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God venn: Det beste hos mennesket er hunden. Foto: Lars-anders MosskuLL

De beste bildene kommer på trykk her. Måneden beste får 4 flaxlodd og årets beste får 10 flaxlodd.
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bildet ditt!

foto@ringblad.no

tige bidrag! Det er en fullpakket 
meny som Bror Andersen og 
Jonas Rønning har satt opp, og 
aktørene var fenomenale. Som 
ådøling selv, kan jeg ikke unngå 
å fremheve ådølingen Eivind 
Lien som hadde svært mange 
og sterke innslag. Jeg vil også 
framheve det gode musikalske 
innslaget i revyen! Nei, folkens, 
ta turen til Gledeshuset og by-
ens nye storstue som Erik Stok-
ke & co har fått i stand. Og Fos-
serock starter 1. august, skriver 
Ingvar Ljåstad til direkte linje.

–Viser 
bilskilt
Svar til Steinar Eriksen angåen-
de publisering av bilskilt.

- Registreringsnummer er of-
fentlig informasjon, godt synlig 
for alle. Derfor ser vi  ingen pro-
blemer med å avbilde biler uten 
å sladde. Unntaket er biler inn-
blandet i ulykker og kanskje til 
og med straffbare handlinger, 
uten at dette er avklart. Da me-
ner vi det er riktig å beskytte 
bileieren, sier redaktør Øyvind 
Lien.

Olav Bjotveit synes det er vel-
dig positivt at skomaker  Odd-
geir Hippe har startet opp igjen 
i Hønefoss. Bjotveit har selv 
brukt skomakeren mye og kjen-
ner Hippe som en dyktig fag-
mann, som gjør skikkelig godt 
arbeid og er hyggelig på alle 
måter. Det er behov for å få re-
parert både sko, vesker og an-
net utstyr, påpeker han. Samti-
dig synes Bjotveit at skoselger 
Børre Kongsmo avgjort fortje-
ner mye ros for å ha stilt lokaler 
og utstyr til disposisjon. 

– Ikk nøl - 
gå på revy
– Til alle dere som funderer på å 
se på Hønefossrevyen 2019, 
ikke nøl. Besøk Gledeshuset og 
dere får utvilsomt en revy med 
drøssevis av fenomenale og ar-

– Fortjener 
ros
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ni lag og 90 spillere fra 
Haugsbygd og Hole deltok 
da Hønefoss Discsport 
klubb arrangerte ultimate-
turnering på aka arena.
Dette var første gang lokale 
ungdomsskoler møtte hveran-
dre til ultimate-turnering.

Ungdomsskolene Veienmar-
ka og Haugsbygd har tidligere 
fått besøk av skoler utenbys fra, 
i 2009 og 2014. 

Lagene fra Haugsbygd og 
Hole besto nå av elever på åt-

tende trinn. Begge skolene 
fikk  besøk og instruksjon av 
Hønefoss Discsport Klubb tidli-
gere dette skoleåret. 

nervepirrende
Det ble spennende kamper, og 
litt av en finale.

Stillingen var 4–4 da tiden 
gikk ut. Neste målet ville avgjø-
re vinneren av turneringen. Po-
enget varte enda fem minutter, 
med mange store muligheter 
for begge lag. 

Det var nervepirrende, helt 

til Hole ungdomsskole scoret et 
fantastisk mål og vant kampen, 
etter kjempeinnsats av begge 
skolene gjennom hele turnerin-
gen.

Hønefoss Discsport Klubb 
skal  fortsette lokalt, og samti-
dig ønske utenbys skoler vel-
kommen til Hønefoss. 

Discsport-klubben har siden 
år 2000 undervist ultimate i lo-
kale ungdomsskoler.

Innsendt: Adrian Oleson

Hole jublet for seier

vInnerLaGet: Anna Alværn, Hanna Jensen, Mathea Gomnæs Vamraak, Erik Sukken Rogne, John-
Martin Gomnes, Ferdinand C Balstad, Nikolai Børset fra Hole kunne juble for seier.


