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IDRETTENS V ERDIKAMPANJE 

1993 -1998 

Skonseng UL har bestemt seg for adelta i debatten om idrettens verdier. 
Debatten starter 1. september kl 20.00 og skal forega over 4 kvelder. 
Debatten og svarskjemaer skal vrere gjennomf0rt og avsluttet innen 1 S. 10.93. 

MAlet er ara en engasjert debatt om verdispOTsmru pa alle nivaer i idretten. 
Det er ikke ment avrere en debatt for filosofer, men en debatt om konkrete 
forhold, en debatt aile kan delta i. 

Man kan undre seg, har vi ikke viktigere ting agj0re? Med rekruttering av 
ledere, trenere, sp0Tsmru om st0tte ffa kommunen,svikt i inntekter og 

)..<ardagens kakelotteri? 

"'" 
BAde ja og nei. 

Ja, fordi debatten ikke kan gjennomf0res mens man stiller resten av 
idrettsarbeidet i bero, se1vsagt rna de nrere ting gj0Tes ogsa 

Nei, fordi idrettens verdier er avgjorende for aile de andre delene av 
virksomheten. Klarervi arekruttere utmrere og ledere til en idrett sam preges 
av juks og fanteri? Far vi kommunal st0tte hvis vi driver med skattesnusk? 
Far vi st0tte hvis press, alvcr og spe.sialisering 0delegger gleden j idretten? Og 
seIger vi kakelodd hvis vi har flere unge med spiseforstyrreiser? 

Idretten star for utrolig mye verdifullt, bade nar det gjelder heIse, fellesskap, 
glede og spenning, men trues i dag pa stadig flere hold, og disse problemene 
er felles for alle i en eller annen fonn. Derfor skallaget dmfte verdier og velge 
fremtidig kurs for laget og idretten generelt. 

Styret i Skonseng UL viI oppfordre ledere - styremediemmer - trenere - aktive 
og foreldre til ata del i debatten. Hovedstyret. 

---------------~---~---

Brev fra Rana Kommune 

Kjrere "maurer". 

Skonseng UL har bestemt seg til A 
dra igang en verdidebatt am iaretten. 
Det synes jeg, sam idrettskonsulent, 
er meget positivt. Mediadekningen 
av idretten er mange ganger sa lite 
fokusert pa dette temaet at publikum 
ofte rar et skjevt bilde av idretten og 
dens verdigrunnlag. 
Jeg oppfordrer aile tillitsvaigte, tre'" 
nere og instrukt0rertil adelta sammen 
med foreldrene og aktive. 
Det finnes veileder- og arbeidshefte 
sam gir godt grunnlag for gjennom
fcringen. T emaene gar rett pa sak og 
er meget matnyttige. 

Den 1. september har jeg tatt invita
sjon til astartedebatten og det serjeg 
fram til allerede. Det er alltid hygge
lig a vrere sammen med Skonseng 
UL. 

Med dette oppfordrer jeg aIle 
Maurens lesere til a merke av i kalen
deren ofr 119-93 - da "gar vi mann av 
huse". 

Ha en riktig god sommer! 
Tor B. HAkonsen 
Idrettskonsulent 



NORDLANDSSTEVNE 12.-13. luni -93. SKINYTT 
t5 stk av Truppen startet fra Rxfssvoll Mat kI. 1.00 fred . 11 . med kuTS mot 
Narvik. Oppover dalen plukket vi opp tumeTe fra Storforshei LF. og 
Delaklonken. (Buss)frokosten serget Storforshei I.F. for. Den bestoav banan 
og drikke avymse slag og servert i pmveglass! I gadt humpr korn vi fram til 
Frydenlund skole i Attetida. 
Truppen hadde fltt tildelt 2 klasserom, men da D0laklank:en mAtte dele rom 
med fremmede, fant vi ut at vi kunne kJare oss med ett; og overlot det andre 
ti l dem. Popuhert! 

Pa forhAnd hadde vi ikke tatt noen opplysninger om treningstider/sted og 
oppvisning, sa vi var spente pa A se programmet. Det viste seg at all 
oppvisning skulle forega s£mdag, noe Brenn0Ysund ble ganske oppgitt over. 
De var nemlig Mdt til areise heim kl 10.00 sendag formiddag, da sjM0ren 
deres hadde en annen tur. Hadde de kj0rt buss i 14 timer bare for 1trene? Etter 
patrykk og statte ogsa fra oss, fikk de h. sin oppvisning pa lard.g kl 5 og 
fellestroppen sam T ruppen er med i var oppvarmingstropp. Sci del ordnet segi 
Defile,ringen gikk fint se1v am Narvik hadde sin "Merdalbakke". EUerpa satt 
vi pa gaJleriet og sa pa oppvisningcn, mens vi ventet pa var tur. Da fikk vi 
nesten sjokk, forplutse1ig sa vi ho Birgith T.P. i Rana Tum sin aerobictropp! 
Ingen i Tmppen visste am det, litt av ei tetta! 

Marita var uheldig aia en strekkskade under trening. Heldigvis klarte hun a 
delta i oppvisningen, og den gikk bare fint. 

Festmiddagen m1medaljeutdeling, gaveoverrekkelse etc. foregikk pa 
Ingeni0ri1£Jyskola. De nye Truppmedlernmene sauttil astortrives- ja, vi herte 
ei si at nar det var sa artig a va::re pa turnstevne sa skulle hun vrere med 
bestandig - i.llfall til hun kom pA 100-kroneseddelen l 

Sa rna vi ta med at pa heimturen i bussen fikk ho Elna den gledelige beskjed 
om at hun var blitt bestemor til en gutt. 

Alt i alt en trivelig tur, selv om det ikke ble bruk for bikinien. God sommer 

alle! 
Vel mett til hasten til ny dyst. da med nytt program til Landstum~ stevne i 

I gar kveld snudd sola, vesst vi ska 
tm kalenderen. Gradstokken vis 
fremdeles vioter, sa vi i skigruppa hi 
aldri sekker nar vi ska ablas skiseson
gen, Her eg sett askriv, e skiffare fale 
nrer, men klisteret uoder skian e no sa 
skjete at eg tru eg sett dem bort nan 
daga, mens eg vent pa nytt snyfall . 

Den offisielle avslutninga av skise
songen ha vi den 17. april, med 
klubbmesterskap, og skid.g med 
jubileumsrenn pa Emilmyra. Rundt 
100 persona va med pa en artig dag i 
brukbart vrer. Pa kvelden sku vi sa s!! 
tell med stor skifest pa Samfunnst" .. 
set. Men dA kraup b0gdava:!ringan i 
hel ogjemt seg. Brere ca. 45 festglae 
persona rrurtt fram. En fantastisk 
artig fest vart det, sj0l om det va 
glesent modt boran. 

Stor takk tell han Ronny og hanBj0m 
Peder, som nesten donamed spellinga. 
Festdeldakeran ha ogsa veJdig jupe 
pengbeker nil. lodds.lget pil.jekk, sa 
vi berga neva, med ett lite overskudd 
i kassa. 

Den 15. juni avholdt vi arsllune i 
skigruppa. Sa ovenok han Kl).d 
Gjelstenli roret, eUef undertegneCh.., 

Ogsa nestlederen, han Karl Olav 
Brattland, og sekretreren, ho Anne 

~B:::o:::d::.::':'________________________-I Lise Pedersen, takket for seg. Dern 

OPTIMISTEN 1993 

LNdag den 29/5 gikk startskuddet for arets store stafettarrangement, 
Optimisten, av stabelen. Det var fine 10psforhold og S.UL deltok med to 
"senior"- og ett "juniorlag" , 

"Senior A" laget satte ny pers med tiden 2.31.24 og ble nr. 14, mens B-laget 
endte pa en 63. plass. 

Juniorlaget debuterte pa Lille optimisten i ar og endte 0PP pa en 16, plass. 
Dette er en teffklasse og flere av l0perne fikk nyttig erfaring og viI nok med 
det sta bedre rustet til neste ar. 

ha jart en kjempeinnsats i mange ar. 

(Ho Anne Lise i 8 ar). 

Tusen takk tell dem hegge. 


Til slutt en stor takk til aile for godt 
samarbeid, og det nye styret i 
skigruppa 0nskes Iykke til rned det 
videre arbeid for skisporten i Skon
seng UL 

Hilsen Torstein 

Det seiest jo, at vesst skaren beer tell 
St. Hans, bi det sein var. 

Mauren gratulerer aile med innsatsen. Dette er god PR for et aktivt ung
domslag. Sta pal 



STYRE OG STELL· STYRE OG STELL· STYRE OG STELL . 


Navn 

Skonseng UL 

Fotballgruppa 

Skigruppa 
Ungdomsgruppa 
Tumgruppa 

Skonseng Skolekorps 

R.0ssvolllekestue 

AIL R0ssvoll og Skonseng Sam
funnshus 

~. 

, ~ 

KFUK Speideme 
Medreforeningen 

Rovassdalen Skytteriag 

Sk?"Seng Vasslag 

Menighetsradet 

Diakoniutvalget 


Torsdagsklubben 


Ressvoll og Skonseng Misjonsfore-
.~ mng 

R0ssvoll Kirkeforening 

R.0ssvoll Vasslag 

Antal! medlemmer 

ca. 250 

14 aspiranter 
30 korpsmedlemmer 

24 stk. 

II Slk 

150 medlemmer 
50 aktive 

ca. 80 husstander 

6 Slk 

9 stk 

24 bam 

10 Slk 

ca. 22 husstander 

F ormannILeder 

Svein-Ove Monsen 
Tor Arne Nilsen 
Kurt GjeIsteinli 
Calo Sreretmo 
Elna Skogmo 

Marita Kvale 

Vigdis Hauahei 
Ann-Kristin Alte 

Kristen R. R0ssvoll 

Anne Kristin Olsen 
Randi Adolfscn 
Yvonne Pedersen 

Tore Granlund 

Robert Jarntli 

Sigmund Sandhei 

Gerd-Marit Sandhei 

Gerd-MaTit Sandhei 

Signy Asrud 

Karen R.0ssvoll 

Brynvald Hansen 

Jubileumsrevy. 
Det ser ut tre! at Arets jubileumsrevy e i ttygge hender. Mange gode forslag 
e kommen fram. Nan e sagar srett i system allerede. Akkurat no har 
idegjengen pause trel utpalwsten, men det e enno ittje fer seint amv seg med 
faT den sa kjenn at lesta e def. 

Med tanke pa den bakevja sa kultur'n pa Skonseng va kommen inn i, sa seT 
vi no Iys pa ainner sia av sceneteppet. 



SWINGKURS 

GAMMELSKOLA 11. -12- FEB. 1993 

,.,.-----~- "" . ... -......-.. .~ 

Deltakerne 

SETTOG H0RT 


Vi ha ratt inn et forslag om at 
Sagheiveien b.0f ornd0pes trel "Den 
bl! aile". Forslaget er gratis . 

Under arets 17. mai feiring regis
trerte vi at lekestuas fane var kommet 
frem fra glemselen. MauTen gTatuTe. 
rer. 

StOT arbeidsledighet og mye soy av
stedkommer mange gode forsiag, hI. 
a. et som Iyder pi asende arbeidsle
dig ungdom til Storforsheia for a 
moka sny, sapass at drem tar tedes'n 
i jorda fl:n St. Hans. 

samlet etter gjennomf0rt 

FOTBA llN YTT 
Vi deltar i c\r med to lag i serien. 
Miniputtlaget trenes .av Rune 
Sretermo og B0rge Johansen. 
Treningstid hver onsdag kl 1800
1900. 

Smaguttelaget lrenes av Gunnar Jo

hansen og har trening hver torsdag kl 

1800-1900. 
Den 2.-4. juli arrangeres den interna
sjonal turnering i Pitea. Dit skal 
smaguttelaget for avise styrke og 
skaffe seg crfaring. Mauren ensker 
dem god tur og lykke tiL 

kurs. 

Bedre sent 
enn aldri. 

GOD 
SOMMER 


