
 

 

LFL – historien: 1987 – 2007. 
 
Mai 1987:   Morten, Espen, Svein og Stein er på fisketur. Ideen om en felles  

tur for ”alle gutta” følger i kjølvannet. Dette diskuteres med gutta på 
fester o.l. Alle mener dette er en god idé, og kjappe som vi er blir vi 
enige om en tur til neste år. 

 
Juni 1988:  Svein er i et meget gunstig parforhold som bl.a. gir tilgang til en flott 

hytte på Torpo. Eieren kjennes også som ”Kong Sverre”.  
 
September 1988:  Selv uten verken AK eller vedtekter blir det en vellykket tur. De  

      glade lakser som reiser av gårde fredag ettermiddag er: Svein,  
Morten, Thomas H., Trygve, Thomas F., Espen, Stein, Billy og Stig. 

 
September 1989:  Suksessen fra fjoråret gjentas. Vi reiser fortsatt på fredag, og rekker 

en hemningsløs sportsrevy-fyll av de sjeldne. Vi reiser dessuten rett 
etter stortingsvalget, og parodier av kjente politikere florerer. Den 
samme gjengen som året før er på tur. Brukbart vær, men kjølig. 

 
September 1990:  Torpo er vårt faste tilholdsted, og så også dette året. Igjen er det de 

samme 9 som reiser. Været er strålende, men kaldt. En typisk 
reisedag innbefatter hamburgerstopp på Sundvollen + innkjøp av 
”Alle Menn” o.l. 

 
September 1991:  Vårt siste opphold på Torpo. Billy og Stig er ikke med, men Eskild 

(luntehodet) er med som ”erstatter” på sin eneste tur. Vi vinner på 
KESAK, som senere går konk; og det fektes ned fjellsidene. 
Fiskestengene er fortsatt med. Igjen har vi pent, men svært kaldt vær. 

 
September 1992:  Grunnet et sentralt samlivsbrudd er vi på flyttefot. Espens familie 

stiller sin hytte på Rødberg til disposisjon. Enn så lenge. Noen vil nok 
huske en viss eim fra denne turen… Thomas H. er ikke med, men 
Billy er tilbake. 

 
September 1993:  Vårt siste år på Rødberg, og beklageligvis siste år i en ”bebodd”  

      hytte. Billy er ikke med, ei heller Trygve. Thomas H. er tilbake, 
      mens Thomas F. er med for siste gang. 
     Svein innleder et forhold til ”Gråna”, men de sees aldri siden. 

Vi noterer bunnrekord i oppslutning: kun 7 mann. Espen er for øvrig 
primus motor under turene på Rødberg. Vi innfører et viktig prinsipp 
med avreise på torsdager. Bra vær, med kalde netter. 

 
 
September 1994:  Etter å ha blitt erklært persona non grata på forrige hytte, starter nå 

epoken med leie-hytter. Første stopp er Bergastølen, leid via Pers på 
Gol. Vi reiser meget sent torsdag kveld, pga. fotballkamp (Kusletta) 
Morten trekker i sine første tråder, og en endring er i emning. Siste 
tur på noen år med fiskestenger. Lengste tur er på 100 m. Are 
debuterer som deltager, og Billy er tilbake. Stig er ikke med. Første år 
med ”Cats”. Pent vær, men ikke spesielt varmt. 

 
I 1995 finner vi ut at vi ikke har tid til å dra på tur(!). Intet mindre enn en skandale. Dette 
setter fart i planleggingen av neste tur. Morten allierer seg med Thomas, og en spire til AK er 
født. Våren/sommeren 1996 oppdages Lykkja feriesenter. Det sendes ut et skriv om 
reisemålet, og vi innleder et 4-års opphold på Lykkja. 
 



 

 

September 1996:  Det første av 4 Lykkja-år. Lasse og Runar inviteres for første gang. 
Billy, Espen og Svein er fraværende. Fin hytte, og fantastisk vær. 

 Guttene legger ut på tur til Skogshorn, og det er nesten FOR varmt. 
 
Sept./okt. 1996:  Thomas får astmabronkitt, og sykemeldes i 3 uker. Av ren  

desperasjon og kjedsomhet oppstår ideen om en rankingliste, med et 
etter hvert altfor komplisert beregningssystem. Tanken om et ”AK” 
vokser frem, og Morten og Thomas planlegger nå neste tur. 

 
Sommeren 1997:  Følelsen av at noe mangler på turene vokser seg frem. Ideen om en 

konkurranse fører til at Thomas, Morten og Trygve kommer       
sammen for å koke i hop et opplegg. T-skjorter, pokal og poeng 
forberedes.  

 
September 1997:  Øystein inviteres med for første gang, og er ikke snauere enn at han 

vinner den aller første konkurransen. Billy, Are og Espen er     
hjemme, men de øvrige 9 deltar. AK er nå et begrep, og dette 
resulterer naturligvis i enormt mye misunnelse. Varmt på fredag, 
deretter kaldt og grått. Første år med middagsservering første 
kvelden. 

 
September 1998:  Tredje år på Lykkja. Billy er fortsatt hjemme. Stein deltar ikke. Vi  

setter likevel deltagerrekord med 10 mann. Uteleken  
”Løpende Fyllesvin” gjør stor lykke, og tilfeldigvis er det en haug 
med egg til overs når siste deltager (Runar) er ferdig. Stig vinner 
pokal. Dårlig vær. Grått og kaldt, tilløp til sludd. 

 
Senhøsten 1998:  AK finner ut at vi trenger flere påskudd for å samles til lystig lag. 

Behovet for et årsmøte er åpenbart. Det sendes ut forslag om 
vedtekter. Det lages sågar en årsmelding for årets tur. 

 
Februar 1999:  Gjengen samles hos Are på Skullerud til det aller første årsmøtet. 

Vedtektene vedtas, men møtet må avbrytes halvveis p.g.a. fulle 
deltagere. Slagordet ”La Fisken Leve” klekkes ut (av Are). 

 
August 1999:  Annen del av det første årsmøtet avholdes hos Røssberg i Bernt 

Knudsens vei, og resten av vedtektene spikres.   
 
September 1999:  Siste år på Lykkja. Øystein, Billy og Stig er fraværende, mens 
        Espen kommer på lørdag. Vi er igjen bare 9 deltagere. Kaldt som  

faen. Øystein pokalvinner for andre gang av 3 mulige. 
 
Mars 2000: Årsmøte arrangeres hos Øystein på Langhus. Billy ekskluderes, og 

Dag kommer inn som permanent erstatter. 
 
September 2000:  Vi beveger oss igjen. Denne gang til Beitostølen, da hytta på 
        Lykkja ble for liten. Vi setter ny deltagerrekord, med 12 mann. 
        Lasse snyter Runar på målstreken, og vinner pokal. Ufyselig vær.  

Kaldt og til dels regnfullt. Enkelte forlater hytta til fordel for puben,  
og får problemer med å slippe inn senere. Vi vinner i tipping for  
første gang siden ’91. 

 
Februar 2001:  Årsmøte hos Runar på Bjørndal. Radikale endringer inntreffer. 

Begrepet AK eksisterer fra nå av ikke lenger i vårt vokabular. 
Heretter får alle oppgaver og ansvar. 

 



 

 

September 2001:  Vi leier en stor hytte i det lett tettpakkede området ved Trysil. 
   Billy er tilbake, og toppen noteres med 13 mann på tur. Stein er med  
                                       på sin siste LFL-tur. Billy markerer seg dessverre litt for mye ved å  

vinne konkurransen. Litt blandede erfaringer med det nye systemet,  
men alt i alt vellykket. Kjølig og grått vær. Padletur med forviklinger  
– stikkord: Lasse. 

 
April 2002: Årsmøte hos Thomas i Dalssvingen. Rammer legges for neste års 

jubileumstur. Forslag om innkjøp av alko-meter og konkurransepoeng 
pr. promille (innblåsing) vedtas. Igjen skjemmes møtet av fyll og 
spetakkel. Ubudne gjester starter bryting i stua, og ikke-røykerne 
fyrer sig. inne. 

 
August 2002: Det settes brått fart i sparingen til jubileumsturen. Lasse tar teten med 

innskudd på 4.000,- i løpet av en uke.  
 
September 2002: Etter fjorårets rekordoppslutning er vi nå nede i 9 mann. Billy, 

Øystein, Stein og SveinO blir hjemme. Vi reiser igjen til Trysil. For 
første gang siden 1994 har deltagerne med fiskestenger, og Espen 
ødelegger vårt rykte som mislykkede fiskere. Mannen fanger en harr, 
som senere blir grillet og fortært. ”Sykebordet” deltar ikke i 
fråtsingen av fisk. Dag vinner pokal, og Runar blir jumbo. Flott vær, 
men mye vind. 

 
Mars 2003:  Årsmøte hos Morten i Joh. Scharffenbergs vei. Rabaldermøte etter at 

AG1 og AG2 har blamert seg kraftig. AG1 med en 
budsjettoverskridelse på kr. 4.500,- 

 AG2 fordi de ikke noterte poengene i konkurransen. 
 
August 2003: Det er 15 år siden første tur ble arrangert, og vi reiser på jubileumstur 

til Antibes i Frankrike. 12 mann deltar. Bare Stein er hjemme. Blant 
 begivenhetene nevnes en klassisk båttur m/påfølgende dirigering av 
 italienske turister. Herlig sommervær, kaldt øl og mye moro. 
 Vi har ingen som helst problemer med å bruke opp medbragt Euro.   
 
Mars 2004: Årsmøtet avholdes hos Eriksen i Løvsetfaret. Skymoen går offisielt ut 

av LFL. Det blir bestemt at jub.tur kun skal arrangeres hvert 5. år, til 
fleres store fortvilelse. Møtet kan heldigvis heves sekunder før 
grensen mellom et snev av saklighet og totalt fyllerør ugjenkallelig 
brytes. 

 
September 2004: Årets tur går til Gaustadblikk, i nydelig høstvær. Vi er 10 glade lakser 

som reiser av gårde. Fantastisk tur til Gaustadtoppen. Også Herberg 
finner veien opp til slutt. Senere på kvelden deler vi for første gang 
festen med utenforstående. En jentegjeng fra Porsgrunn inviterer seg 
selv på fest, og vi holder det gående til langt ut i de små timer. Trygve 
tar sin første pokal, og leder også Adelskalenderen suverent. Espen 
blir jumbo. The best tour – ever! 

 
Mai 2005: Årsmøte nr. 7 i rekken avholdes hos Helseth i Løvsetfaret. Jentene fra 

Telemark vil reise med oss på tur, men avvises av årsmøtet; som 
beskyldes for å være fylt opp av homser. Kjetil Klemetrud opptas 
som nytt medlem. 

 
 
 



 

 

 
September 2005: Igjen er reisemålet i Telemark. Gautefallhyttene v/Revehytta på 310 

kvm. er denne gang åsted for årets LFL-tur. Vi er igjen nede i 9 
deltagere. Fantastisk vær, spesielt lørdag; og passe utflukt på 
fredagen. Mange naboer, men ingen reprise av fjoråret. Runar går i 
fella. Terje pokalvinner, mens Are er jumbo. 

 
Mars 2006: Årsmøtet avholdes hos Østgaard på Lambertseter. Endelig et møte 

uten de store kontroverser, muligens fordi enkelte hadde meldt 
forfall? De fleste havner i en AG de kan leve med. 

 
September 2006: Turen går til ”gamle trakter” på Lykkja – denne gang til en hytte som 

benyttes som rideleir sommerstid. Utvendig badestamp blir flittig 
brukt. Pga tåke skrinlegges planene om en tur til Skogshorn på 
fredagen. I stedet lunter vi ned til Storevatn, og sitter der og rører i 
noen timer. Etter en halsbrekkende sykkeløvelse flater Lasse ut før 
skytingen, men vinner likevel pokal. Søndagen settes ny avreise-
rekord, da Terje, Øystein, Svein og Thomas drar hjemover kl. 8! 

 
Mars 2007: Årsmøtet avholdes hos Løvhaug i Løvsetfaret. Et kontroversielt 

forslag om alternativt turopplegg blir effektivt torpedert av Herbergs 
velforberedte propaganda. Nok en gang havner årsmøtet i en 
opprivende diskusjon om avreisedato. Det ender med et vedtak om å 
reise en uke tidligere enn vanlig. 

 
Mai 2007: Østgaard meddeler at han trekker seg fra LFL med umiddelbar 

virkning, men avviser ikke en fremtidig gjeninntreden. LFL består nå 
av 12 edsvorne menn. 

 
September 2007: LFL 2007 går til Beitostølen. Atter en gang kommer vi til en hytte 

uten stereoanlegg. 9 mann drar på tur. Are, Billy og Øystein er 
fraværende. Konkurransen innebærer bl.a. en spektakulær olabil-
øvelse ned fjellsiden. Trygve pokalvinner, og med ledelse på 
adelskalenderen. Dag skyter seg omsider ned på jumboplass. 
Brukbart vær, men vindfullt under fredagens ”fisketur”. Nytt av året 
er hyppige besøk på pub, med bl.a. landskamp på storskjerm. LFL 
2007 går inn i historien som en av de bedre turene senere år. 

 


