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INSTRUKS: Geir Bruland og Ola Torgeir Skjaak gir Erling Moe og de andre kjørerne instrukser før start. Foto: Elias Sperstad
Foto: Elias Sperstad

Gausdalsungdom med gokart på
timeplanen
De fikk en dag de seint eller aldri vil glemme, ungdomsskoleelevene fra Gausdal, da de fikk utfolde seg på
gokartbanen i Skjåk.
Elias Sperstad
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SKJÅK: - Dritkult! Dette kunne vi brukt resten av uka på, ja resten av året, jublet Ane Skog, Julie Tennstrand,
Erling Moe og Kine Tråseth da de motvillige måtte parkere gokartene. De smilte om kapp med sola der de under
kyndig veiledning fra gokartgjengen i Skjåk suste rundt på den flotte gokartbanen i Botn.
- Dette er en utrolig fin oppkjøring til vi skal begynne kjøreopplæring, kvitret ungdomsskoleelevene fra Gausdal.
Og det sier politiførstebetjent Øystein Tofte ved Skjåk lensmannskontor seg hjertens enig i. Han var sjøl på plass
for å instruere elevene. Ikke for å formane, som han sa det, men for å få en god dialog med ungdommen.
- Her får ungdom rasa av seg på et lukka område, der alt foregår i kontrollerte former etter gitte regler. Det er ikke
snakk om råkjøring, men det å måtte ta hensyn og være hyggelig i trafikken. Jo, dette har absolutt noe for seg.
Dette er også en fin måte for oss i politiet å komme i god kontakt med ungdommen på, og jeg vil tro at det er
gjensidig. Det er veldig bra å kunne treffe de på en slik arena, sier politiførstebetjenten, som gjerne hadde sett at
han kunne tredd hjelmen på hodet og tatt noen runder sjøl. De 42 elevene fra Gausdal har brutt mange barrierer i
løpet at oppholdet i Skjåk. Blant annet har de rappelert i det stupbratte elvegjelet i Aura, de har raftet, juvet, drevet
med paintball, gått fjelltur. Toppen var likevel dagen på gokartbanen. Den aktive skoleturen i Skjåk blir avsluttet
med besøk i Klimaparken i Lom.

http://www.gd.no/nyheter/article5299868.ece?service=print

08.09.2010

Gausdalsungdom med gokart på timeplanen | www.gd.no

Side 2 av 2

Innholdet i utskriften er vernet etter åndsverklovens regler.
Utskriften er kun til privat bruk og kan ikke benyttes på annen måte.
Kopiering eller spredning av innholdet krever avtale med rettighetshaver eller Kopinor.

http://www.gd.no/nyheter/article5299868.ece?service=print

08.09.2010

