døgnvakt: 951 36 708

Høy kompetanse 
er vårt varemerke!

 Utfører alt innen 
elektrisk installasjon

 Utfører el-kontroll bolig, landbruk.
 Påvisning og feilsøk varmekabler 
og vannbåren varme.

 Byggtermografering og 
tetthetskontroll av boliger.

Ta kontakt for nærmere avtale
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esPen HAUG – HOvedTrener OG sPOrTssJeF

Første desember 2019 startet vi oppkjøring til en ny 
sesong i norsk Tipping Ligaen etter at vi ble nummer 
tre sist sesong. i fotball handler alt om å bli bedre 
hele tiden så vi skjønte tidlig at kravene til oss selv og 
fra omgivelsene ble større etter den gode og positive 
fjorårssesongen. vi viste at med god kvalitet og riktig 
mengde trening hos en spillertropp bestående av 22 
utespillere og to keepere kunne vi ta steget tilbake til nivå 
3 i norsk fotball. vi la opp til ni fellesøkter i uken i tillegg til 
at mange av guttene gjennomførte egentrening gjennom 
vinterperioden. i tillegg til skole, jobb og et liv utenfor 
fotballbanen viste guttene og trenerteamet en vilje som 
var beundringsverdig. de klaget aldri over at de var slitne, 
kalde, lei av å løpe i snø, de var kort sagt helt strålende.

vi hadde gledet oss lenge til treningsleiren i Tyrkia i 
begynnelsen av mars hvor alle spillerne og støtteapparatet 
selv betalte oppholdet. vi så frem mot gode 
treningsforhold, sol, et fint hotell og vi visste at serien sto 
for døren når vi kom hjem. Treningsleiren var preget av god 
kvalitet på øktene, masse hvile og vi hadde en fantastisk 
opplevelse. vi tapte 1-0 mot Post nord laget notodden 
(nivå 3) i en fartsfylt og god kamp. etter kampen var vi 
selvsagt litt skuffet over resultatet, men veldig fornøyd med 
gjennomføringen mot et godt nivå tre lag.

da vi to dager senere landet på Gardermoen gledet vi 
oss enormt og var klare for en ny sesong. Men dessverre, 
12. mars kommer beskjeden vi hadde fryktet. Pga. Covid 
19 stengte norge ned og all form for trening ble avlyst. 
Lite ante vi da at også hele sesongen skulle bli avlyst. vi 
trente fortsatt 6 økter i uken og fulgte de retningslinjer 
myndighetene ga med bl.a. ingen nærkontakt og følgelig 
gjennomførte vi treninger med bl.a. én meters avstand. 

siste helgen i oktober skulle vi spilt vår siste kamp for 
sesongen, kanskje en helt avgjørende kamp om opprykk 

til Post nord ligaen, slik 
ble det dessverre ikke og 
vi må nå vente et nytt 
fotballår.

Uansett så er jeg en stolt 
hovedtrener for en 
gruppe spillere, 
trenere og 
støtteapparat 
som har 
imponert 
med stå 
på vilje, 
godt 
humør, 
fokus og 
en positiv 
holdning 
hele veien. 
som guttene 
sa selv, du blir ikke bedre av å gi opp. styret i klubben og 
de frivillige har gjort en fantastisk jobb gjennom hele året 
som vi alle setter stor pris på.

i skrivende stund har Petter senstad meddelt at han nå 
legger sine fotballsko på «hylla». Petter har betydd veldig 
mye for meg personlig og i alle gruppene jeg har vært 
ansvarlig for ham som trener. At han velger å gi seg nå er 
selvsagt leit, han har alltid vært en fotballens gentleman 
og jeg håper han starter trenerutdannelsen så fort som 
mulig – han vil bli en fantastisk fotballtrener. Masse lykke 
til Petter, håper du fortsetter med lidenskapen for fotball 
og lokalfotballen. Takk for alle opplevelser vi har hatt 
sammen.

Til slutt vil jeg ønske alle en god treningsvinter hvor 
forhåpentligvis viruset snart blir historie og vi igjen kan 
knyte på oss fotball skoene og fortsette med de vi aller 
helst ønsker!

2020 – året vi skulle ta steget  
tilbake til Norsk toppfotball



FORD 
HYBRID

PUMA ECOBOOST HYBRID
FRA KR.310.800,-, LEVERT HUNNDALEN
Ford Puma sitt innovative bagasjerom på 456 liter kan utnyttespå en
rekke forskjellige måter, og inkluderer  blant annet geniale Megabox.
Dette er et fleksibelt oppbevaringsrom, som gir opptil 80 liter ekstra
lasteplass og kan romme gjenstander som er opptil 115 cm høye.

CO2-utslipp fra 125 – 140 g/km (1,0l Ecoboost hybrid 125-HK – 1,0l EcoBoost 125 HK automat). Blandet drivstofforbruk fra 0,45 – 0,62 l/mil (1,0l Ecoboost hybrid 125-HK – 1,0l EcoBoost 125 HK automat).
Forbehold om prisendringer og trykkfeil.

GUSTAVSEN BIL A/S
HUNNDALEN 2827, Amsrudveien 5 -
Tel. 61 13 63 00, www.ford.gustavsenbil.no


