
Landslagstrener Peter
Flam mener mangel på
satsing er grunnen til at
ingen sørlendinger deltar
i nordisk mesterskapet i
ridning denne helgen.
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I helgen arrangeres Nordisk
mesterskap i ridning i Kristian-
sand. Men selv om dette er det
største ridestevnet som noen
gang er lagt til landsdelen, er det
ingen ryttere fra Sørlandet som
deltar.

– Jeg savner ryttere som vir-
kelig vil satse her på Sørlandet.
Rytterne prioriterer skole og an-

dre ting, og får dermed ikke ridd
nok stevner. Så at det ikke er no-
en ryttere fra Sørlandet som er
gode nok, legger rytterne litt
opp til det selv, sier Peter Flam,
landslagstrener for juniorrytter-
ne og Young-riderne i sprang-
ridning.

Krevende
Flam har plukket ut fem juni-
orryttere og fem unge ryttere til
mesterskapet, og understreker
at det skal mye til for å bli pluk-
ket ut som en av de fem beste
rytterne i landet.

– Det er ingen selvfølge å
komme med til Nordisk. Det
krever veldig mye av rytterne.
Man må ha et bra hestemateria-
le, og man må delta på relevante
stevner. Det er ikke bare, bare å

være blant de fem beste i Norge,
forteller Flam.

Stort arrangement
140 hester og ryttere i alderen
13-21 år deltar denne helgen
under ridestevnet på Epona
Ryttersenter i Sørlandsparken.
Flam er ikke i tvil om at arran-
gementet er
et stort løft
for hestemil-
jøet på Sør-
landet.

– Dette er
positivt for
ryttersporten
på Sørlandet. Hvis vi er flinke til
å arrangere flere stevner frem-
over vil det gi ryttermiljøet på
Sørlandet et løft. Stevnet er en
sterk vesentlig faktor til at vi

kan reise oss og få frem flere ryt-
tere fra Sørlandet til en senere
anledning, sier Flam, som er
svært fornøyd med arrange-
mentet.

– Det er kjempebra her. Det
er fint arrangement, og veldig
tilskuervennlig. Folk bør kom-
me og se hva dette egentlig inne-

bærer, sier
Flam, og an-
befaler alle
hesteinteres-
serte å få
med seg lag-
hoppingen i
dag. 

– Det blir kjempespennende,
og det pleier alltid å være veldig
populært blant publikum. Det
blir kjempegøy, lover landslag-
streneren.
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Djerv 
kunst

43 ranke spyd står som runer mellom furuleggene. I 20 år har
de vist vei til Hillestad. Med utholdenhet og styrke har de ristet
av seg snørike vintrer og stekende somrer. De har urfolkene
kraft og vilje til å overleve. 
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Fikk kretsens
hederstegn
Erling Sagneskar (Valle IL), Geir
Magne Feed  (Otra IL), Egil Risholt
(Rygene IL) og Roald Mentyjærvi
(IK Grane) er tildelt skikretsens he-
derstegn. 

På skikretsens ting og under
Sørrennet i helgen ble dette delt
ut til denne kvartetten, som ifølge
kretsledelsen har gjort en særde-
les god innsats for skisporten i fyl-
ket. Hederstegnet er skikretsen
høyeste utmerkelse. 

SATSING: Landslagstrener Peter Flam savner at rytterne på Sørlandet satser skikkelig på ridningen.

Offentlig tren-
ing en suksess
VM-lagenes pålagte og offentlige
treninger ble en publikumssuk-
sess. De 46 treningene som var
åpne for publikum, trakk til sam-
men 226.000 tilskuere. Mest po-
pulær var Tysklands trening i Düs-
seldorf med 42.000 tilskuere. Ita-
lia trakk 28.000 i Duisburg og Bra-
sil 22.000 i Offenbach. 

Alle 32 VM-deltakere var pålagt
av arrangøren å åpne minst en tre-
ning for vanlige tilskuere under
VM-oppholdet. Det er ennå ikke
avgjort om man vil fortsette den-
ne ordningen i senere VM, eller til
og med utvide den. (©NTB)

Anthony Basso
forlater Viking
Basso er fra lørdag å regne som
Auxerre-spiller. Det ble klart fre-
dag formiddag.

– Dette handler om Anthony
Bassos manglende vilje til å spil-
le for Viking. Han ville spille for
Auxerre, og da ønsker vi han lyk-
ke til. Vi får ikke mye penger for
Basso, sier Tom Prahl til aftenbla-
det.no. Den franske målvakten
hadde seks måneder igjen av
kontrakten sin med Viking. Der-
med vil Iven Austbø vokte målet i
hjemmekampen mot Rosenborg
på søndag. (©NTB)

Lillestrøm i 
Europa igjen
For første gang på fire år skal Lille-
strøm ut i en europeisk fotballtur-
nering. Lørdag er islandske Kefla-
vik motstander i Intertotocupen.
LSK er den norske klubben som har
deltatt flest ganger i denne turne-
ringen, men det er kun andre
gang at det er snakk om mer enn
tippekamper. 

De siste sesongene har UEFA-
cup-plasser vært godbiten.Veien
fram dit er langt kortere. Kvoten
fra Intertoto er økt fra tre til elleve
plasser, dermed er Intertotocupen
mer interessant enn noen
gang.(©NTB)

– Tenker ikke 
på å score
– Mange har forundret seg over
at verdens beste fotballspiller en-
nå ikke har scoret i VM. – Jeg
tenker ikke på å score, men å
hjelpe laget mitt til å vinne, sier
Ronaldinho foran lørdagens
kvartfinale. 

– Min jobb er i første rekke å le-
vere pasningene til våre spisser, si-
er brasilianeren, som ble kåret til
verdens beste i fjor, til den franske
avisen Le Parisien. (©NTB)

– Må satse hardt

«Jeg savner ryttere som
virkelig vil satse her på
Sørlandet»

LANDSLAGSTRENER PETER FLAM
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og lede veien mot yttergrensen for
der folk bodde. Slik ble det  ikke.

Besøkende i dalen gittet  på alt
fra at det dreide seg om oppmå-
ling for kraftutbygging til at spy-
dene var vannstandsmålere. 

Og i markedsføringen av Hille-
stad var Anne-Toves kunst en
brekkstang.  Samme høst som

spydene ble satt opp laget lokal-tv
program om dem.  Og de kom på
riksnettet i februar.  

Da Telemarksveien fikk sine
markerte staver 10 år etter, var
Anne-Tove  ikke i tvil om at de var
direkte inspirert av spydene hen-
nes.  Det synes hun bare er moro. 

Galleriet på Hillestad tok spy-

dene i bruk på andre måter også.
L-ene i logoene dere ble til flotte
slanke spyd. Anne-Tove er litt lei
for at de senere ble fjernet da logo-
en ble modernisert. 

Barbro Hillestad er med i  «Snu
Åmli». Der er de opptatt av små
ting og store ting. Turstier også.

Men de skal være godt merket, til-
gjengelige og skikkelig beskrevet.
Slik det er blitt gjort med turen til
Rjukanfossen.  

Barbro ville imidlertid at galle-
riet skulle være utgangspunkt for
enda en tur. Hun er lykkelig over
at Anne Tove Vestfossen likte ide-
en med å la spydene lede vei inn til

Lindeknuten 860 meter over ha-
vet og tre timers gange inne på
heia. 

– Det er viktig å lage noe or-
dentlig, mener Barbro. Etter 20
år sørger hun nå for at alle de
gamle spydene langs veien blir
pusset opp etter å ha overlevd så
mange år i vær og vind. 

– De 43 spydene er fortsatt vik-
tige for markedsføringen av galle-
riet. Vi skal ta godt vare på dem.    

Midt oppi bratte fjellsiden står
to ny spyd. Det blinker i metall-
spissene som så vidt er synlige fra
veien nedenfor galleriet. Lenger
inne på heia, skal det komme opp
enda to grupper med spyd, en
som markerer to tredeler av veien
og en som viser at en nesten er
fremme.

– De som ikke har lyst til å gå så
langt, har en fantastisk utsikt fra
den første spydgruppen. Den når
de på en halv time. 

Historien om hvordan spydin-
stallasjonen langs Tovdalselva
kom til, er en del av årets som-
merutstilling på Hillestad. Men
det er langt mer å se enn spyd i
galleriet. Når utstillingen åpner i
dag, stiller Inger Mehlum fra
Tønsberg med nydelige fat, vaser
og skåler i keramikk med
svart/hvitt som gjennomgangs-
farge.

Grethe Swahn fra Tvedestrand
er i Tovdal for andre gang. Da hun
stilte ut på Hillestad i 2000 domi-
nerte fuglene bildene hennes.
Hun er fortsatt opptatt av fugler,
men nå har hun satt dem inn i
jungelaktige landskap eller i stil-
leben der fuglene er kontraster til
rene linjer og skarpe farger. 

Elisabeth Engen fra Klæbu
kommer med treskulpturer, far-
gesteker og unike. 

Like fargesterk er Øyvind Jor-
fald fra Asker som stiller ut gra-
fikk. 

Jorfald driver sitt eget galleri,
Galleri Hebbelille i Asker og har
suksess med humoristiske bilder
med finurlige titler. 

Men over Hillestad rager spy-
dene. Og kanskje blir Anne-Tove
Vestfossen invitert til å utvide
konseptet om nye tjue år.

– Det ville være hyggelig. Det
ville bety at konseptet lever og at
spydene fortsatt engasjerer.  

● Christer Kristensson og
Anne-Tove Vestfossen står
ved begynnelsen av en sti. To
gule spyd skal plasseres i le-
keparken ved Hillestad gal-
leri. Spydene markerer be-
gynnelsen på en sti og
videreføringen av et kunst-
verk som har overlevd 20 år i
vær og vind.  

– Spydinstillasjonen er et
viktig prosjekt i livet mitt, si-
er Anne-Tove Vestfossen.

For tjue år siden drev hun
sitt eget galleri i Saltrødbuk-
ta. Hun hadde jobbet med
konseptkunst, men aldri la-
get noe ute i naturen.  På
veien mellom Paris og Mar-
seille hadde hun en gang sett
store firkanter, sirkler og tre-
kanter langs motorveien.
Det passet der, som kom-
mentar til den store trafikk-
maskinen som skar seg
gjennom landskapet. I Tov-
dal ville det vært ubrukelig. 

– Jeg synes jeg har lykkes.
Jeg ville ha noe som ikke
ødela naturen, men noe som
smykket den ut og underste-
ket den. En hyllest til dalen
og de som bor her. 

Ideen til spydene kom til
Anne-Tove høsten 1985. Ed-
vin og Borghild Hillestad
hadde invitert Anne-Tove til
å stille ut i dere nye galleri i
Tovdal. Det ble for stort for
henne alene, så hun inviterte
med Franco Bartolomei,
Bent Albrigtsen, Eivind Bod-
vin og Arve Rønning.  Edvin
Bodvin opplevde aldri utstil-
lingen, i stedet ble det en
minneutstilling for ham. 

Men de andre snakket ut-
over natta. Alle følte seg løf-
tet av turen opp den vakre
dalen. De pratet om de flotte
menneskene, viljen og entu-
siasmen som fantes. Ideene
de luftet var mange. De fles-
te falt.

– Jeg husker jeg tenke:
dette er sjansen. Her har jeg
en mulighet til å utfolde
meg. Her finnes mennesker
som er villig til å arbeide for
å gjennomføre ideer. 

Inspirert av dalen selv, av
naturen og menneskene der,

arbeidet hun frem spydene.
Hun kalte det en gave til Tov-
dalsindianerne og dro den
linjen at alle naturfolk i ver-
den hører sammen.

– Det var et unikt samar-
beid med familien på Hille-
stad. Naboer stilte opp og sa
det var helt greit at spydene

ble satt på deres grunn.  Spy-
dene ble godt mottatt av alle
som hørte om prosjektet. 

Det var også noen som
spådde at spydene langs elva
ville bli brukt i elgjakta. An-
dre ba tynt om at de skulle
føres enda lengre inn i dalen

VISER VEI: Christer Kristensson og    Anne-Tove Vestfossen
vil at spydene skal få folk til å gå nye   veier. 

GAMLE DAGER: Borghild Hillestad ser 20 år tilbake sammen
med Anne-Tove Vestfossen.

HISTORIE-
BOK: Det er
viktig for An-
ne-Tove Vest-
fossen å vise
publikum
hvordan Hil-
lestadindia-
nerne fikk si-
ne spyd. 

NATUR: Spydene skal være en del av naturen, ikke konkurrere med na   turen. 

SOMMERUTSTILLING: Barbro Hillestad med et av Grethe
Swans bilder. 

I NATUREN: Anne-Tove Vestfossens spyd er slanke som furutrær og like levedyktige. 

SLIK VAR DET: For 20 år siden var prosjektkunst
slett ikke så vanlig. 

Anne-Tove Vestfossen er tilbake i Tovdal. 20 år etter at hennes slanke spyd m   ellom furulegger ledet folk fra Dølemo til Hillestad. TEKST: ANNA KRAKSTAD FOTO: ANNE KARIN ANDERSEN

Tovdalsindiane re går nye stier
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