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N~vnsetting. 

6. klassr: pA skolen har den 
siste tiden jobber med lokale 
navn. Or: har ogsA laget en 
del skllt som er satt opp 
r'undt omkring i nrermilj0et. 
(Takk til Roald Granseth 
som har leven gratis 
villmarkspanel.) Vi har 
imidlertid melt pA el lite 
problem som vi gjerne skulk 
funnet en 10sning pa. NA ber 
vi derfor om hjelp hor 
Maurens leserr: . Mange i 

(~OTBALL ) 
~.--

Etter en hektisk sesongstart 
med doning og raking for ;\ 
f1 til fotba11banen er vi 
endelig kammen oss i gang 
med sesongen. Sm:1gutter og 
jentene var pa Tine - CUP i 
Korgen, to Minipuulag og elt 

bygda har feilaktig kalt 
traktorveien opp forbi 
Emilmyra mot 0rrgilleret for 
Sorbuveien. Oct er 
imidlertid velen over 
Terrbekksletta sam tar av fra 
Nordbuveien og sam 
fortsetter opp gjennom 
Oppsletta I Oppslettbakken i 
enden av Torrbekkslctta som 
heter SDrbuveien. Hva heter 
sA den vcien som gar fra 
parkeringsplassen pA 
Emilmyra? Vi har ikke flitt 
tak i noe navn. Om den ikke 

Lilleguttlag pa Prix· CUP. 
Kristin Amzberg drar med 
etl lag til Sverige p& 
Lyckscle tumering Vi viI 
takk aile smd og store som 
har hjelpa til med doning av 
banen, og med seppel
plukking som det hva enonnt 
av pa Langvassheia og 
R0ssvollheia, Vi synes del er 
lite med tilskuere mir del cr 

har det, ensker vi a lage et 
navn p& den veien. Hva ber 
den j ti lfelle hete? Aile som 
har tilknytning til omradet, 
eventuelt har V<Ert gjelere 
def, oppfordres til a komme 
med innspill. Ta gjerne 
konta"'1. med skolen eller 
meg. 

IIi/sell 

Kar; Brekke Arnesen. 


kamper, kum og se , og kjop 
nystekt vaner og kafTe, det c 
bAde artig og sosialt. Vi 
e'llskcr dere aJle en riktig god 
sommer. 

p.s. HESTEEIERE HOLD 
IIESTEN KORTE FRA 
FOTKALLBANEN. 
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SKIGRUPPA NEDT,EGGES? 


Etter bide arsm0te 
og ekstraordinrert 
arsmete, har det 
enna ikke lyktes oss 
a finne en formann 
til gruppa. 
Skigruppa er en 
veldrevet og 
velsmurt 
organisasjon med 
10- 15 aktive 
utevere. Vi har god 
ekonomi og flinke 
trenere sam ikke er 
redd for a ta i et tak 
ogsa utenom trener
jobben. Det vi 
mangler er en 
formann som kan ta 
seg av det 
administrative 
arbeidet, sa som 
apning og fordeling 
av post og fordeling 
av ansvar og jobb. 
I wlge de 
retningslinjer som 
gjelder for lag 
tilsluttet N orges 
Idrettsforbund, er en 
forpliktet til a ha en 
ansvarlig formann, 
og kan strengt tatt 
ikke drive gruppa 
uten. 
De praktiske 
konsekvenser vi! jo 

vrere at hovedlaget 
overtar de 
ekonomiske aktiva 
som grtlppa 
disponerer, de 
aktive lepeme viI 
ikke kimne delta i 
renn for Skonseng 
UL. Det viI ikke bli 
arrangert cup, og 
det er vel heller 
usikkert om 
lysleypa i det hele 
tatt blir oppkj0rl. Vi 
haper enna at det 
finnes positive 
mennesker i bygda 
som kan tenke seg a 
ta pa seg dette 
ansvaret, og det 
arbeidet som vervet 
innebrerer, slik at vi 

slipper aga sa 
drastisk til verks. 
Styret ellers bestar 
av kasserer Evy 
Bergli og 
styremedlemmer 
Rune Korsvik, Idar 
Fagerjord, Steinar 
Arnesen, Toril 
Hagen og Sten 
Hagen. 
Vervet gjelder 
forelepig for et ar, 
og evt. positive 
kandidater bes 
melde seg til Trygve 
Karstensen tlf. 
75148385, Helene 
Helmo tlf. 
75148397 eller Odd 
Terje Nyjordet tlf. 
75148344. 
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NYE APNINGSTIDER: 
Mand. - Imd. kl 09.00 - 21.00 
Slllndager k114.00 - 21.00 

STORRE BUTIKK - BEDRE UTVALG 
• ferske bakevarer 
• gatekj0kkenmat 
• soft is 
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Vitser og gater a l': 
Si/je Fagerjord. 

Har du hert om renscfl 
eieren som sovnet pA 
flekken . 

En natt dromte Cecilie at 
hun spiste en diger karameiL 
Da hun vaknet var puten 
hennes vekk ! 

Vet du hva som er 
lo rsk jellen pa en Lad. og en 
forkjo le lse? 

i u.mpU73.y.y! UlI lII rll!<t'l !/q 
lip IIV.y ul1s/ ,,/n(JfJOd 

Sommer dikt. 

Sommer er <\ ligge pa 
stranden og here belgeskvulp 
og mAker som skriker. 
Sommer er A dra p& lange 
fje llturer og fiske og kose 
seg. Det er sommer !!! 

Silje Fagerjord 

God. 
~om('/'\tr 

~~~f<\~erfl \ 
~ 
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[SKI ) 
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A.rsrnelding for 
skigruppa 1997/98 

Aktit';leter 

sesongen 1997/98 har 
aktiviteten vrert omlrent pei 
det jevne, uten de helt store 
evenementer. Totalt har vi 
hatt 1 7 iopere som har deltatt 
i ulike Jangrenn, og 8 Japere 
som har deltatt i skiskyting. 
Det er ingen som har dehatt i 
hverken hopp eller 
kombinert denne sesongen. 
Det har vren avholdt 9 
cupkvelder i violeT med 
totaH 125 dehagere. Heller 
ikke i lir har det vrert avviklet 
hepp-cup. Vi har arrangert et 
kretsrenn i skiskyting, samt 
et sonelkrets- renn 1 

langrenn. Pei grunn av lite 
suo pa forvinteren matte 

Plasseringer 

Av enkeit-prestasjoner 
rueunom sesongen kan vi 
nevne felgende: 
I skiskyting vaT Andre 
Nyjordet med pa Nordlands 
I.-lag jr. som tok gull i 

tmttektsg;vende aktiviteter 

For ata det sisle [erst, sa vii 
vel s0ppelplukkinga i ar 
innbringe ca. kr. 3.500, selv 
am vi i skrivende stund enna 
ikke har mottatt oppgjer for 

sistnevnte Jegges til Staltun. I 
samarbeid med Bossmo! 
Ytteren arrangerte vi ogsa en 
skiskytter·cup sam ble Jagt 
til kveldstid. Etl renn gikk pa 
Emilruyra ag to pA 
Skillevollen. Dette visle seg 
a v<ere et populrert tihak. 
Den 18. april arrangerte vi 
skidag pa Emilmyra rued de 
vanlige aktiviteter sa som 
natursti, grilling og 
forskjellige ti1tak for de 
yngste i skibakkene. r ar 
hadde vi dessuten lagt inn en 
akekonkurranse for voksne 
ag barn, noe som viste seg a 
vrere en stor suksess. 
Oppmetet i ar ble dessverre 
ikke sa bra, noe sam kanskje 
skyldes at det ble lag1 til en 
lerdag, og ogs. kanskje lit! 
for dariig forhdndsomtale. 
Den tradisjonelle turen til 
Sverige ble det ikke noe av i 
ar ph grunn av kollisjon med 
flere andre arrangement. 
Skigruppa sto ogsd sam 

NNM. Her fikk han ogsa en 
fin 3 .• plass pa 
normalprogrammet. 

KM ble Vanja Bergh 
kretsmeslcr i e. jr. bade p3. 
sprint og nonnalprogram. 
Her ble Kristian Hovd 

denne. Videre har vi hart et 
Imstlotteri sam gay et 
overskudd pa kr. 5065 ,-, 
servering pa Gammelskola 
$Om innbrakte kr. 2000,· , 
salg av top!>-kort kr 1250,
og loddsalg pli prem)e 

arranger av Norgesmarsjen 
til inntekt for krcftsaken i 
host. 
Til slutt blOr vel ogsa nevnes 
at i slutten av august gikk 
Kurt Gje1steinli og Geir 
Johan Alte i bresjen for en 
kombinert pad Ie· og fjelltur. 
Det var start fredag 
ettcrmiddag med kano 
padling pa Kaldvatnel fra 
Steintippen til Litj-Umlia. og 
p3folgende fotttlr til 
Blediken. Her var det 
overnatting og retur ierdag 
til fam. BergE's hytte, hvor 
flere fam. hadde mett opp. 
Vt over kvelden ble del 
grilling og sosialt samvrer. 
Sendag dro de sprekeste 0PP 
pa Storfjellet, og helt til slull 
en padletur tilbake til 
Steintippell. Vi gir honneT til 
Kurt og Geir Johan for et 
tiltak scm de aktive satte StOT 

pris pa. 

kretsmester j sprint i kl. 12
13 Ar. 
I langrenn er det igjen Vanja 
Bergli som ble nr. 4 pa 
friteknikk i NNM. 
Dessuten Geir Johan Aile' s 
fine 4.-plass i s in klasse pA 
Birkebeiner' n 

utdetinga def overskuddet 
ble kr. 1260,-. 
Dessuten har de aktive solgt 
lodd I ski·]otteriet, hvor 
fortjenesten gar direkte til 
dekning av egenandeler for 
den cnkelte. 



Oppsummering 

Scsongen 1997/98 har som 
fm Devot ikkc veert preget av 
de helt «store», hverken 
inntektsbringende eller 
arrangcments-messige hend
elsene. Til tross for dette rna 
det kunne sies at vi har en 
trygg og god ekonomi, og sa 
tar det kansje vrere en 
utfordring for det nye styret d 
finne frem til de positive 
tiltakene savel sportslig som 
akonomisk i sesongen som 

Skonseng Vasslag. 

Rensing av drikkevann. 
I henhold til Slatlig krav, 
v/Folkehelsen, skal alt 
overflatevalln som benyttes 
som drikkevann, renses. 
Skonseng Yasslag har flitt 
pal egg om bygging av 
renseanlegg og har hatt et 
nrert samarbeide med 
Nreringslilsynet i Rana 
kommune ved valg av type 
renseanlegg. Ved Msmmet til 
Skonseng vassJag, orienterte 
Hilde Sandstedt om Folke
helsens krav til rense anlegg, 
hvor hovedsaken er a fjerne 
eventuelle tam) og 
koliofonne bakterier. 

kommer. I arbeidet med de 
aller yngste har vi sa vidt 
kommet i gang med trelling 
for aldersgruppa 7 - to or. 
Dette er et tiltak som er 
veldig viktig for 
rekrutteringa, og bor falges 
0PP 1 de kommende 
sesonger. Til slutt rna vi 
takke Arne Gaskjenli og 
Bjernar Nyjordet for bade 
talmodighet og utholdenhet i 
arbeidet med skiskytteme 
Yare. Likeledes vii vi takke 
Steinar Arnesen og Geir 

Skonseng vasslag har 
bestemt seg for a bygge et 
renseanlegg bestAende av 
UV aggregat og filter for 
fjeming av humus og andre 
uhumskheter. I ferste 
omgang skal det oppfmes 
hus for aggregat og filter 
nedenfor dam men ved 
Storlienget. Det er nedsatt en 
arbeidsgruppc som skalla 
for seg det praktiske og sill 
for innkjop og organisering 
av doningsarbeid . Pris
unders0'kelser viser at det er 
store variasjoner i bad!! pris 
og type alllegg, men del vii 
uten tvil pafere Skonseng 
vasslag og andelshaveme 
store utgifter. Forelopig 

lohan Alte som har trent 
langrennsiopcrne, og helt til 
slutt retter vi en stor takk til 
de som frivillig har stillet 
villig opp pa bAde cupen og 
andre arrangement og 
aktiviteter som skigruppa har 
statt for. Vi ensker det nye 
styret Iykke til med arbeidet 
for skisporten i sesongen 
som kommer. Skonseng 25. 
mal 1998 

For skigruppa 
SlelJ Hage/L 

prisoverslag med aggregat, 
filter og hus, havner et sted 
mellom 200 og 300.000 
kroner. avhengig av hvor 
mye som kan gjeres pa 
doning. Styret i Skonseng 
Vasslag viI presisere at det 
skal vrere UV rensing og 
ikke bruk av klor, selv om et 
kloringsanlcgg vii bli 
billigere. Vi skal ikke 
0delegge det godc drikke 
vannet vi har ved bruk av 
klor. Dette var forhapentlig 
vis en forstaelig orientering. 
Nar anlegget er ferdig Iii 
bruk vet vi ikke enda, men vi 
vii komme tilbake med en 
orientering j Mauren sen~re. 
Styret SkOlrseng Vass{ag. 

Maurredaksjonen ber yare lesere om stoff til VaT lokalavis, og vi oppfordrer ogsi aile 
barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Ffister for innlevering 
av stoff er innen utgangene av FEBRVAR, MAl og NOVEMBER. 

Redakler: Trygve Karstensen 
Medlernrner: Geir W.Stonno, LeifSeetermo, 0ystein Media, Kari Gaskjenii, 

Ann Kristin Alte og Solfrid Siormo. 



( E6 - UTVALGET J 

Del ble holdl el mole pa 
Skonseng og Rossvoll 
samfunnshus, tirsdag 19. mai 
1998, med befolkningen i 
omnidet. hvor den nye E6
parsellen ble diskutert . Det 
kom tydelig fram at del vaT 
delte meninger om den nye 
E6-en, men m0tet korn 
allikevel fram til en relies 
unalelse. I tilJegg til denne 
uttalelsen, vii del komme 
utspill ffa den enkelte 
grunncter om korridor og 
trasevalg. 

Ny £-6 over Rossvoll 
En forutsetning for a kunne 
velge altemativ III A er at 

Optimisten-98. 
I aT vaT del 8. gangen vi vaT 
med pA opt'imisten sam gikk 
lerdag 30. maL Nyn av lIret 
for var del vaT at 2. laget 
stil le i bedriftsklassen under 
navnet Skonseng Vargan. 
Ocr ble vi nr. 27 pei tida 

den skal ga gjennom tunnel 
ffa Fallheia til R0ssvollneset, 
nord for fomminnene p~ 

Heibakkheia, fra Heibakk
heia og i tunnel til nord for 
IIlhullia. 

Ny E6 o~'er Skonsellg 
En forutsetning for A. kunne 
velge al1emativ III Be eller 
o er at jembanen legges i 
tunnel fra Skuggheia til 
Nevernes. noe som NSB 
allerede har hatt planer om. 
E6-en skal ga fra Fallhei I 
Reinforshei og krysse 
nedenfor Rcinforsen for s! d 
g3 rett i tunnel S0r for 
Leirbekkhei. vegen skal 
komme ut ca. ved 
Pettergrustaket ved Saghei
vegen. Derfra kan vcgen 
entcn felge elven videre 
nordover pd traseen til 
jembanen. eller den kan 

3.10.57. I klassen for lag 
tilsluttet Norges Idretts
forbund hvor 1. laget stilte 
ble vi nr 6 pa lida 2.37.41. 
BamelUngdomsklassen inn 
holt kun to lag i ar. Vi ble nr 
2, og brukle 56.50. Nilr vi 
klarer a stille med tre lag i 

krysse over Ranaelva og 
komme over til Ressvoll i 
omrddet mellom Fredheim 
og Teigen. Den kan ogsa 
krysse elva lenger opp og 
komme over slik at den g:lr 
rett i fjell i Aurlipela og i 
tunnel gjennom Iflhullia. 
Pakj0ringen for beboeme pa 
R0ssvoll og Skonseng 
m/omegn skal skje i et 
hovedkryss pii Fallhei I 
Reinforshei . 

Dette er det som ble sendt til 
Statens vegvesen og til Rana 
Kommune sam en 
h0ringsuttalelse. 

Trygve KarslellSen 
Leder 

Optimisten. vitner det om en 
fin ak1:ivitet og interesse for d 
va!re med pa ting som skjer. 
Dettc er en egenskap sam vi 
for all del ma ta Yare pa i 
b0gda. VeIl m011 til en ny 
Optimist til neste Ar. 
"Optimistan". 



Litt 3V hvert fra Midtre 
Ranclva Fiskelag MRF. 

PA opptordring fra Maurens 
redaksjon, skal j eg fors0ke a 
redegj.0re for a ktiviteten i 
MRF. FagrAdet for Ranelva, 
hvor MRF haT I representant 
har satt i gang arbeidet med 
registrering av elva ovenfor 
Reinforsen. Arbeidet utferes 
av Arvid Jarl Hansen. I grove 
trekk kan vi 51 at hele elva 
skal registreres ( vann, mat, 
bunn, vegetasjon, fiskearter 
og kondisjon ). Det mest 
interessante er kanskje den 
delen som gAr pa biotop
fremmende tiltak eks.: fiske
trapper, terskler, utgraving 
av kuiper, n~ringstilgang 

OSY. Uette arheidet skal gl 

elveeierlagene oversikt over 
hvilke resurser vi nir over og 
hvordan VI best kan 
utnyttelrealisere og forbedre 

INFO FRA 

HOVEDLAGET 


Tapt og funnet. 

Fotoarrarat funnet pa 

samfunnshuset (etter 17 rna i) 

IErlig eier kan la kontakt 

med Odd Terje Nyjordet . 

0 nskes 

Forrige utgave av mauren 

lurte vi i SUL. styret pa.! Er 

det noen som har en gam mel 

sa long., et salongbord, et 

arkivskap som kan brukes pa 

loftet i gammelskola. (rom 2) 

Ta kontakt med fonnano 


Kon ku rra nse ? 

Hvor er Saltberget A. Kjelen 

B. Sengellia C. Lappheia 

demo Styret i MRF har 
konsentrert se-g om Ii ia til 
salg av fiskekoTt. Kortene 
ligger klare for salg, men vi 
venter pa en avklaring med 
0vre Dunderdalsdalen 
Grunneierlag 00G om de 
kao &ielde for hele elva. 
Begge grunneierlagcne, 
Ranelva Fellcsforvaltning 
RAFF og Statens Skoger er 
positive til denne ordningen, 
og skal avklare en del 
tekniske detaljer i m.01e den 
15. juni . Det kan hende at vi 
p.g.a. tidspress ikke kommer 
i gang feT neste sesong. Som 
kjent sA. sa arsm0tet i MRF 
nei til utsetting sjoorretyngel 
p~ lagets omrAde fra 
Reinforscn til Stupforsen. 
Laksefiskcforeninga har 
derfor kommet til en avtaJe 
med 0DG om at yngelen kan 
utsettes pa deres omradc. 
HovedsakeJig fra 

Odd Terje Nyjordet. Telefon 
75 148344 

l Jtstyr som til-horcr sui. 

Hvis noen haT eiendeler, 
protokoller. Premier, verktoy 
cller annet, som tillwre r laget 
ber vi om at dette blir levert 
tilbake. Ta kontakt mcd noeo 
i styrel. 

17. Mai 1998. 
1a nA har vi feiret 17. Mai og 
sommeren star for dora. Vi i 
SUI.. styret viI med derte 
reHe en stor takk til aile som 
hjalp til anledning 

Vet du dette: Skriv til 
Mauren vrrrygve Karstensen 
8632 Skonseng 

Messingsiett bru og nedov~r. 

D~Lte omn'kkt er i Jag neste n 
fisketomt. Noen eksperter 
mener at hVIS sjc0rretyngel 
finner gode vilUr i ei e lv, 
vilden ikke utvandre, men 
forbli elverret. S§ har vi den 
planlagte kraftutbygginga. 
Her er det mye ata tak i bade 
for RAFF og elveeierlagene. 
Hvis den planlagle 
utbygginga forer til at vi 
feks. tar mindre vannf.enng 
enn i dag, sa kan vi ook bare 
gi opp arbeidet med d fa til ei 
bedre elv med mere fisk. 
Denne saken e r noksa fersk , 
sa her er vi bare sa vidt 
begynt a pirke i overflaten. 
Det vii flak koste mye lid og 
energi i tida framover. Det 
rar vi heller kommc tilbake 
til. Skitt fiske! ! 
Hilsen MRF 

K.E.Rodvalld 

nasjonaldagen, fra gul v 
vaskere til kakebakere, 
komiteer. M.M. Ingen nevnt 
ingeo glemt. Tusen takk aile 
sammen. 

Lagsdraktannonse 
i utgave 1-98 gjelder ikke 
lenger p.g.a. prisene. 

Vi onsker aile 
Bogdavreringa en riktig 
god og varm sommer, sa bli 
no ikke forr akjgelmesta, 
Sa sees vi til hosten. 

Hi/sen Siyret i SUL 

Vinner blir trekt ut blant de 
sam skriver, og honoren 
med 3 Flaxlodd. 



________ ____________________________________ 

William Jacobsen AS 
01utsalget Storforshei 

r 

Apningstider: 


KI. 11.00 - 17.00 (JS.OO) 


I sommer slukker vi t0rsten med drikkevarer fra 

01utsalget Storforshei. Godt utvalg i 01 og brus. 

GOD SOMMER!! 

R0RLEGGERE 

VVS BUTIKK 


ELEKTROENTREPREN0R 

SVEIN B. BOTN~ 
NORDLANDSVN. 60 - 8600 MO I RAN A 

~ ~ 


