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Unge forfatterspirer
Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) er en
flokk håpefulle forfattere som har en drøm om å bli
trykket mellom to permer. Med jevne mellomrom treffes de til sosiale møter med skiftende temaer i deres
lokaler på Skullerud i Oslo. Siden mange medlemmer
holder til utenfor den norske hovedstaden, arrangeres
det i tillegg prosjekter og konkurranser som alle, uansett bosted, kan være med på. Foreningen tar sikte på å
gi ut en samling av tekster. De fleste som er seriøst
interessert i eget skrivearbeid kan slenge seg med, men
intensjonen er å ha en ung profil, og det stilles derfor
krav om at man må være mellom 13 og 45 år.
Nettsted: Ulff.com

11 SMALE H
for deg som vil
prøve noe nytt
Av SINDRE ØGAR

Du har kanskje ikke funnet en hobby som passer for deg. Da
har du ikke lett godt nok.
Norge er stappfull av foreninger, lag og organisasjoner.
VG har sett nærmere på noen
som tilhører den spesielle sorten. De fleste er smale, noen er
rare, andre er sære – og så har
vi de skjeve.
Sjekk ut om du liker noen av
disse:

inn via foreningens vennenettverk.
Nettsted: Whiskyforeningen.no

Lesber som går
litt lenger
Lesbisk turlag er et møtested
for kvinner som elsker friluftsliv og kvinner. Slagordet «for
kvinner som går litt lenger»
forklarer hva disse kvinnene
holder på med. De drar på
dagsturer og overnattingsturer i marka og på fjellet. Målet
deres er å være i naturen, bruke kroppen, nyte omgivelsene
og ha det hyggelig sammen
med andre lesber. Siden initiativtagerne bor i Oslo, legges turene ofte i nærheten av hovedstaden. Melder du deg på postlisten, vil du få informasjon
om fremtidige turer.
Nettsted: Lesbiskturlag.org

Lure blåsere
Medlemmene i Norsk Lur- og
Bukkehornlag spiller på de alderdommelige, norske blåseinstrumentene bukkehorn og
lur. Dette gjør de overalt, og
alle som vil kan være med –
enten som utøver, instrumentmakere eller som sympatisører. Den naturlige bruken av
instrumentene var knyttet til
seteren og gjetermiljøet. Da
gjeterlivet forsvant, ble også
behovet for å bruke instrumentene borte. Nå holder 150
medlemmer i Norsk Lur- og
Bukkehornlag liv i instrumentene.
Nettsted: Lurogbukkehorn.org

Trondhjæms
foræning af whisky- og
ølnydende mænd
En forening for ekte mannfolk
med interesse for whisky, øl,
engelsk fotball og irsk visesang. Det startet som en studentforening for om lag ti år
siden, men foreningen holder
fortsatt stand.
På de månedlige foreningsmøtene presenteres to flasker
whisky. Her kan man legge
frem det man måtte ønske om
whiskyen: Smak, lokalisering,
historie og så videre. Nye
medlemmer må komme seg

hjemme, på jobben eller på
kafeer. Det arrangeres turneringer i flere byer i Norge.
Mandager samles de på Café
Mir kl. 19.00 – og det er en opplevelse bare å møte opp som
tilskuer. Norge har flere spillere som har spilt i ITSF-turneringer (International Table
Soccer Federation), og i 2010
skal Norge forhåpentligvis ha
et lag i foosball-VM i Sør-Afrika.
Nettsted: Foosball.no

Sopp er pop
Foto: TERJE VISNES

Kappflyging med
duer
Posten legger ned kontorer,
men det bryr ikke 500 brevdueholdere i Norges Brevdueforbund seg om. De bruker duene til kappflyging. Dueentusiastene samler duene i ett og
samme distrikt og sender
dem til et oppslippsted 200–400
km unna. Så starter konkurransen om å få duene hurtigst
mulig hjem. Sporten bedrives
fra mai til september i Norge.
Du kan få hjelp av erfarne
brevdueentusiaster hvis du
melder deg inn i brevdueforbundet.
Nettsted: Brevduesport.no

Medlemmene i Norges soppog nyttevekstforbund jakter
sopp og ville planter som kan
brukes til mat. Om våren dominerer de grønne nyttevekstene, om høsten dominerer
soppene. På vinterstid er det
konferanser og tid for å utvikle kunnskapene. Man jakter
naturens mat både i Norge og
på fellesturer i utlandet. Alle
kan bli med – også barn og nykommere.
Nettsted: Soppognyttevekster.no
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Hoppende kaniner

Foto: BLADET TROMSØ

Fotball uten føtter
Foosball, bordfotball, kicker,
fotballspill. Kjært barn har
mange navn. Gjengen i Norges Foosballforbund spiller
foosball (se egen sak). Målet
er det samme som i vanlig fotball, nemlig å score flere mål
enn motstanderen. Foosball
skal være for alle, og Norges
Foosballforbund jobber med å
finne et sted med flere «baner». Foreløpig spiller de

Norges
Kaninhoppforening
(NKHF) er til for folk i alle
aldre som blir glade av kaniner som hopper, og som ønsker å drive med kaninhopping
som sport. NKHF tilbyr organiserte konkurranser på ulike
nivåer. Konkurransene blir
holdt av de lokale klubbene
rundt om i landet. Kaninhopping kan være et flott supple-
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ment til deg som allerede har
kosekanin, og som ønsker å
gjøre noe mer ut av det. Siden
det hoppes både innendørs og
utendørs er kaninhopping en
hobby du kan drive med hele
året.
Alle som har fylt syv år kan
være med.
Nettsted: Kaninhopping.no

Flipperspillentusiaster
Flipperspill-diggere fra hele
landet samler, kjøper, selger,
bytter, reparerer og vedlikeholder flipperspillene man
husker så godt fra gode, gamle dager.
Gjennom nettstedet Spille-
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Croquet på høyt nivå

Kartozoologer

Svært mange har funnet frem Croquet-køllen en varm sommerdag, men
det er de færreste som gjør sporten
til en livsstil. En rekke croquetklubber er samlet i Norges Croquetforbund, som blant annet avholder turneringer og driver opplæring. Croquet-miljøet blomstrer best på Østlandet og Sørlandet, men det er også en
viss aktivitet i Trøndelag. Du kan
være med på den sosiale aktiviteten i
organiserte former hvis du vil.
Nettsted: Croquet.no

Norsk Kartozoologisk Forening finner skjulte dyr
og fantasidyr gjemt i forskjellige bykart. Som det
står på deres nettsted: Foreningens formål er å arbeide for å kartlegge det skjulte og todimensjonale
dyreliv i våre nære omgivelser. Den som vil søke
opptak i Kartozoologiens venner må sende inn en
søknad med et vedlagt dyr, fisk, fugl eller fantasidyr som vedkommende har tegnet inn på et kartblad. Følgende regler må være fulgt: Dyret skal tre
frem – fullt synlig for enhver – ved å tegne opp
gatene som utgjør dyrets kropp. Dyret skal henge
sammen.
Nettsted: Kartozoologi.no
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Illustrasjon: NORSK KARTOZOOLOGISK FORENING

HOBBYER
Drømmer om
foosball-VM
Av SINDRE ØGAR og
TROND SOLBERG (foto)

GRÜNERLØKKA (VG)
I en mørk kafékjeller
på Oslos østkant samles eliten av foosballspillere i Norge.
– Vårt eneste store mål er å delta i VM i 2010, sier landslagsspiller og leder i Norges Foosballforbund Tore Karterud (34)
til VG.
Det er mandag kveld på Café
Mir på Grünerløkka. Hver mandag klokken 19.00 møtes foosballelskere i Oslo her. I tillegg
dukker det opp noen nysgjerrige nybegynnere som har lyst til
å prøve seg.
– Alle som har lyst kan møte
opp og være med, sier landslagsspiller Margrete Martin
(32).
For noen blir det kanskje
med den ene kvelden, for andre
utvikler foosball seg til å bli en
viktig del av livet. Toppspillerne i
Norge ligger på 15–20 treningstimer i uken.

– Sært
– Jeg spiller nesten hver dag.
Jeg har bord hjemme og på jobben. Hjemme kan jeg trene alene, sier Tore Karterud.
Han tygger i seg en pizza
mens han og Margrete Martin
legger ut om det to år gamle
forbundets historie, hensikter
og fremtid. De snakker om målet om å komme til VM i SørAfrika, om hvordan de oppdager nye triks på YouTube og i
internasjonale turneringer og
om «Guden» Frederic «Rico»
Collignon.
– Folk oppfatter dette som
sært med en gang, men de forandrer ofte mening når de får
høre mer om det. Man trenger
ikke å spille lenge før man
oppfatter hvor gøy det er, sier
Karterud.
– Foosball passer for absolutt
alle med litt konkurranseinstinkt
– ikke minst for jenter, sier Margrete Martin.

VM-TRENING:

Brendan
Martin (fra venstre), Ullrich
Mende, Tore Karterud og Florian Bohner spiller foosball på
Café Mir på Grünerløkka.

Dilla.com har de fått sitt eget
forum og samlingspunkt. I
Oslo og Trondheim har de
største fanatikerne gått sammen om å leie egne klubblokaler.
Flipperspillene er så godt
som forsvunnet fra det offentlige rom, og entusiastene ser
det som sin plikt å bevare

automatene for ettertiden
som kulturminner og ikoner
fra en svunnen tid. Alle med
interesse for flipperspill og
gamle automater kan ta del i
herligheten.
Nettsted: SpilleDilla.com
E-post: sindreo@vg.no

Kilder:
Tore Gulbrandsen (Norges
Croquetforbund),
Christian
Grande (SpilleDilla.com), Gro
Jeanette Nilsen (ULFF), Rebekka Haga og Turid Lien (NKHF),
Brendan Martin (Norges FoosFoto: FREDRIK SOLSTAD

ballforbund), Jørn Simenstad
(NLB), Nina Didriksen (Lesbisk
Turlag), Per-Kristian Hansen
(NBF), Kartozoologi.no, Robert
Wiik (Trondhjæms foræning af
whisky- og ølnydende mænd),
Gro Gulden (NSNF)

