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Fredag om ei uke blir den første
av fire quiz-kvelder i mars
måned. Brannkassa dobler åp-
ningstida med også ta fredagene
i bruk.
– Vi oppfordrer gjestene til å gå

sammen og danne lag med tre-fire
personer, sier quizmaster og ba-
ransvarlig Per-Ove Christensen.
Det blir kåret vinner hver kveld.

Laget med høyest poengsum, ut-
ropes til vinner sammenlagt.

Veldig variert
– Vanskelighetsgraden på

spørsmålene blir veldig variert.
På premeieren fredag 7. mars
stiller vi 20 spørsmål om musikk,
fordelt over flere tiår. Den påføl-
gende fredagen har vi et annet

tema, forteller Christensen.
Driver Kristina Giæver opplyser

at besøket på lørdagene i gjennom-
snitt ligger på mellom 40 og 50 per-
soner. Det er et antall hun er fornøyd
med. Normalt er aldersgrensa 20 år.
Mer sporadisk er det arrangement
hvor også 18-åringer slipper inn.

Møteplass
– Vi holder åpent også på freda-

gene fra mars måned. Vi stenger
dørene halvannen time tidligere enn
på lørdagen. Både fredag og lørdag
åpner vi to timer tidligere.

– Hvorfor det?
– Vi ønsker at gjestene kan bruke

Brannkassa som en sosial møte-
plass i stedet for å samles hos ven-
ner før de går ut, sier Kristina Giæ-
ver.
Per-Ove Christensen tilføyer at

kvaliteten på et variert barkart er i
utvikling.
– Vi er lydhøre for nye ideer for

driften av Brannkassa, forsikrer
Kristina Giæver.
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Han fikk kvalitetsprisen fra
Nortura i form av et fat. Han
topper klassen for over 250 le-
verte lam med 11,0 i score.
Asgeirs brødre Jan-Arne

Waltenberg og Eirik Larsen føl-
ger på henholdsvis tredje og
fjerde plass, begge med 10,9
poeng.
Fettmengde, størrelse og

kjøttkvalitet er blant kriteriene
som legges til grunn for bereg-
ningene.

Bedre pris
Asgeir Larsen mottok prisen på
kretsmøtet for Nortura på Tin-
devangen. De to andre brødrene
var ikke til stede.
Han levrete i fjor høst 300

lam til slakteriet.
– Jeg starter arbeidet 1. no-

vember med tanke på det som
skal skje det den påfølgende
høsten. Det handler blant annet
om fôring av morsdyrene, avl
og forholdene på beite.
– Har du kåringen i bakhodet

gjennom hele året?
– For meg er det ikke et mål å

få et fat fra Nortura. Ambisjo-
nene er å levere lam av best
mulig kvalitet. Det gir bedre
pris, og kanskje også et fat, for-
teller Asgeir Larsen.

Klippekort
Dette er andre gangen Larsen
topper Norgesstatistikken. Han
vant for noen år siden klassen
for 100-250 leverte lam.
Han og brødrene har nærmest

klippekort på å markere seg
blant landets beste sauebønder.
Audun Johnsen fra Rottenvik

mottok krus for en plass
mellom nummer 100 og 200 på
lista..
Han ble gjenvalgt som leder

på kretsmøtet i Lyngen for Nor-
tura SA. Selskapet eies og dri-
ves nasjonalt av 18.000 bønder
innen kjøtt- og eggproduksjon.
Audun Johnsen har med seg i

det nyvalgte styret nestleder
Lasse-Håvard Lyngmo og med-
lem Jan-Tore Aronsen.
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Norges beste 
sauebonde

VINNER: Asgeir Larsen leve-
rer best kvalitet på lamme-
kjøtt i Norge. 

Begge foto: Arne Teigen

GJENVALGT: Audun
Johnsen ble gjenvalgt som

leder av Nortura-kretsen.

QUIZ: Kristina Giæver og
Per-Ove Christensen kom-
mer på fredagskveldene i god
quiz-stemning. 

Foto: Arne Teigen

LYNGEN: Brannkassa Bar på Lyngseidet
vil ri på quiz-bølgen i kjølevannet etter
suksessen på NRK 1.

LYNGEN: Asgeir
Larsen fra Oksvik
er Norges beste
sauebonde.


