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Hans Artur, Undis og Espen var dessverre ikke tilstede når dette bildet ble tatt.

NNM skiskyting i Bjerkvik

Referat
fra
NNM
skiskyting i Bjerkvik

i

Nå er skisesongen snart slutt.
Å vi er netopp kommet fra
NNM i skiskyting i Bjerkvik.
Utsendte fra Skonseng UL
var,
Reise ledere: Anders Bergli
og Bjørnar Nyjordet.
Løpere: Espen Bergli og
André Nyjordet.
Vanja Bergli og Eirik
Gåskjønli ble dessverre syke
og måtte bli hjemme.
Vi reiste fra Røssvoll onsdag
kveld med buss, sammen
med løpere og ledere fra
Hattfjelldal, Stålkameratene
og Bossmo & Ytteren.
Torsdag morgen kl.6.00
ankom vi Vassdal grendehus
slitne og trette, men med
humøret på topp. Torsdag ble

det lett trening i løypene og
litt skyting.
Kvelden ble tilbragt med
bordtennis, skismøring og
tvangs farging av hår.
Fredag
er
første
konkurransedag.
Dagens
store prestasjon er det Espen
som står for, han skyter fult
hus på begge sine skytinger
og går godt i sporet. Han
vinner sin klasse og blir nord
norsk mester. Det var en
utrolig prestasjon av Espen,
han har aldri skutt fult hus i
konkurranse før, og så gjør
han det når det gjelder som
mest. André havnet på en
sjette plass med 4 tilleggs
minutter. Gullet ble feiret
med sjokoladekake og pizza.
Lørdag
er
det
nye
muligheter. Espen går igjen
et godt løp og havner på en

fin fjerde plass, André blir
nummer syv med hele åtte
strafferunder. På kvelden er
det premieutdeling og til det
må Espen pyntes litt. Han
blir
pyntet
med
rødt
flippskjegg, rødt kinnskjegg
og et 1 tall i bak hodet.
Søndag er det stafett, Espen
går for Nordland sammen
med Tom-Reinert Johansen
og Stian Bråten (begge fra
Hattfjelldal).De gikk inn til
sølv bak Troms.
Søndag kveld kom vi hjem
igjen slitne og trette, men
godt fornøyde.
Når dette skrives er Espen
Bergli og Anders Bergli på
tur til junior NM i skiskyting
på Dombås. Vi får håpe det
går like bra i NM som på
NNM

Parelius Stedt Club.
Disco og biljard 4 kvelder i
uken.
Mandag: 1. klasse.
Onsdag: Biljardkveld.
Torsdag: 5. klasse.
Fredag 8. klasse.
Skonseng Fritidssenter er nå
blitt
en
veldig
aktiv
fritidsklubb med diskotek 3
kvelder
i
uken
og
biljardkveld hver onsdag. I
februar har det blitt litt rot
p.g.a. at vi har skiftet på
diskotek dagene slik at de
minste får ha disco på
mandager og torsdager.
Fredags kvelden er det 8.
klassegrense. Slik håper vi at
kanskje de som er 13 år og
oppover vil besøke oss. I
januar fikk vi biljardbord
(meget bra bord), så nå
arrangerer vi biljardkveld
hver onsdag, der alle
aldersgrupper er hjertelig
velkommen for å prøve seg
på biljard. Styret på Parelius
Stedt Club består i dag av 14
stykker, der 3 av de har til
oppgave å vedlikeholde
utstyr, og å sørge for og

utføre oppgaver som skal
gjøres i senteret. I februar
var vi uheldig vis utsatt for et
innbrudd i senteret, noe som
utartet seg til et hel…. for
oss i styret p.g.a. rykter på
bygda om at vi var involvert
i dette. Innbruddet er
anmeldt til politiet, og vi ber
lokale spekulanter om å la
politiet ordne dette. Jeg vil
avkrefte diverse andre rykter
og ber de som har spørsmål
eller noe annet på hjertet,
vennligst ta kontakt med
lederen i klubben. Vi driver
fritidsklubben målrettet og
seriøst, derfor er det viktig å
få sagt dette. Vi vil i løpet av
våren -99 arrangere tentreff
for alle ungdommer i Rana-,
Nesnaog
Hemnes
kommune, da vil alle
tenåringer i distriktet bli
invitert til disco og biljard.
Først ut er 13 år, så fortsetter
vi helga etter med 14 år og
tar til slutt 15 åringene siste
helgen. Dette er noe som ble
arrangert før med stor
suksess, så vi håper å ta opp
denne trenden igjen. Det vil i

løpet av våren bli arrangert ei
stor biljardturnering, så vi
anbefaler deg og dine venner
om å komme og trene, og
hive deg med på turneringa.
Vi arrangerer og bursdagsog klassefester som vi
skreddersyr etter ditt ønske,
det er bare å ta kontakt med
en av oss i styret, så ordner
vi det. Vi ønsker alle en
riktig god påske, og ønsker
dere
alle
hjertelig
velkommen til Parelius Stedt
Club. Hilsen styret i Parelius
Stedt Club:
Leder: Espen L. Pedersen.
Nest L.: Tina M. Pedersen.
Kasserer: Fred Olbrekk.
Sekretær: Ida Pruglhei.
Styremedlemmer:
Sindre Saghei,
Linn Katrin Kvåle,
Janne Johansen,
Jan Yngve Nervik,
Iselin Hansen,
Toralf A. Westmann,
Marie H. Langfjell.
Vaktmestere:
Erik B. Arnesen,
Tor Ø. Adolfsen,
Johan A. Westmann

Leserinnlegg
OBS OBS En påminnelse til noen av bøgdas befolkning. Søppeltippen ligger på Røssvoll og
IKKE langs Sagheiveien. TAKK.

Årsmøte 20.01.1999.
Sak 1: Odd Terje Nyjordet
åpnet møtet og ønsket
velkommen.
Sak 2: Innkalling godkjent.
Sak 3: Saksliste godkjent.
Sak 4: Trygve Karstensen
valgt som ordstyrer, og Kari
Brekke Arnesen valgt som
referent.
Sak 5: Alle årsberetningene
ble godkjent.
Sak 6: Alle regnskapene ble
godkjent. Jo Strandjord fikk
skryt av årsmøtet for det
kjempe-arbeidet han utfører
som regnskapsfører.
Sak 7: Kontingenten forblir
uendret, kr. 100,- for familie
og kr. 50,- for enkeltmedlem.
Sak 8/1: Opprettelse av
revygruppe? Underholdnings
-gruppen sidestilles med
Mauren.
Kontaktperson
inntil videre er Rune
Henriksen.
Sak 8/2: Godtgjørelser ?
Formann får kr. 1.000,- pr år
for
ikke
dokumenterte
utgifter. Kasserer får kr.
500,- pr år for ikke

dokumenterte
utgifter.
Banebestyrer,
skianleggsbestyrer
og
husbestyrer (for Gammelskola) får kr. 1.000,- hver for
ettersyn med hver sine
anlegg. Gruppene må melde
inn ansvarlige personer til
hovedstyret.
Sak
8/3: Sponsorgruppe
opprettes, konstituerer seg
selv og jobber gjennom
hovedlaget slik at alle vet om
hverandre og eventuelle
ideer / ønsker som er tenkt.
Sak 8/4: Bjørg og Arnfinn
Johannessen er utnevnt som
nye æresmedlemmer.
Sak 8/5: Istedenfor pkt. 1
og 2 i saksfremstillingen:
Ansvarshavende
for
Gammelskola (Husbestyrer),
sitter ikke fast i styret, men
kalles inn ved behov,
styremedlem 2 skal dermed
utgå. Leiebehov meldes
alltid til husbestyrer. Valg av
husbestyrer skjer for 2 år av
gangen. Pkt. 3 utgår (trekkes
tilbake). Pkt. 4 Ved eventuell
vasking etter leie, tilfaller

beløpet den som foretar
vaskingen. Dette koster kr.
300,- og leietaker må få dette
skriftlig ved utlevering av
nøkler.
Jo
Strandjord
utformer
giro
med
husleieregler.
Pkt.
5
Hovedstyret skal utarbeide
en
arbeidsinstruks
for
Husbestyreren.
Sak 8/6: A-lag i fotball ?
Det ble avholdt avstemming,
og resultatet ble som følger:
10 stemmer for forslaget, 8
stemmer mot forslaget og 5
blanke stemmer.
Sak 9: Valg, alle forslagene
i fra valgkomiteen ble
enstemmig vedtatt, leder av
turngruppa ble først klart i
begynnelsen av februar.
Styremedlem 2, går ut av
styret og blir en egen gruppe
med
ansvar
for
Gammelskola.
Sak 10: Tekking av utleie
Gammelskola
til
konfirmasjon i mai. Det var
kun to søkere.

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Frister for innlevering
av stoff er innen utgangene av FEBRUAR, MAI og NOVEMBER.
Innslag til avisen kan sendes til: Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8632 SKONSENG
Eller på E-mail:
trygve.karstensen@c2i.net
Mauren er også lagt på internett:
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
Besøk gjerne SUL sin hjemmeside: http://home.c2i.net/skonseng/sul
Redaktør:
Trygve Karstensen
Medlemmer: Geir W.Stormo, Leif Sætermo, Øystein Mediå, Kari Gåskjønli,
Ann Kristin Alte og Solfrid Stormo.

Skigruppa informerer.
Skigruppa minner om viktige
datoer:

Fotballgruppa informerer.
6-7. Februar var miniputter,
gutter og jentelaget på Hydro
Texaco cup i Ranahallen.
5-6-7 Mars var miniputter,
gutter og jentelaget på
turnering Randulf Alterens
cup også det i Ranahallen.

23/03 – Klubbmesterskap på
Emilmyra.
18/04 - Skidag for hele
familien på Emilmyra.

04/05 – Premieutdeling for
Cup og klubbmesterskap på
samfunnshuset.

Ettersom
vi
skal
ha
varetelling etter påske, over
alt det vi har av utstyr, og
spilledrakter må alle som har
spilledrakter levere dem inn.
Alle som har hatt unger som
har spilt fotball "SJÅ I
SKAPAN" om dere har.
Spilledrakter leveres til

trener eller til Gunnar
Johansen.
Treningsavgift: Når den
kommer ut oppfordrer vi at
dere betaler den ettersom den
inneholder forsikring av
ungene.
Hilsen Fotballgruppa

Jøssadall`n
Er en ny føljetong som vil komme i kommende utgaver av Mauren, det er en spalte hvor vi
kommer til å skrive inn ett til to Ranværingsuttrykk og hvor på forklaringen av disse ordene
vil komme i neste utgave av Mauren. Så nå kan dere begynne å spørre naboene om hva
ordene: ABOKA og ABÆKT betyr ? Har dere noen gode uttrykk å komme med til

Jøssadall`n,

kan dere sende det til Trygve Karstensen Skonsenghagen 93
SKONSENG, eller på E-mail trygve.karstensen@c2i.net
(Jøssadall`n.= en som røper hemmeligheter).

Årsfest
Årsfesten i år ble arrangert
23 januar. Det
var bra
oppslutning, men kunne ha
vært bedre, ca 120 stk. I år
som ellers ble det servert
saltkjøtt og kålrabistappe
som
smakte
aldeles

fortreffelig. Musikken ble
besørget av Apollo, enda mer
skryt. Meget fin musikk. I år
ble Bjørg og Arnfinn
Johannesen
utnevnt
til
æresmedlemmer,
men
grunnet sykdom, kunne de
dessverre ikke være tilstede

8615

på årsfesten for å motta
æresbevisningene, så disse
ble overlevert hjemme hos
dem senere på kvelden. Det
var en meget vellykket fest
og stor stemning. Positivt var
det å se så mange nye
bøgdaværinga. GWS

TILLITSVALGTE SKONSENG UL 1999
Styre Hovedlaget
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
1. Styremedlem/Utdanningskontakt
2. Styremedlem/Ansv. Doning-Ettersyn
Varamedlem
Turngruppa
Leder
Kasserer
Fotballgruppa
Leder
Kasserer
Skigruppa
Leder
Kasserer
Fritidsklubben
Leder
Kasserer
Revisorer
Revisor
Revisor
Regnskapsfører
Regnskapsfører
Gammelskola
Utleie
Valgkomite
Leder

Navn
Anne L. Kvåle
Hans A. Heggli
Solfrid Stormo
Nina Eidem
Anne L. Sætermo
Geir Stormo
Kari Skjeringstad

Tlf.privat
75 14 80 86
75 14 81 67
75 14 83 24
75 14 82 17
75 14 82 49
75 14 83 24
75 15 33 65

Undis Pedersen
Evy K. Olsen

75 14 80 93
75 16 30 36

Anne K. Olsen
Alf Andersen

75 14 82 70
75 14 82 89

Rune Korsvik
Evy Bergli

75 14 82 78
75 14 82 85

Espen L. Pedersen
Fred Olbrekk

75 14 80 63
75 14 81 49

Harry Pedersen
Anita Pruglhei

75 14 80 63
75 14 80 24

Jo Strandjord

75 14 81 12
75 14 82 87

Odd T. Nyjordet

75 14 83 44

LAG OG FORENINGER PÅ RØSSVOLL OG SKONSENG
Diakonutvalget
Foreldrerådet Skonseng Skole
KFUK Speiderne
Menighetsrådet
Midtre Ranelva Fiskelag
Røssvoll og Skonseng Misjonsforening
Røssvoll og Skonseng Samfunnshus A/L
Røssvoll Vasslag
Røvassdalen Skytterlag
Skonseng Skolekorps
Skonseng Vasslag

Ardis Langvann
Kristin Stenmark
Randi Adolfsen
Steinar Henriksen
Kristen Elias Rødvann
Signy Åsrud
Kari Brekke Arnesen
Kristen Røssvoll
Tore Granlund
Jøran Eidem
Robert Jamtli

75 16 23 73
75 16 23 53
75 14 81 01
75 14 81 03
75 14 82 31
75 14 81 23
75 14 80 72
75 14 81 22
75 16 83 74
75 14 82 17
75 14 82 43

