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turlig konsekvens for mange, og
deterflere småbarnsfamilier som
har flyttet over, forteller Dahlen.

Ikke positivt for samholdet
– Dette er ikke noe positivt for
samholdet i kommunen vår. Ett
av hovedargumentene for sam-
menslåing var å samle bygda. Nå
blir det tvert om. Jeg håper sam-
arbeidet kan gå seg til igjen over
tid, sier Dahlen, som har ytret sine
meninger på det sosiale nettste-
det Facebook, i likhet med en rek-
ke andre idrettsinteresserte øyst-

reslidringer. Avtroppende leder i
Øystre Slidre IL, Morten Steins-
rud, har engasjert seg sterkt i
sammenslåingsdebatten, og har
flere spaltemeter i facebookgrup-
pa «Sammenslåing av idrettslage-
ne i Øystre Slidre». Han skriver
følgende etter at avgjørelsen falt
forrige tirsdag; «Da har vel den
største skufelsen lagt seg hos
dem som var for sammenslåing,
og champagnekorkene muligens
rydda bort i Kollstadbygda. Man
må respektere avgjørelsen som er
tatt i Rogne IL, så får man håpe at

ikke avstanden mellom lagene og
kløfta mellom nord og sør er blitt
enda større. Det ønsker ikke bar-
na og de unge i bygda vår. Det var
en som sa til meg i dag at man må
ikke ergre seg, men undre seg, og
det tenker jeg å gjøre».

Frank Evertsen skriver følgen-
de «Dette bør ikke ØSIL bruke
mer kalorier på. De som synes
sammenslåing var en god idé, bør
melde seg inn i ØSIL, uavhengig
av om man er god på ski eller ikke.
Sammenslåing som tvangsmid-
del er ingen tjent med».

FAKTA
Rogne og Øystre Slidre IL
■ Øystre Slidre IL (ØSIL) ble
stiftet i 1904, men først i 1949
ble det skikkelig aktivitet i laget
■ I 1959 skulle Solhaug forsam-
lingshus bygges, og sør i bygda
ble det stiftet et eget lag, Rogne
IL, for å få tippemidler til bygget
■ For cirka ti år siden var sam-
menslåing også oppe til debatt
■ Fotballen i de to klubbene har
samarbeidet siden 1996

Dagen etter at årsmøtet
i Rogne IL sa nei  til
fusjon med Øystre
Slidre IL meldte nest-
leder Steinar Dahlen
seg ut. Etter det har
nærmere 50 andre
medlemmer gjort det
samme.

KÅRE STRANDE
kaare@avisa-valdres.no

ØYSTRE SLIDRE: – Jeg har lyst til
at vi skal tilby et bredere tilbud til
barn og unge i Øystre Slidre enn
det Rogne idrettslag kan tilby. Det
har hele tida vært begrunnelsen
min for sammenslåing. Jeg ak-
septerer at flertallet vil det an-
nerledes, men det vil nå være mer
naturlig å få inn i styret en av de
53 som stemte for å fortsette med
den strukturen vi har i dag, sier
Dahlen.

Tilbyr tjenester i ØSIL
– Siden jeg bor i Moane, og Rogne
IL synes å være en klubb for folk
sør i kommunen, vil jeg fra nå av
tilby mine tjenester i Øystre Slid-
re IL, sier Dahlen, som har vært
medlem i begge lag fram til forri-
ge onsdag. Det er fullt mulig.

For Steinar Dahlen var det helt
naturlig å trekke seg nå. For dårlig
mangfold er hovedårsaken.

– Flere har meldt seg ut av Rog-
ne idrettslag den siste uka, an-
slagsvis 40 til 50 stykker. Det er
viktig å understreke at medlems-
flukt ikke har vært mitt mål med
utmeldinga. Samtidig er jeg ikke
overrasket. Jeg vil si det er en na-

Medlemsflukt fra Rogne IL
Nestleder Steinar Dahlen meldte seg ut av Rogne idrettslag «dagen derpå»

Medlemsflukt: Nestleder Steinar Dahlen (t.v.) har meldt seg ut av Rogne idrettslag etter årsmøtet, mens Jon Rabben Lundby fortsetter som leder.
T.h. på bildet ser vi regnskapsassistent i laget, Elisabeth R. Kolbjørnshus.

«Flere har meldt seg ut av
Rogne idrettslag siste uka,
anslagsvis 40, 50 stykker»
STEINAR DAHLEN

FUNÄSDALEN: Lasse Skøre fra
Vang IL ble tirsdag nummer 18 i
sprint da verdenscupen i bakke-
telemark fortsatte i Funäsdalen i
Sverige. Lørdag, søndag og man-
dag kjører han junior-VM og ver-
denscup i telemark på Geilo. Da
håper på medaljer, dersom alt klaf-
fer. Lørdag er det parallellslalåm,
mens det er klassisk sprint søndag
og klassisk telemark mandag, i ei
noe lengre løype. Deretter går fer-
den til verdenscupavslutningen på
Rjukan, der det også skal kjøres tre
renn, akkurat som på Geilo.

Lasse nummer 18 i 
verdenscupen

FAGERNES: Fredag er det siste frist til å melde seg på for
skoler som ønsker å delta på årets tinestafett på Blåbær-
myra torsdag 15. mai. Stafetten er åpen for 6. til 9. trinn
samt åpen klasse. Det er fire gutter og fire jenter på hvert
lag. Påmelding kan sendes karin.eftedal@friidrett.no.

Deadline for Tinestafetten

GJØVIK: Flere fagernessvømme-
re, blant dem fem rekrutter, del-
tok sist helg under Gjøvik Open i
svømming, et årlig svømmestev-
ne i regi av Gjøvik svømmeklubb.

Samtlige svømmere fra Vald-
res satte nye personlige rekorder
på de aller fleste distanser, både i
hovedstevnet og i rekruttstevnet.

I hovedstevnet svømte Marte
Langseth Nerli inn til en femte-
plass på 50 meter bryst i jentenes
16-årsklasse. I jenter 14 år ble Ju-
liane Ivarsdotter Bergsbakken
nummer to på samme distanse
med den flotte tida 42,92.                    

På 50 meter rygg ble det også and-
replass for den talentfulle fager-
nesjenta. Denne gangen svømte
hun på 42,00, tett på de to første
i klassen. Juliane trener jamt og
trutt, og nærmer seg stadig de
beste i klassen.
Andre svømmere fra Fagernes IL
i hovedstevnet: Adam Myrvang,
Even Hande Jankov, som vant 
både 50 meter rygg og 100 meter
fri i ei tynt besatt 12-årsklasse for
gutter.

Svømmegruppas Ragnhild Loe
var for øvrig godt fornøyd med
det sportslige på Gjøvik.

FIL-svømmere på Gjøvik

Rekrutter: F.v. Mathias Olivares, Vilde Kristine Teinmo, Benedikte Rogn-
stad Andersen, Kristoffer Tilden og Gina Noraker.


