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Budstikka skrev nylig om 300 barn
og unge sommister tilbudet når

Tanum rideskole om kort tid må ned-
legge virksomheten. Eieren av Bjerke
gård, Jørgen Cappelen, har sagt opp
kontrakten med rideskolen. Han me-
ner at rideskolen opptar for stor del
av tiden i ridehal-
len hans, og at
tilbudet til andre
hesteeiere og ryt-
tere dermed blir
for dårlig.
Det første som

slår oss ved denne
saken, er de 300
elevene som blir skadelidende. Ikke
alle kan drive med ballspill, spille i
korps eller gå i speideren. Ridning er
en allsidig aktivitet som gir fysisk tre-
ning, øver opp følelsen av mestring og
utvikler evnen til omsorg og ansvar.
At 300 nå mister et slikt tilbud, er noe
alle involverte bør ta inn over seg. At
behovet er til stede, er utvilsomt. Tid-

ligere var det 1.600 rideskoleplasser i
Bærum, nå er tallet nede i 600.
Bærum kommune sitter med nøk-

kelen til å få situasjonen ut av uføret.
Jørgen Cappelen søkte for flere år
siden om å få bygge en ny ridehall for
å utvide kapasiteten. Mange private

hesteeiere og ryt-
tere leier stallplass
hos Cappelen, som
ønsker å gi disse
mer valuta for
pengene, samtidig
som han fortsatt
vil leie ut til ride-
skolen. På grunn

av arbeidet med kommunedelplanen
for Tanumplatået er ennå ikke søkna-
den behandlet. En ny ridehall krever
dispensasjon fra bestemmelsene for
landbruks-, natur- og friområder.
Nå er også Vestre Bærum Rideklubb

kommet på banen og har søkt kom-
munen om å få bygge et komplett
anlegg med ridehall, staller, forrom,

oppholdsrom og kontorer. Klubben vil
benytte nabotomten, der det siden
1987 har vært drevet asylmottak. Me-
ningen er å leie ut timer til rideskolen.
I våre øyne bør Bærum kommune

raskt ta tak i denne saken, slik at ride-
elevene kan sikres et fortsatt tilbud.
Det naturlige må være at søknadene
behandles i den rekkefølgen de er
fremmet, spesielt ettersom Cappelens
søknad ikke innebærer annet enn en
ny ridehall på et område der det alle-
rede finnes staller og andre fasiliteter. I
så måte er rideklubbens søknad langt
mer kontroversiell, ikke minst av hen-
syn til kommunedelplanen. Det hører
med i bildet at asylmottaket hele tiden
har vært midlertidig, og at tomten er
forutsatt tilbakeført til sin opprinne-
lige stand etter avviklingen. Noen ville
få et forklaringsproblem – for å si det
mildt – om kommunen fortsatt sier
nei til Cappelens ridehall og samtidig
godkjenner et helt nytt anlegg på asyl-
tomten.

Børværeplass
tilnyridehall

I våre øyne bør
Bærum kommune raskt
ta tak i denne saken, slik
at rideelevene kan sikres
et fortsatt tilbud.

SNART SLUTT: Snart blir det slutt med rideskole på Tanum for Hedda Juel Paulsen (t.v.) og Nora Hatlevold. Bærum kom-
mune har et spesielt ansvar for at tilbudet kan videreføres, mener Budstikka. FOTO: JOHANNE THORSETH

Ett poeng borte mot Bryne er knall-
bra! Godt jobbet!

Are77

Hjemmepåske

Vel, jeg tror 3/4 av Bærum var på
Plantasjen på Rud i dag. Og det er
MANGE som har blitt hjemme i år

grunnet godt vær og veldig sen
påske!

Kokken

Gressbrann

Straffe en 10-åring ja! Syk, syk ver-
den, snuten kan egentlig bare gå
og legge seg i stort bål. Diis102

Uavgjort for Asker

Budstikka skriver at det har kom-
met frem påstander om underslag
i SOS Rasisme. Dette er ikke
riktig. Ingen i SOS Rasisme er
hverken tiltalt eller dømt for
underslag. Det er heller ikke satt
frem slike påstander fra andre
hold.
Budstikka skriver: «I kjølvan-

net av SOS Rasisme-skandalen ble
det rullet opp at organisasjonen
har trikset medmedlemslistene i
den hensikt å heve høyere statstil-
skudd.» Dette er ikke riktig. Det
foreligger heller ingen anmeldelse
for dette, og ingen i SOS Rasisme er
tiltalt eller dømt for medlemsjuks.
Vi trodde at prinsippet om at man
er uskyldig inntil det motsatte er
bevist sto sterkt også i Budstikka,
men så vidt vi vet, har ingen jour-
nalist tatt kontakt og konfrontert
oss med disse påstandene.

BUdstikkA skriver videre at
«flere medlemmer sto oppført
med fiktive søsken». Heller ikke
dette er sant. På våre verveskje-
maer har det vært en mulighet
for å føre på familiemedlemmer.
Da det kom frem påstander om at
det var feil i vårt medlemsregis-
ter sendte vi brev til alle hoved-
medlemmer for å rydde bort alle
påstander om feil.
Budstikka skriver også : «Dette

har ført til en rekke søksmål mot-
organisasjonen.» Det finnes bare
ett søksmål mot SOS Rasisme, og
det er fra LNU. LNU mener at
deres nye regelverk for familie-
medlemskap skal ha tilbakevir-
kende kraft, og det er derfor de
har saksøkt oss for 9,7 millioner
kroner. Vi mener imidlertid at
ingen lover eller regler i Norge
skal ha tilbakevirkende kraft.
LNU har også satt frem påstan-
der om at vi ikke skal ha utbetalt
frifondsmidler til å våre lokallag,
noe som også er feil. Sekretær i
formannskapet i Asker, Per-Arne
Mørck, sier til Budstikka at de nå
forplikter seg til å forfølge saken.
Vi har likevel ingenting å frykte
dersom Asker kommune ønsker
å granske oss. Vi henviser alle
lesere til å lese vår versjon av stri-
den mellom oss og LNU på våre
nettsider for å gjøre seg opp sin
egen mening.

Uriktigom
SOSRasisme

Jan Erik Skretteberg,
SOS Rasisme


