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KVELDSVAKT

Ugh, ugh, Yggeseth!

Det er ikkje enkelt å vera Torbjørn
Yggeseth om dagen. På sjølve kvinnedagen 8. mars slang han med leppa igjen,
for å forsvare si haldning omkring hopping generelt og kvinner i hoppsporten
spesielt. Det var ikkje første gong dei
siste vekene, etter at Anette Sagen stod
fram og gjerne ville hoppe i Vikersund.
Men på kvinnedagen gikk Yggeseth
skikkeleg i skyttargrava. Det minna meg
om presteregimet i Iran. Som ein annan

John M.
Myrhaug
Har du tips eller
noe du vil oss,
ring 907 72 300

ayathola gjekk Torbjørn Yggeseth denne
gongen til regelverket og fortalde han
hadde vore i kontakt med dei 16 andre
eldre mennene i FIS (det internasjonale
skiforbundet). Med eit skadefro glis på
bildet i VG sa han at no skulle dei endre
regelverket.
– Vi skal omskrive det fra hoppere til
mannlige hoppere, sa han og la til at
kanskje ville dei presisere at ingen
kvinner skulle få hoppe i større bakkar
enn 90 meter, i regelverket.
Ja, slik snakkar ein som ikkje får det

som han vil. I Iran går dei til Koranen og
tolkar den slik dei vil. Det meste av den
har profeten Muhammed skrive i ei tid
kvinnene var menns slavar, og menn
dyrka sine harem. Det verkar som om
regelverket til FIS skal skrivast attende i
tid og tolkast som Koranen.
Ja, ja, Torbjørn Yggeseth – fortset på
den måten. Skal tru kva kona di seier til
slik mannssjåvinisme.
Vi bur i Norge i 2004. Tida har hoppa
til dei grader i frå deg! Ugh, ugh!
Willy

Oldermannens
trippel
Mens Lars Selven
vandrer rundt på ei
plattform i Nordsjøen
til hverdags, putrer
det jevnt og trutt i
kjelleren på gården i
Selva. Oldermannens
trippel er resultatet.
Norges beste
spesialøl.
PER SNEKVIK
per.snekvik@avisa-st.no

95252260

Sist helg gikk ølet til Lars
Selven i Selven og Vassbygdens
Ølbryggarlaug til topps i NM i
ølbrygging på Chateau Neuf i
Oslo.
Norges beste spesialøl er ikke
bare godt og fyldig på smak. Det
holder en alkoholprosent på
elleve.
Ikke akkurat sjåførøl. Ølet ble
brygget i fjor høst, og har stått
til modning fram mot norgesmesterskapet. Alf Lystad fikk en

ORDBOKA

drubbe adj.
Det er kanskje lenge millom
kvar gong vi hører dette
adjektivet i dag, men det
finst, og tydinga er
dryg/stor/diger.
Og ordet kan vi bruke når
vi vil fortelje om noko som
er større enn kva som er
normalt. Når vi snakkar om
ei hending som for oss verkar å vera svært stor, så kan
vi seie: «Nei, det dær va
drubbe og det, ja.»
I hankjønn heiter det
drubben.
I somme bygder finst
ordet drubbe som verb, og
da er tydinga slå hardt.

Side

fin tredjeplass for sitt øl Lystad
bayer.

Premiedryss
Det er tredje året på rad at
Selven og Vassbygdens ølbryggarlaug henter hjem premier og
heder til lauget i Agdenes.
Første året ble det en tredjeplass.
Andre året en andreplass og
en syvendeplass blant publikums favoritter. I år gikk Lars
Selven helt til topps. Produktet
ble sendt til Oslo for bedømming.
– Vi orket ikke å kjøre, og
fikk ikke lov til å ta med øl på
flyet. Men vi var tilstede under
NM i fjor, sier Lars Selven og
Alf Lystad.

Favoritt
Mens dommerne i panelet bare
får en liten «munnfull» til
bedømming, er det publikum
som favoriseres i bedømminga
under publikums favoritt. Og
publikum får smake og drikke
så mye de vil.
I år sto nitten forskjellige
ølsorter på tønner i Chateau
Neuf. Tjue liters tønner er sånn
passe smaksprøver når publikum skal avsi sin dom. De får
sine bonger og rangerer etter
smak og behag.

Norges beste øl. Lars Selven i Selva har noen krukker til overs av brygget. Men sett igjen bilen.
Dette er definitivt ikke sjåførøl.

Særpreg
Ølbrygging er etter hvert blitt
mer enn en hobby for spesielt
interesserte i Norge. En av årsakene er stadig rasjonalisering i
bryggerinæringa, som gir publi-
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— Svart Cyan Magenta Gul

Kom i kontakt
med våre
30.000 lesere!

kum et temmelig likt øl over
hele Skandinavia.
Folk som liker et glass øl har
sans for øl med særpreg både
når det gjelder smak og utseende.

• Orkdal
• Meldal
• Skaun
• Hemne
• Rindal
• Snillfjord
• Agdenes
• Aure
• Rennebu

Oldermannens trippel ble altså kåret til landets beste spesialøl. Den 16. mai blir det avgjort
om Oldermannen går til topps i
Skandinavisk mesterskap i
ølbrygging.

Ta kontakt med oss i Markedsavdelingen
innen fredag 12. mars
Tlf. 72 48 75 19 - 72 48 75 22
Faks 72 48 75 05

Hemnekontoret 72 45 25 61 - Fax 72 45 25 62

