
Førerkortbeslag etter farlige forbikjøringer
SØRUM: En ung mann fra
Aurskog-Høland har fått
førerkortet beslaglagt
etter å ha holdt høy
hastighet og foretatt
farlige forbikjøringer.
TRYM HELBOSTAD
trym@indre.no

bruar.
Retten valgte derfor å gi på-

talemyndigheten medhold, slik
at mannens førerkort blir mid-
lertidig beslaglagt inntil saken
er endelig avgjort – dog ikke ut-
over seks måneder.

Kjøringen fant sted på dagtid i
tidligere Sørum kommune i be-
gynnelsen av februar. Politiet
mente mannen kjørte fortere
enn hva fartsgrensen tillot og at
han foretok to farlige forbikjø-
ringer.

Mannen mente selv at han
hadde foretatt to forsvarlige
forbikjøringer.

Da saken mot mannen ble
ført for Romerike og Glåmdal
tingrett nylig, opplyste mannen
at han trenger førerkortet i for-
bindelse med arbeid.

Retten mente at hensynet til
trafikksikkerheten og likebe-
handling tilsa at mannen måtte
tåle midlertidig inndragelse av
førerkortet inntil saken mot han

er avgjort.
Retten fant det sannsynlig-

gjort at det var foretatt flere
forbikjøringer i høy hastighet
og mannen hadde kjørt fortere
enn fartsgrensen.

Det ble også vist til at man-
nen hadde seks prikker for
blant annet kjøring i svært høy
hastighet, før hendelsen i fe-

– Slik kan vi g jøre
samfunnsstraffen
til noe positivt
FINSTADBRU: Det er ikke nødvendigvis
idretten som står i fokus når Kriminalom-
sorgen og Ett slag av gangen samarbeider med
Romerike Golfklubb. Målet er at flere skal ta
del i samfunnet.
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VIL FORTSETTE: Hans Tvedte ved Akershus friomsorgskontor ønsker å fortsette samarbeidet mellom Kri-
minalomsorgen og Romerike Golfklubb.
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en god arena, sier Hans Tvedte
i Kriminalomsorgen.

Den gode samtalen
Rydding av skog, maling, sjau-
ing eller andre oppgaver som
greenkeeperne ikke får tid til er
vanlige arbeidsoppgaver.

– Det finnes ikke noen bedre
jobb. På golfbanen er man ute i
flere timer og arbeider sammen.
Det skaper rom for samtaler og
faglig omsorgsarbeid. Man vet
aldri når den gode samtalen
dukker opp, men det skjer ofte-
re på en stubbe i skogen enn på
et kontor, forteller Tvedte.

Samarbeidet mellom golf-
klubben og kriminalomsorgen
startet i fjor sommer.

– Vi er veldig fornøyde med
dette samarbeidet og er glade
for at det fortsetter, kommente-

samtalene.
– Møtet var et flott initiativ.

Dette kan være et godt tilskudd
for våre aktiviteter, sier hun.

– Golfen er ikke det viktigste.
Men den er en ganske unik are-
na for at mange som har havnet
utenfor kan oppleve både fysisk
og psykisk mestring, sier Mari-
anne Smith Magelie i Ett slag av
gangen.

Ett slag av gangen er en stif-
telse som deler ut midler til ak-
tiviteter som skal forhindre
utenforskap. Om det er på
grunn av minoritet, rusavhen-
gighet, psykisk helse, krimina-
litet eller unge i utenforskap har
ingen betydning for Marianne
Smith Magelie som drifter stif-
telsen. Hun ønsker at alle skal
få delta i samfunnet.

God plattform
Daglig leder, Tore Hübenthal, i
Romerike Golfklubb er enig
med Smith Magelie om at golf
er en god møte- og aktivitets-
plattform

– Golf må ikke være 18 hull.
Man kan spille noen hull, slå
noen slag på treningsfeltet eller
putte før man tar en kaffe og
vaffel. Alle kan inkluderes. Det
er enkelt å tilpasse aktiviteten
etter ønske, sier han.

Kriminalomsorgen og Ett slag
av gangen har et tett samarbeid.
Som en del av dette har Rome-
rike GK blitt en av fem klubber
på Østlandet der innsatte eller
personer som avtjener sam-
funnsstraff bidrar med praktis-
ke gjøremål.

– Vi bruker idretten mye. Slik
kan vi gjøre samfunnsstraffen
til noe positivt. Da kan man bi-
dra ut mot frivilligheten som er

rer Hübenthal.
Ett slag av gangen ønsker å

støtte opp om flere tiltak enn de
som gjelder kriminalomsorg.
Det er golfklubbene som selv
driver de forskjellige aktivitete-
ne som stiftelsen bidrar til.

– Få folk ut i sosiale sammen-
henger og aktivitet er noe vi
ønsker å bidra til. Vi er veldig
glade for de bidragene vi har
fått. Vi ønsker å gjøre mer i
fremtiden. Både skole og helse
ser vi for oss som naturlige
samarbeidspartnere, sier Tore
Hübenthal.

Evina Strøm i Aurskog-Hø-
land kommune var med på mø-
tet med golfklubben, Kriminal-
omsorgen og Ett slag av gangen.
Hun kan ikke si noe om videre
samarbeid mellom golfklubben
og kommunen på nåværende
tidspunkt, men var positiv etter
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