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er Grønland

PARAPLYVÆR: Oddselskapet Betsson tilbyr odds på været i ulike byer 17. mai.
Det er store sjanser for paraplyvær i Hamar på nasjonaldagen
FOTO: TROND LILLEBO

– Det blir
regn 17. mai
Ifølge bookmakeren, er
Hamar det stedet i landet
som har størst sjanse for
regn på nasjonaldagen.
STIAN F. STEINSVIK
99512960 • sst@h-a.no

LANG TUR: Fra sør til nord på Grønland er det 2.400 kilometer. Da er det godt å ha vinden på sin side. Dette bildet ble
tatt under jentenes prøvetur over Svartisen.
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G RØNLAND
Grønland er verdens største øy, og hele 81 prosent av den er dekket
av is. Grønlands offisielle navn er Kalaallit Nunaat som betyr grønlendernes land.
Grønland var fram til 5. juni 1953 en dansk koloni.Ved endringen av
den danske grunnlov 5. juni 1953 fikk øya status som et dansk amt.
Etter en folkeavstemning i 1978 fikk Grønland selvstyre med virkning
fra 1. mai 1979.
Arealet er 50 ganger større enn «moderlandet», Danmark. Befolkningen, som var 56.854 (pr. jan. 2004), er for det meste kun på vestkysten.
(Kilde: Wikipedia)

HAMAR: Det finnes snart ikke
lengre ting og begivenheter du også kan spille om penger om. Det
nyeste på markedet er at du kan
spille på hvordan været blir på 17.
mai.
Oddselskapet Betsson tilbyr nå
odds på været i ulike byer 17. mai.
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Og skal vi tro oddsselskapet, er
det stor mulighet for at det blir
regn her til lands på nasjonaldagen.

Du får bare 1,20 ganger igjen av
pengene dine dersom du vedder
på at det blir regn på 17. mai.«Skyet» ligger på 4,50, mens «Sol» og
«Delvis sol» gir 10 i odds. Skulle
du gamble på at det kommer snø
i Hamar 17. mai, tilbyr selskapet
250 i odds.
Hans Martin Nakkim, som er
leder i Betsson Norge tror oddsen
deres gir en god prognose på
hvordan 17. mai-været blir.
– Vi bruker de værdata som ligger tilgjengelig og bruker i tillegg
historiske tall når vi setter oddsen, sier Nakkim.
– Dere er fryktelig sikre på at
det blir regn i Hamar?
– Ja, og dersom det finnes noen hedmarkinger som kjenner på
gikten at det blir sol, kan vi fort gå
på en smell, ler han.

Tatt med heroin og hasj
STANGE: Litt før klokka halv ett
natt til tirsdag stoppet politiet en
bil med to menn fra Trøndelag i på
E6 ved Espa.
I bilen ble det funnet både hasj

og heroin. Det skal ikke dreie seg
om noe stort beslag.
Politiet mistenker både sjåføren og passasjeren for å ha vært
påvirket av narkotika.
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