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Fredag kom dommen mot 
journalisten fra Innlandet. 
Mina Therese WaTz 
mina.watz@oa.no

Journalisten fra Innlandet er 
dømt til ubetinget fengsel i fire 
år. Han må også betale opp-
reisning på 223.000 kroner til 
den kvinnelige kollegaen.

Medier 24 meldte først om 
dommen.

Sovevoldtekt
Mannen var tiltalt for en sove-
voldtekt av sin daværende 
kvinnelige kollega. Voldtek-

ten skjedde i kvinnens egen 
leilighet.

Da journalisten møtte i Oslo 
tingrett tidligere i oktober er-
klærte han seg ikke skyldig.

Han sto tiltalt etter straffe-
loven §292 for å ha hatt seksu-
ell omgang med «noen som 
var bevisstløs eller av andre 
grunner ute av stand til å mot-
sette seg handlingen»

– Dommen er feil, og retten 
har dessverre oversett det 
strenge beviskrav som eksis-
terer i straffesaker – og det  
er dessverre et betydelig  
problem i disse sakene, skri-

ver forsvarer Mette Yvonne 
Larsen i en SMS til Medier 24 
fredag.

Festkultur
I rettssaken ble en angivelig 
festkultur i mediehuset dømte 
og fornærmede jobbet en be-
tydelig del av saken. Vitner 
skal ha beskrevet et miljø som 
blant annet var preget av hard 
festing. Flere av begges kolle-
ger sto på vitnelista.

Mannen fra Innlandet job-
ber ikke lenger for mediehu-
set. Han bor i Oslo, men er 
opprinnelig fra Innlandet.

Journalist fra innlandet dømt for voldtekt

En 22-åring er dømt til fengsel for å ha grisekjørt med båt mens han 
var full.

En sen junikveld i sommer ble en gjøvikenser stoppet av politiet 
på Mjøsa, mellom Fredevika og havnebassenget ved Bryggevegen.

I sin sportsbåt med 450 hestekrefter hadde han kjørt både for fort 
og med knappe manøvreringer rundt andre båter. I båten satt det to 
andre personer, og ingen om bord hadde på seg redningsvest da 
politiet stoppet dem.

En time etter at 22-åringen ble stoppet, hadde han 2,25 i promille.
Gjøvikenseren ga en uforbeholden tilståelse i retten og fikk 18 

dager i fengsel. 
Uten tilståelsen ville straffen vært 21 dager. Han mistet også 

båtførerbeviset i 14 måneder. 

Kjørte i fylla med sportsbåt på Mjøsa

Det var på tide å skifte 
ut stolheisen fra 1985. 
– Vi må henge med i 
utviklingen, sier 
skiheissjefen.
ingvar skaTTebu 
ingvar.skattebu@oa.no

Beitostølen Skiheiser var først 
ute i Norge da de fikk satt opp 
en treseters stolheis fra selska-
pet Doppelmayr på 1980-tallet. 
Men tiden har løpt fra investe-
ringen. For lenge siden.

– Det var en fastklemme, tre-
seters stolheis, sier Atle Hovi i 
Beitostølen Resort, som eier 
skiheisene på Beitostølen.

Fastklemme betyr at stolene 
hang fast på wiren. Hver gang 
en stol måtte bremses ned, 
måtte alle bremse. Slik er det 
ikke lenger.

Mens den gamle stolheisen 
tok 8,5 minutter opp, vil den 
nye seksseteren fra italienske 
Leitner gjøre jobben på 2,5 mi-
nutter.

Samme som OlaXpressen
Den samme heistypen har alle-
rede gjort tjeneste i 20 år i det 
som kalles OlaXpressen. Dette 
er heisen som ligger i sentrum 
av Beitostølen.

– Den eneste forskjellen er at 
nå setter vi motoren på toppen. 
Vi sparer sju prosent i strømfor-
bruk på dette, siden toppløs-
ningen trekker wiren, i stedet 
for å dytte den, sier Hovi.

– Så vi var litt heldige der, 
med dagens strømpriser.

Den nye stolheisen, Bitihorn-
ekspressen, har samme ut-
gangspunkt som den tidligere 
stolheisen fra 85 hadde. Men 
toppunktet er flyttet litt lenger 
mot vest. I tillegg er det ryddet 
mye skog, slik at anlegget får 
nye nedfarter.

– Jeg ble overrasket selv, da 
jeg var der oppe på toppen for 
noen dager siden. Dette blir vel-
dig bra, med en kjempefin linje. 
Det er jo nedfartene folk kom-

mer hit for, mener Atle Hovi, 
som selv er tidligere aktiv alpi-
nist med flere gode nasjonale 
plasseringer.

I voksen alder har han holdt 
seg i trening for å utfordre gjes-
tene i parallellslalåm. Den som 
slår Hovi, får oppholdet i pås-
ken for en krone. I mange år var 
han ubeseiret.

Nå tror han publikum vil set-
te pris på både ny og raskere 
heis med større kapasitet og 
nye nedfarter.

Mens den gamle treseteren 
fraktet rundt 100.000 skikjøre-
re til topps i året, ligger OlaX-
pressen på rundt en million år-
lig.

Den nye ekspressheisen skal 
etter planen brukes i sommer-
halvåret også. Da kan folk frak-
te med seg sykkelen til topps. 
Der oppe ligger et sykkelstinett, 
og det er laget nedfarter for sy-
klister også. 

– Heisen skal serve sommer-
parken vår, og bobbanen. 

Må henge med
Denne store nyinvesteringen er 
en direkte følge av at Beitostø-
len har vokst mye de senere 
årene. Det er kommet mange 
nye leiligheter i sentrum, og an-
tallet private hytter vokser 
hvert år.

– Vi får et helt nytt bakkeom-
råde med fem nedfarter, som 
gjør hele området mer attrak-
tivt. Den gamle saktegående 
heisen ble lite brukt. Folk vil ha 
ekspressheiser. Det viser tall fra 
andre skisteder, sier Hovi.

Hovi har tall som viser at 80 
prosent av de som kjørte på ski 
på Beitostølen, valgte OlaX-
pressen. Når vi åpner den nye 
seksseteren i desember, vil tra-
fikken fordele seg mer utover, 
tror Hovi.

Viktig for familieskistedet
Beitostølen er flere ganger kå-
ret til ett av landets helt frem-
ste skisteder for langrenn. Al-
pinbakkene har ikke nådd like 

høyt.
– Men som det typiske fami-

liestedet Beitostølen er, så må 
vi også ha et godt alpintilbud 
for familiene. Vi har 100.000 
kunder innom hvert år, sier 
Hovi.

– Alt henger sammen. Et bed-
re alpintilbud gir flere besøken-
de. Da fyller vi flere senger, og 
butikker og restauranter får fle-
re besøkende.

– Hva skjedde med en gam-
le stolheisen? Får den nytt liv 
et annet sted?

– Ikke som komplett skiheis. 
Det kom en mann hit som kjøp-
te over 100 stoler. Resten av an-
legget gikk til gjenvinning, sier 
Hovi.

bygger ny skiheis til 50 
mill. før sesongstarten
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50 MilliOner: Dette er prislappen på den nye seksseters 
stolheisen på Beitostølen.


