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RAPPORT FRA OPTIMISTEN 

Navnet pa denne 
stafetten mellom 
Hemnesberget og Mo 
passer jo sa godt til 
Skonseng UL , et lag 
med optimisrne og akti 
vitet, sa vi er jo 
simpelthen n¢dt til a 
stille lag. Sa hadde 
vi jo en 15. plass fra 
i fjor a forsvare . 

Det hele startet like 
over paske med verving 
og overtalelse av 
l0pere. Ved f0rste 
treningssamling viste 
det seg at vi hadde 
folk til to lag. Det 
ble videre kj0rt 
treningssamling to 
ganger pr. uke for 
begge lagene . AIle var 
ogsa enige om at de 
antatt beste l¢perne 
skulle utgj0re "elite 
laget" og de andre et 
"rekrutteringslag" _ 
Oppmann Steinar 
Arnesen foretok i Ar 
etappefordelingen ut 
ifra skj0nn/0nsker. 

Neste ar viI det vrere 
0nskelig med testl0p 
for a kvalifisere seg 
til elitelaget.. Sa 
her gjelder det for 
aIle som har slikc 
ambisjoner A " stA p4 !' 
Sa ble det l¢rdag den 
30. mai, og i et 
aldeles praktfullt vrer 
star tet l0pet pa
Hemnesberget kl 10 . 30 . 
Konkurransen i ar var 
knallhard , med hele 87 
lag i fellesklassen. 
Elitelaget lA nele 
tiden og kjempet om en 
plassering mel 10m 12 
og 16 . Rekruttlaget 
tapte etterhvert noe 
terreng men gjennom 
f¢rte i fin stil . De 
passerte mal 30m nr. 
59~ Elitelaget kjempet 
tappert og korn i mal 
30m nr. 13 . De kunne 
ogsa i ar hente med 
seg en pokal som l¢nn 
for innsatsen . Tre av 
SUL ' s de!takere ble 
ogsa utt r ukket og fikk 
med seg premie fra et 
rikholdig savebord . 

Vreret og rarnmen rundt 
arrangementet gjorde 
dette til en minnerik 
opplevelse som frister 
til gjentakelse. Neste 
ar b¢r vi ogsa kunne 
stille lag i "Lille 
optimis t en ", 10 pere i 
alderen 11-1 4 ar . 

F01gende delto k i ar: 

EJ) telaget: 
Andre Kalkenberg, Roy 
Hugo Hansen, Terjc 
Karoliussen, Steinar 
Arnesen , Kare 
J0rgensen , Espen 
Kalkenberg, Stig 
Leirdal og Bj0rnar 
Nyjordet. 

Rekrutteringslaget : 
lia ts Thomassen , Rune 
Sretermo, Benny Sretermo 
Jean Westmann, Halvar 
Kjelen , Elin Alte , 
Kurt Gjelstei nli og 
Leif Sretermo . 

Fin innsats av 
samtlige og Mauren 
gratulerer ! 

. ' 



REDAKSJONENS 

HJ0RNE 


Vi har pa t ross av 

godve r et kokt i hop et 

l itt lett sommernummer 

av Mauren (Mauren 

light) . Vi 0nsker dere 

aIle en riktig god 

ferie . Til de sorn har 

tenkt seg pi langtu r i 

bil vil vi bare si : 

Kj0r fo r siktig . Det er 

be dre a komme 1 dag 

for sent til n este 

numm er av Mauren , enn 

a ga glipp av aI le 

fremt idige utgivelser . 


GOD FERIE 

Hilsen redaksjonen. 


I NFORMASJON FRA SKOLE
KOR PSET. 

Instrumentopplreringen 
av aspiranter vil f r a 
h0sten av skje i 
skoletida . 
Vi oppfordre r aIle som 
har lyst til a s pil l e: 
klarine tt, s a k sofon 
eller me ssing
instrument til a melde 
seg pa til 

Skonseng Skolekorps 
Boks 81 
8632 Skonseng 

ETTERLVSNINGER - ETTERLVSNINGER 

R~ssvoll Le kestue ha r henvendt seg ti l ass med 
e t li te n0drop. De r es nye fane er spor10st 
f o r svunnet . Antagelig er den forlagt etter 17. 
~ai feiringa i 1991 ~ Skala og Samfunnshuset bIe 
gjennoms0kt foran arets 17. mai uten at den ble 
funnet ~ 
De viI derfor henstil!e til folk am a komme med 
gode tips slik at de kan fa den igjen . 

Pa skolen merker vi stadig at b0ker forsvi nner . 
Na fikk vi he r om dag e n i nn en s t or bunk e , og 
det gav oss ideen t i l a lage en liten 
foresp~rsel til bad e navrerende og tidligere 
e leve r om de i kk e kunne levere inn b¢ker etter 
hvert som de var f e r dig med sine stud_ier . For 
ass gj0r noen fa b~ker store innhogg i 
budsjettet , sa hver eneste bok viI hjelpe pa 
utgiftene . 

Eventuelle b0ker kan leveres 
direkte til skolen eller til 
Arnesen privat . 

med 
Kari 

elever , 
Br ekke 

Pa fo r hand takk ! 

Hils en Skonseng Skale . 

Ha r noen sett 6 eller 7 unge veltrimmede fruer? 
S1st observert 1 rask gangmarsj Skonseng rundt. 
I fjor gikk de under mottoet : Skit i 
rundvaskinga, ut og trim . I ar ser mottoet u~ 
til a VEere : Skit i trimminga, vask rund t. 

SISTE NYTT FRA BARNEHAGEN 

Styrer 

begyn te i stiIIingen 1. mai , og har sammen med 
re s ten av barnehagens tilsatte drevet 
planleggingsarbeide . AIle stillinger er besatt . 

Barnehagen er delt inn i to like avdelinger med 
anger fra 0- 7 ar. Det var stor s¢knad for a fa 
barnehageplass og flere anger star pa 
venteli s te . Det blir anlednin g a s~ke om plass 
hvert a r. 

Fra 1 ~ juni ha r barnehagen hod t t i l i R0ssvoll 
Me nighetshus og er begynt a t a inn anger. 
Ongene bl i r ta t t i.nn pllljev is . Av 
dugnadsa r beide gjenstar opprydding 7 beplantning 
og opparbe i ding av lekeplass~ Innsaing av den 
gamle veien over akeren gjenstar ogsa . 

Vi i "Mauren " 0nsker lykke til med barnehagen 
og gir honn¢r til initiativtakerne. 



PRESSEMELDING 

Beboerne pa Sagheia og langsmed Sagheiveien 
¢nsker med dette a uttrykke sin dypeste 
medf¢ l else med oppsittere l angs Plurdalsveien 
og Gr¢nnfjellda l sveien for at de ble forbigatt 
i siste runde ved kommunens asfaltprioritering. 

Vi finner d e nne avgj¢relsen helt uforstaelig 
tatt i betraktnin g at enkelte Pl urdalinger og 
Gr¢nnfjelldalinger gjennom en a rrekke nrermest 
ha r s t att pa "kne og albag" i dya ti l rere for 
Ra na Blads fotografer i sine fors¢k pa a 
henlede de ansvarlige myndigheters 
oppmerksomhet mot de radende forhold~ 

Arsaken til denne beslutningen rna l igge i den 
totale man gel pa egnet grusmateriale i 
Sagheiveiens umiddelbare nrerhe t . 

HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN 
I vinter va der dale is pa elva. Dem s a bor 
frampa elvbakken a har smaonga, matt heile tida 
innprent s mapodan at det va fa l e a f~r pa isen. 
Fornuftigi Vaksef¢lk ska jo lrer smaongan ke sa 
e fale. 

Dale i s e fale saker. 

Sa va det f¢rste paskedag no i var~ Et par 
spaser me barnevogn bortover Skonsengelvbakkan 
i goveret~ Dem far sja na n kara bortne ainner 
lainne atne e1 rak . Opp utur raka kjem ein 
dokker, ~ karan gar l¢s a dreg i tjukke tag . A 
sa kjem der opp nokkai "Ein skuter" sei main. 
"Ein skuter?" sei ho. "Ja, ein skuter", se i 
han, adem spaser videre. 

Ei n skuter. Opp utur elva. Ein ny fin skuter me 
el veska pa b2rern. Det rna jo va nan sa ha 
kj¢rt han ne. Vel, karan sto a fekla ei stuinn, 
sa starta skutern, a dern for sin veg. Det gjekk 
godt de i nn d~r ganga. Kanskje bi nan meir 
f¢rsek t i g neste gong. 

Da l e is e fa l e saker. 

Om Da n sku uinners pa nokka rneir om den her 
saken, sa kainn dem henveinn seg tel 
redakt¢ren. 

Ubekreftede meldinger 
fra var utskremte 
medarbeider sier at en 
av Yare sambygdinger 
fikk seg en noget kald 
og fuktig avslutning 
pa sin pasketur ide t 
han skul l e krysse 
Jordaga pa sitt 
ulovlige kj¢ret¢y. 

Ryktet sier videre at 
han ti l neste paske 
har vurdert a montere 
per i skop, samt at en 
patent for a bedre 
flyteevnen pa det 
unevnelige kj¢ret¢y er 
under utpr¢ving. 

Vi venter i spenning. 

Det har kommet Maure ns 
redaksjon for ¢re at 
det drives fors¢k med 
griseavl sam attat
nrering etter modell av 
de velkjente 
kollektivbruk fra de 
¢stlige regio n er~ Er 
det et ledd i EF
tilpasninga el l er er 
det simpelthen for a 
sikre tilgangen pa 
antibiotika og hormon
fritt k j ¢tt i tilfelle 
EF-medlemskap? 



SKONSENG SKOLEKORPS I BR0NN0YSUND ! 

KIAkka kvart a ver f~m fredag den 5 . juni va det 
mange spente musikanta a reiseledera a sja pa 
skala . Grunn tel det va at korpse no sto pa 
startstreken, klar trel a f~r pa skolekorps 
stevne 1 Br¢nn¢ysund ! A n0yakti(?) klakka hall 
seks starta bussn. I bussn va de star stemning 
a vi ha ikke kj¢rd mange mil f¢r han Steinar 
tak fram gitarn a sp~la f0rr ass . Turn forl¢p 
nmstn utn dramatiske begivenheta . Alt gjekk bra 
heilt t~l ho Janne sku pa dass . Dasse i bussn e 
ganske lite , a ho va litt osekker pa om ho sku 
t0r a las d0ra . Men fr¢kta f¢r at nan sku ta ha 
me boksa nede va st0rre, sa ho last . Grundig ! 
Sa grundi at he ikke kam seg ut igjen . Ha gjekk 
glepp av mytje fin utsekt. Heldigvis kam ha seg 
ut ijen tel slutt, me hrelsa i behall . 

I elleve - hall tall tia kam vi fram trel skola 
der vi sku boo Di anner ko rpsan va komme f0rr 
lengsia, drern sent ass foraktelie auekast . 
Reiselederan frekk fort etablert seg atne et 
bard ute, drer dem satt a drakk divrerse lmske 
drekke ~ Da ein gjffing fra korpse villa fmr ut pa 
byn, vart vi stoppa av ein reiseleder fra et 
anna karps: "No rna dakk ga a lregg dakk ll 
"Nrehrei", protestert vi a peika pa reiselederan 
varres, It drem sel at vi far lov ". "E de 
reiselederan dakkers?" ho sag vantro pa ass "K e 
de e f0rr slags gjelmg?? " 

L0rdagen forl0P me sprelling a marsjering, anal" 
kvelln karn l vart de arrangert en stafett . 
Karpse stillt me lag pa atte pcersona . , . etappe 
va reggl0P, a de gjrekk bra . Sa korn srekkel¢p , 
trillbar , a bering, a vi leda . Mren pa siste 
etappen skjedd de fatale: Hrer sku ho Tina a ha 
Silje bettes ihop a happ ilag, men to meter fra 
mal datt deem ! Men de vart andreplass. 

Ellers sa l evd vi ganske fale . De va et 
smettsomt magevirus p~ gang, ikke sA fale, men 
ti st¢kka vart lagt pa isolat f¢rr at drem ikke 
sku smett anner. Likevrel va haiD Thomas ganske 
bleik dA han korn fra by en og sport: " E det sant 
at ti st¢kka 11gg pa intensiven? Ingen av 
karpse vart sjuk , heldigvis. 
Etter at strevne va formelt avslutta , bestemt 
karpse seg f¢rr a frer tell Torghattn . Vere va 
~ydele , a de vart ein fin tur . Vi bffird bade 
tuba a stortromma opp trel h¢le. Der sprella vi 
" Ja vi elaker" sa reiselederan frekk klomp i 

, . hI " halsn . Sa no ha vi sprelt tlpa _¢ e . 

Helmturn forl¢p uten dramatiske hendelsa, sa 
her vil eg brere avslutt me a set at vi ha hadd 
ein ~ tur. Matn va~, reiselederan super, 
busssjaf¢rn aIle tiders a de innleide 
musikantan (Camilla , Tor-l oge , Steinar & Paul 
Egil) jor en kj~mpejobb ! Dehrer hap eg at vi kan 
gjrer igj~n snart. Takk f¢rr lage , aIle sammen , 
a go sommer ! 

BAsMO-STEVNET 

Helga 29 .-31 . mai val" 
Truppen pa turnstevne 
for region midtre - og 
s0ndre Nordland pa 
Basmoer. . Turnere fra 
Br0nn0ysund i s¢r til 
Bod¢ i nord var dermed 
samlet . 

Som seg h¢r ag b¢r et 
turnstevne , dra vi 
avgarde allerede 
fredags ettermiddag . 
Det var meningen at vi 
sku lIe ta Flybussen 
til Mo, for sa a ta 
annen buss utover til 
Basmo , men p . g . a . 
streik , ble vi n0dt 
til a ardne ass med 
privat skyss . 
Overnatting fikk vi 
ordnet ved "a kaste 
ut Geir Aite for ei 
helg.. Bade treninger 
og oppvisning gikk 
kjempebra . Vi hal" 
faktisk fatt positiv 
tilbakemelding pa en 
flott oppt rede n . 
Dessuten var vi sa 
heldige a fa defilere 
med Skanseng Skole 
korps bak ess ! ! 

Dessverre sa 
kolliderte turnstevnet 
ogsa i ar med 
konfirmasjon, sa for 
noen ble det et 
" redusert " stevne . Vi 
i Truppen viI 
irnidlertid nytte 
aniedningen til a 
hiise til aIle 
konfirmantene, ag 
0nske dem lykke til 
videre pa ferden . 

Hilsen Truppen 

) 




ARSM0TEREFERAT 
FRA SKIGRUPPA 

BARNESIA 

Gratulerer, Gaute 
Brekke Arnesen ! 
Vinner av konkurransen 
pA barnesia . Premie er 
levert . 

Riktig svar : 
Ei 0r ja- En 
Annera - Ski 
Ein Junge En kniv 
Et par h0sa - Et par 
sokker 

• 

Tenk , no e det alt 
sommer . Det e trivele 
med blomster, sol , 
myggstikk , ferie, is 
og masse annet som 
h0rer sommeren til . 
Kanskje skal du reise 
langt avgarde med tog , 
bil eller kanskje med 
bAt i ferien . Eller du 
skal feriere hjemme, 
pa hytta eller i telt 
pa fjellet . Uansett 
hva de skal gj0re , ha 
en trivelig 
sommerferie og ladd 
opp batterian tel en 
aktiv sesong rued 
SKONSENG UL ! 

SOLTRALL 

Tekst : Al f Pr0ysen. 
Gammel melodi . 

Na skinner sola i 
vinduskarmen , 
og katta maler sam 
aldri f0r. 
Den ligger lang flat og 
kjenner varmen , 
og er ei katte med 
godt hum¢r . 
Heisan ! Og dudli -
atten - tei ! 
For sola og deg og 
meg . 

Torstein Kjelen 
Karl Olav Brattland 
Anne Lise Pedersen 
Karin Hansen 
Steinar Arnesen 
Frank Mathisen 

Aktiviteten til de 
minste i skisporet er 
stadig 0kende, og de 
hal" representert 
Skonseng UL pa en 
veldig god mAte 
gjennom de fleste 
kretsrenn i omradet . 
Vi hal" ogsA en senior, 

sam har gjort det gedt 

i vinter. 

Geir J . Alte ble blant 

annet nr. 4 i Norges

cupen i kombinert . Han 

ble nr. 2 i Nord Norsk 

Mesterskap i Mosj0en , 

bare slAtt av 8jarte 

Engen Vik. 


Ellers ble han nr. 17 

i NM kombinert, nr. 39 

i Verdenscuprenn i 

Trondheim~ Han ble 6. 

beste I0per i Blavegen 

10pet totalt, og han 

avsluttet sesongen med 

7. plass i Skarvrennet 
sist helg. 
Ogsa vare sKiskyttere 
hal" gjort det godt . 
Trude Agheim ble Nor~ 
No r sk Mester i begge 
disip l iner . Andre ble 
vinner av Nordla nds 
cupen . og nr . 5 og 7 i 
NNM. Ellers ble begge 
to kretsmestere . 

Leder 
Nestleder 
Sekretrer 
Kasserer 
Oppmann - ski 
Oppmann - skiskyting 

Den 28 . 03 arrangerte 
vi " Bygdas skidag " med 
klubbmesterskap, 
natursti, kulekjering 
m. m. Godt over 100 
mennesker var samlet 
pa Emilmyra~ 

Etter skidagen ble det 
ski fest pA Samfunns 
huset , med et godt 
overskudd . Denne dagen 
ole en trivelig 
avslutning pA en meget 
god skisesong. 

Selv rued store 
utgifter, har vi 
fremdeles en brukbar 
¢konomi . Dette skyides 
en fantastisk god 
innsats fra ivrige 
medlemmer . Her kan 
nevnes 2 lottorunder 
roed over 10 000 kr 
netto . Skogrydding 
8 000 kr . 

i 

Takk e r for en 
innholds ri k sesong og 
¢nsker aIle en god 
fortsett e ls e . 

FOR SKIGRUPPA 

Torstein Kjelen 



HOBBYEN MIN 
Jeg begynte med 
skyting i 1985 . Hadde 
aldri r0rt et gev~r 
f0r. Det var brodern 
og han Idar som fikk 
meg til a pr¢ve . 
tl Eg skaut, det small , 
og dl va de t gj o r t l' • 

Det som e fint med 
skytinga , i ti llegg 
til alt det andre, er 
at du kan begynne nar 
du viI, gammel eller 
ung, man beh0ver ikke 
a vrere topptrmna. 

Eg skyt for Bj¢llanes 
Skytterlag . In nen 
laget har vi f orskjel
lige pokal skyt inger og 
lagmesterskap om 
sommeren, pa banen . Om 
vinteren har vi LM 
fel t og LM ski felt 
skyting. 

utenom ha r jeg deltatt 
pa mange fo rskjellige 
stevner. 
Det sr stevne r start 
sett hver helg og noen 
ukedager, sa det er 
nok av tilbud for de 
som er virkelig 
i vrige. 

I fjar deltok vi pa
Landss ky tterstevnet i 
Bod¢, og i ar akal vi 
pa Nor d Norsk Meste r
skap som gar i B¢ i 
Vesteralen~ Det som 
skytes pa disse 
stevner er vanlig 
program pa bade bane 
og felt 4 

Banesk y tingen bestar 
av : 
5 s kudd 1igg 1 1/2 mi n 
5 skudd sta 3 min . 
5 skudd kne 2 min . 
10 skudd grunnlag sam 
bestar av 3 sta, 3 kne 
og 4 liggende pa 3 
min . Sa har du finalen 
for de sam kommer dit~ 
10 s kudd liggende pa 
75 se l< .. 

Feltskytinga er e1 
10ype pa ca~ 2 km sam 
du gar~ I den er det 
utsatt 5 forskjellige 
figurer pa 
forskjellig e plasser 
og avstander. Fa 3 av 
fig ~ skytes 6 sku dd 
l i ggende med sk y t e t id 
45 sek., og 2 al1 
figurene skytes 6 
skudd knestaende med 
skytet id 1 min. for 
hver figur~ Trur eg~
Sa er det litt annen 
s kytlng ogslL 
Felthurtig, 
st uperen , stangskyting 
o g minneskyti n g ~ 
(Som eg ikke kan 
forklar her) .. 

Kvar t ar arrangerer 
aIle lag skytingens 
dag . Da e det brere a 
m¢t opp f0P all sam 
har lyst til a vrere 
med . Gevrer f ar dAkk 
lan og sku dd f a r dakk, 
pa skytebane n .. 

I ar arrange res 
skytingens dag den 234 
august, sa da e det 
b~re a m0t opp pa 
R03svollheia sam jo en 
den nreremste banen~ 

Dagen e forb e holdt de 
80m ikke ha r s k¢te f0r 
si skytteran l ar b¢rsa 
ligg heirne og instruer 
dakk.. Noen syns at 
skyting e en kostbar 
sport, og det er jo 
det for aIle sam har 
topp utstyr ~ Men det 
trmngs jo ikke~ Har du 
ei b¢rsa og h¢rsels 
vern si e du lang pA 
vei. Skud dan kost jo 
litt; men det blir jo 
etter kor mye man 
skyt. 
Skyting var jo en 
typisk mannssport f¢r, 
men no e kvinnfo1kan 
kommen godt med, sa 
det bi jo spennar.es a 
se nar et kvinnfolk 
gar he l t ti l topps pa 
Landssky t terstevnet~ 

Mannfolkan og 
kvinnfolkan konkurrer 
pa 1ik linje, men det 
er klasseinndelinger 
og det er skyteferdig
heten Som avgj¢r 
hvilken klass e du skal 
sk yt e i .. 

Det var et lit e 
innblikk i skyting~ 
Haper at noen lar seg 
friste og kommer og 
pr¢ver seg. Det er 
apent for alle. 

....... 

http:spennar.es

