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OPTIMISTEN 1996 

SKONSENG U.L:S VINNERLAG ! 

Se fyldig reportasjc innc i avis~n. 



OPTIMISTEN 1996 
Den 25. mal ble Optimisten arrangert. Skonseng U.L. hadde 
to lag med, et lag i lille Optimsten scm starter fra Dalselv og 
et lag i selve Optimisten sam starter ffa Hcmnesberget. 
Etter paske startet vi oPP rned fellestrening en gang i uka. 
Her var det godt oppmete av de yngste, mens det var f<erre 
voksne. Etter to uttaknings]"p var lagene klare. Desverre er 
det alltid noen som ikke tar lepe i slike stafetter, men disse 
er like viktige pa et lag, da det kan bli behov for asette inn 
reserver. 
Sa til de scm ikke fikk 1epe 1 af, sta pa, til neste ar kan det 
bli din tur~ 

Vi sam organiserer deltakelsen i Optimisten, eflsker at de 
sam er interessert blir litt flinkere til ata kontakt med oss i 
skigruppa pa varen, s1ik at vi slipper aga rundt aSP0TfC 

hver cnkelt. Det er plass til aIle pA treninga, sa tar vi se av 
oppm01e hvor mange lag vi klarer asti lle. 
Mottoet vart er at «Det er artig av~re med, sa rar vi se ettcr 
lopet hvilken plassering det blin>. Har vi tatt ci god 
plassering er det kjempetlott, kommer vi lengre ned pa lista 
sa gjer del ikke noe. 
Ut ifra den enkeltes forutsetning gjar aile en like stor innsats 
pa sin etappe. Med sa mange lopere pa vegen, vii aile hele 
tida finne noen akonkurrere rned. 

Sii til arefs «Optimistem». 
Skonseng U.L gikk helt til topps i lille Optimisten ettcr hard 
kamp med 9 andre lag. Med pa laget var: Johan Alte 
Westman, Toralf Alte Westman, Andreas H. Langfjell, 
Marius Gjelstenli, Harald Enok Hagen og Espen Bergh. 
En del ay fOIste premien var et gavekort fia Eiyinds 
gatekj0k.ken, bra med matnyttige premier. Voksenlaget ble 
ne. 8 ay 11 lag i sin klasse. F01gende lop: Andre Kalkenberg, 
Espen Kalkenberg, Stig Leirdal , Sieinar Arnesen, Geir Johan 
Aile, Vanja Bergli , Benny Sretermo og og Jean Westman. 
I tJor ble det ny klasseinndehng og dermed havnet vi i 
klassen for idrettslag. Tidligere var aile i fellesklassen. Vi 
hie nr. 16 av samtlige lag i ar. Det som kanskje er viktigst 
med Aha lag i Optimisten er at flere personer som vanligvis 
ikke &jer noe i lag, samles am en felles sak. Del majo vrere 
en styrke for milj0et i b0gda. 

VEL MOTT TIL NESTE «OPTIMISTEN!» 

INFO FRA 
HOVEDLAGET 

Her kommer del noe 
informasjon fra oss i styret i 
Skonseng UL. Vi vii aller 
fefst fa takke aile Dere som 
har stilt opp pa de 
tilstelningene som ha vore i 
regi av Skonseng UL i 1996, 
slike $Om BINGO og 17 
MAT. Dessverre har vi ogsa i 
ar mottatt avmeldinger i 
forbindelse med disse 
arrangemcntene, noe som 
medferer mye ekstra arbe id 
for ass som administrerer 
dene. Vi hadde jo hapet at 
hver enkelt av Dere pa de 
forskjellige li stene kunne ha 
ordnet opp internt i mellom 
Dere. At enkelte av Dere 
ikke kan stille opp pa 
dugnad, av ulike grunner, er 
jo helt forstAelig. Men vi 
haper at Defe forstar 
vik1:igheten i at vi ma ha 
disse arrangementene, slik at 
vi kan opprettholde de mange 
aktivitetene som Skonseng 
UL. star i spissen for. Som 
feks. SKI, FOTBALL, 
TURN, KLUBBEN, 
MAURENog 
GAMMELSKOLA 
lnntektene fra de forskjcllige 
arrangementene gar til & 
dekke de fah.1:iske utgiftene 

( feks. strom, vedlikehold 
mm. ) ved adrive de 
anleggene som brukes av oss 
ag vares bam. 

- = 



BARNEKRETSTURNSTEVET, 

BR0NN0YSUND 1996 


.Ia. na er vi kommet hjem etter en fantastisk opplevelse pa 
bamckre[stumst~vnet i Brennoysund. Ti spente tumere og to 
instruktorer rei ste med bU5sen fra "Bua", fredag 31. Mai for 
ara vist fram det de haddc trcnt pa gjennorn en lang og kald 
\'inter. Etter kjempcmange tissestoPPCT, n<idde vi frarn og 
ble innkvartert pa en fin hlen skolc, sam men med Donna LF. 
og StOfforshei I.F . (sam vi ogsa feisle sammen rued) . N. 
samfunnshuset like ved fikk vi servert kveldsmat. 

Neste dag siad vi opp kl. 07.30 og spiste frokost. Deretter 
bar det opp i Bf0nnoyhallen, hvor vi hadde 10 minutter 
tfening. Etter dette tok vi en tur pA byen, sa ungene fikk 
handle! hjemkomsrpakke b.~de til foreldre og sasken. Klokka 
gikk og det bcgynte anrerme seg defilering, sa vi gikk og 
kledde pa oss oppvisningsdraktene og defileringsdraktene, 
Klokka 13.00 starlet det hele. Vi skulle ga gjennom byen og 
markerc oss, - og det klarte \Ii!! 

Framfor oss i togel hadde vi en gjeng pa 52 slk. Fra Rana 
Turnforen ing, som lurte sterkt pa hvordan en Jiten gjeng som 
vi klarte alage sa mye liv. "lite pa den groone eng, turller 
verdeos beste gjcog osv." Jomet gjennom gatene ...... ! ~ ~ Da 
begynte sommerfug!ene pa lederne agjorc sitt inn tog for 
alvor. Frykten for at alt skrytet (sam jenten sel\' stod for) , 
skulle sla ti lbake var merkbar. Nar defiieringen var over (kl. 
14.00), var "sannhetens oyeblikk" kommet. Foran ass i 
oppvisningsrekkef01ge hadde vi 12 lag. Vi gikk ut pa golvet 
med ulykkestallet 13!! 

"Og du hildrande du!!!!!!" Her bar det laus~ Aldri har vel 
noen gjort mer skarn pa ulykkestal!et 13 Etter en oppvisning 
i samstemthet ag perfekt utferelse, utferl av ti jenter sam 
sualtc av glede og se!vtiJlit, bret jubclen los ffa tribunene
mine darner og helTeL ..... del kal1es visst staende ovasjoner! 
Ja, folk klappa og plystra sa under 0velsen, al ungene hone 
lkke musi kken og korn lin ut av lell ingen, men 10k seg 
nyde lig inn igjen. 

All slilet og maset gjennom hele vinteren var no glemt, og 
crstattet med den beste beta!ing noen kan fiL anerkjennelse 
for det de haddc: ulfort . .1entene fiU trampeklapp og 
medalje, og da ledeme sl..ulJe hente minnct fra turcn, ble vi 
klappet frarn og takket av arrang0rene for en nyyyyde lig 
oppvisning . .lett 0111 vi var kry' og stolt over ongan l Hadde 
Ikke 0rene vam i vcicn. sa hadde gllset nadd helt rundt. 

Dcsvl..! rre matte \'i hjern sa 
fort. sa \'i gikk ghpp av 
fest middagen og diskoteket, 
rnen vi slOppa i Tosboten og 
hadde var egen festmiddag. 
Sa satte vi oss i bussen og 
dro hjem . 

- Vi takker aile tumeme for 
utmerket utferelse og god 
oppf0Tsel pa luren! 

Og en ling er sikkert ...•. "rte 
pa den gronll(~ eng. turner 
"erdens beste gjeng!" , 
nemlig Skonseng U.L.'s 
pikelag. 

Tusen takk for en tri velig tur 
jenter~ 

Tove og Lai la, 



TURNSTEVNE rA HJEMMEBANE 
Ein fredags cltermiddag lo rst i Jum, lar en av "MAURAN" 
ein tipstdcfon Turn~ran fra Skonscng U L. sJ..al p.\ 
turnSle\·nc p~ Mo. Da;m ska gang ncover. start fra "ho 
Undis" U. 1500. 

Eg ra:gn med at sjol om drem e sprek. sa Ireng diEm litt tid 
far akom seg lrel byen, sa d~ kl. e 19.00 stan eg ene drem. 
Del e mye asJa elte veien, men ingen Sko nseng-tumt:ra. sa • 
nederst I klel va ser eg e[ gjeng eg dra:g kj cndsel pAt 

~tt>\..EMSFORDELf~ 
.. 
~.." 

V l v.. ... 

kjepeutbytte 
HVER GANG DU HANDLER 

Rana Samvirkelag 

"Vi e pa vei t::e l turnstevne 
(krctsturnstevnc) pa ~I o . , 'j 

fann pa at v i sku rcis PI'. 
foHe r. og vi fyll II:! ru ed 
Kvikk-Iunsj , pe lsa og 
grillskive under Libakken 
og selvfolge lc har vi godt 
humor me oss. Formen e 
upaklagelig (aile som ein). 
Det e to som er i ekstra god 
form (sprekingnn).Det e 
ma nge sa m floyt og venk 
(rei oss, og del c jo artig. Vi 
ha r fMt god rcsJlons pa 
pMunnet v:i rt. TV
Helgela nd har vre rt og laga 
er lite innsJag!" 

Sa plutselig b l;r de enige am 
d starte viderc. 

Neste rast Cf en kafferast pa 
Bibo veikro. Pa Mo 
ungdomsskole hvor de skat 
overnanl:!. skal de hygge seg 
rned ost og kjc:ks. A ile hilser 
hjem, MAUREN's ulsendte 
onsker god lur videre. 

Skull e det vrere noell 
gressenkemenn som cnda 
ikke har ran sine respektive 
hjem, kan det vrere en ide og 
lete mellom Mo 
ungdomssko1c og 
Ranaha ll en~ 

P. S .. Da!m ha tad og med 
folgebiJ med scg, !TIed en stor 
slabel skumgummirnadrassa 

PAtre lhengem 01' r\i,u1sa:kka i0');::'0 

bagasjerornmcl. EI perfekt 
opplegg , spm du meg l 

MAUREN's u'send," KG. 



[SAR:-IESIA J 
INTERV,Il ' MEO EIN F R,\ LEKESTl A, 

«Hei . hva hctcr du ?» 
(c Ha ll va rd». 
«E du mange af'?» 
«[g e 6 31'»: 
«E det mange onga som gaTpA lekestua ?» 
«Eg tru r vi e tyve». 
l<Ke d:ikk gj re r om dagan naT diikk e der') >> 
«Vi leka. og et og dessa og Ick i bateo og vi bruk :\ bak" 
"Korsen leka haTd:ikk?» 
«Vi har byggeklossa og togba ne og pute og dokke (:\'l en 
drem Ick ive rt fa ll ikke eg me) og bila og t raktora.» 
«Kan eg rn veta navne pA mi n a de ainner ongan?:}) 
«.Ja . han Tom og han H"va rd ~ og han Torkil og han 
Fredrik og ho Marte og ho TOll jc og ho Ida og ho Emilie. 
M en det e ficire.» 
«Tri ves du pll lekestua?» 
ceJ a det e kjrempeartig»: 
( Kan du ein vits?» 
<eJa det kan egH: 
«F,m rell den ~ » 

«Det \ ' 3 ein gong to norska og e in kinesisk mann. D~'Crn 

sku hOI)P utfor ct be rg. forst hoppa ein norske, og han 
brre kt e in arm. 5:"1hoppa den .lnne r norsken og han 
brrekt ein arm, ogsa hoppa kinese rn , og veit du ke han sa 
nAr h:l n lann a? 
Ching chong, ai knekt the ding dong.» 

Takk Iii han Hall vard. 

/ 

/ 

c[]8) 

D~ 


V.\. RSUKK FRA 5, 

KLASSE 

Mel.: All" lil,!!, I",.. 

Jenter, guner. glade de er, 

skoledagen 51 utter 

Sommerferien er sa mer, 

lrerer'n val' eT «skJre Jeglad». 

For vi er sa brllkt:te vi, 

fe mte klasse er pa gli. 

Bade. leke, spise is, 

det er det vi li ker. 


Aile skoler stygge de er. 

bomber vi med luftgev<.eT. 

HVls de ikke moses da, 

da blir ikke jeg sA glad 

Politi og FBI, 

kommer pa en stor Ha i, Hai _ 


IfE I ALLE SAMM EN. 

Na stAr sommerferien for 
dme" og vi vi I 0nske dere 
aile en ri ktig god sommer! 
Vi sees til h0sten pa fotba lJ , 
turning og ski . Dere begynner 
abi en star gjeng. Det er 114 
registrcne medlemmer i 
aldersgruppa 0 - 12 ar, og 35 
reglstrerte medlemmer 1 
alderen 13 til 16 ~r 

G OO SOMM ER ! 

- _ . 

http:luftgev<.eT


FRA ARSM0TET I SKJGRUPP A 

HAR VI SAKSET F0LGENDE: 


Styret for ·96.. -97 bcsta r ,1\, : 

Leder: Kari Brekke Arnesen 

Sekretrer: Jean Westman 

(ans\,. Hoppikombmert) 

Kasserer: Vibeke Gjeldstenli 

Oppmann ski: Sten Hagen 

Oppm. Skiskytting: Bj0mar Nyjordet 

Styremedlem: Tori1 Hagen 

StyremedJem/trener: Stcinar Arnesen 

Sesongen ha r v:;ert preget av stor aktivitet. Lagel haT foruten 
avrere representert i ulike renn, ogsa deltatt pa 
sommersk iskole i Bode, skisamling pa Bardufoss og pa 
Gruben. 

I alt 129 1apere haT deltan i arers langrennscup. S.U.L. sto 
sam arranger av KM pa ski i ar. En dykt ig KM-komite, saml 
god tilgang pa "frivil1ige" gjorde dette arrangementet til en 
suksess bade sportslig og okonomisk. Det har ogsa vrert 
arrangert kretsrenn j ski skyting, skisportens- og 
skiskytingesn dag, samt klubb- og merkerenn. 

De mest aktive har deltatt i flere storre renn. 

PREMIEUTDELING 

BILDE A V PREMIEUTDELlNG 

Lanb'T~nn: Vanja Bcrgli, NC 
KM. NNM. FOr0vrig lildeJes 
hun kretsens innstalspoka l 
for -96. Harald Enok 
Hagen. Hovedlandsrennet. 
KM, NNM. Espen Bcrgli og 
Johan AJte \Vestman, 
NNM. Ski sk)'1ing:Andre 
~yjordet og Gautc Brekke 
Arnesen, Hovedlandsrennet. 
NNM, K.i\1. Andre ble vinner 
av NordJandscupen. Happ: 
Toralf Aite \Vestman og 
Erik Brekke Arnesen, 
lokale renn .Doning, sponsing 
og lotterier har gin penger i 
Kassa slik at okonomien i 
gruppa er rimelig god. 

Sa er del ogsa bl itt utfort noe 
ved li kehold pa anleggene. 
Fire personer er kursel I bruk 
av dara (enerlyses hen'ed ~ ~ 

RED.) og cn person har tatt 
B·kurs i langrennstrening. 

Skigruppa oppsummerer med 
A takke aile sponsorene og 
ail e andre som har v<eft med 
§ gj0fe en innsats : 

Kommentar era MAUREN: 
Driften av skigruppa er 
meget arbe ids- og 
ressurskrevende. Det er et 
imponerende stykke arbeid 
som legges ned for a 
opprenholde den store 
aktiv iteten gruppa 
representere r i ungdomslaget. 
MAUREN gnttulerer med 
godt gjennomfort sesong, og 
da spesie\l med KM, og 
onskcr det "nyc" styrcl lykke 
til i arbeidet videre i 



INFORMASJON NY E6 


MauTen haT kontaktet Gunnar Brattli i Rana Kommune for.\ h0re hva som skjer i 

planleggingen av ny £6 forbi Ressvo li/Skonseng. 

- Utredningsprogrammet er na vedtatt i Vegdirektoratet. Dcr er ogsA «E6 utvalgets» 


forslag til korridoralternativ tatt med. Konkret sa arbeides det m\ mcd d klargjore 

anbudsgrunnlaget for innleie av konsulenter til utredningsarbeidct. Dette vii bli 

sendt ut med det aller forste. I felge planen skat 

utredningsarbeidet / konsekvensanalysene 

vrere klar til behandling hosten 1997. 

Forevrig sa er dettc vegprosjektet ikke tatt med i vegplanen for perioden 1998-2007. 

sa forel.opig er det «hogt opp og langt fram». til det blir anleggsdrifl i omradet. 


Dette sicT aitsA Gunnar Brattli i Rana Kommune. 

Det faktum at det ikke vi i ske noe med E6-traseeo fef langt ut i oeste arhundre bringer 
sporsmal om urbedring av Illhullia pa bane. Mauren flu f0\gende kommentar fra 
Henry Nymann ved Mo Trafikkstasjon. 
- Oct er gjort vedtak om utbedringsarbeid i lIIhullia. 1 hovedsak gar dette ut pa a sprenge 

vegbancn lengere inn i fjeJlsida og a rassikre omddet. Arbeidet er eoda ikke tidfestet, 
men det vii skje innenfor perioden 1996-1997. 

Vel, vel vi Tar sU oss til ro med asi: Vi vet hva vi har, men ikke hva vi f§r . 

William Jacobsen AS 

0lutsalget Storforshei 


Sommeriipning: 

Mandag - Fredag Kl. 11.00 - 17.00 

L0rdag Kl. 11.00 - 15.00 


i sommer slukker vi t0fsten med drikkevarer fra 

01utsaiget Storforshei. Godt utvalg i 01 og brus. 


GOD SOMNIER!! 



1 redaksjonen: 
Kristen E. Rodvand 
Ann-Kristin Alte 
Kari G&skjonli 
Elin Ai le 
Leif Sretermo 

FRlVlLLlG ABONNEMENT 

FULLMAKT TIL OVERF0RING 


0nsker du abidra ekonomisk til drift av Mauren? 

Da kan du enkelt gj0re dette 'led afylle ut fullmakten og levere den i din bank. 

8el0pet blir da automatisk trukket av kontoen din ulell omkostllil1ger. Avtalen loper helt til 

du sier den opp selv. 


FULLMAKT 

.leg [{If med detle hanken i oppdrag a m/l!r.fin·l!jfu mm konw nl' . ........................... III 
Sk()nseng (i.!. 's aVIs A40uren met! kollfflllr. 4510. 12. 73621. 

--- kr. 50,- (St:lf kryssJoran hl!lopel) 
--- kr. If)O,

fn gal1{!.t'r hwrt ar d<!ll 20.03. og den 20.09. inntlf Jeg glr lIy he!1'kled Oppgavene sendex (il 
moftaker. 

.r-;(ed rig duto: KOlllvmnelwverells sl}!.n: 


