Husk vår hjemmeside www.aaskameratene.com og facebookside for bygda «Vi
som bor i Åsbygda», meld deg inn om du ikke allerede er det.

Om flere har lyst til å benytte muligheten til å gi en slant igjennom Grasrotandelen
er org.nr. vårt 992639679. Dette koster ikke deg som tipper noe ekstra, og det er
en lettvint måte å støtte idrettslaget på. Igjen tusen takk til alle som allerede benytter denne muligheten!

Åskamposten
Et medlemsblad for

Åskameratene U & IL
Nr. 1 2017

Om man ønsker å leie gymsalen på skolen til for eksempel en
barnebursdag, er det mulig. Ta kontakt med Kjell Ivar for nærmere avtale.
Faste aktiviteter i Åskameratene U & Il:
Mandag:
Kl. 17.30-18.15 Barn 3-5 år
Kl. 18.00-18.45 Barn 6-8 år
Kl. 18.45-19.45 8-11 år

Sportsdans:

Leder: Marianne Bråten
Tlf: 41 26 66 39

Kl. 20.00-21.00 Øvet ungdom
Kl. 21.00-22.00 Voksne

Tirsdag:
Kl. 17.30-18.15

Barnetrim:
Leder: Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga
tlf: 93 02 55 94

Onsdag:
Kl. 20.00-22.00
Trim for «eldre ungdom»

Fredag:
Øvelse til konkurranser i sportsdans.

Innebandy:
Kontaktperson: Kjell Ivar Grøthaug
Vesleenga, tlf: 93 02 55 94

Dansegruppa:

Viktige datoer:

Marianne Bråten driver trening av selskapsdans hver
mandag og fredag i gymsalen i Åsbygda.
De yngste fra tre til fem år danser fra kl. 17.30 -18.15.
Neste trinn fra seks til åtte år danser fra 18.00 til 18.45.
Gruppa med dansere fra åtte til elleve år danser fra kl.
18.45-19.45.
Øvet ungdom trener fra 20.00 til 21.00.
Gruppen for voksene trener fra 21.00 til 22.00.
På fredager er det forberedelser til konkurranser.



4.mars (lørdag) Ringkolløpet og Åskamfest



21.mars (tirsdag) Årsmøte i Åskameratene U & IL, kl. 19.00, Åsbygda
grendehus (gymsalen)
22.april (lørdag) kl. 10.00, dugnad på stadion med påfølgende grilling
og hygge for både voksne og barn.
17.juni (lørdag) kl. 12.00, Øyangen rundt, Jonsetangen.
2.september (lørdag) kl. 12.00, Mosjøløpet, Åsbygda skole.
28.desember (torsdag) kl. 17.00, juletrefest, gymsalen


Marianne og barna i fri utfoldelse. Foto: Ringblad





Totalt der det ca 40 dansere fordelt på de forskjellige gruppene og mange ivrige
Sammen får vi det til:
Barnetrim:
v/Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga

Stor takk til alle som har bidratt som frivillige i 2016!

Hver tirsdag fra 17.30 til 18.15 arrangerer vi barnetrim i gymsalen. Vi har i det
siste vært opp mot 20 barn i alderen 2 til 8 år som møtes for lek og samhold.
Aktiviteter som hopping gjennom rockeringer og skikkelige vriene hinderløyper
virker å falle godt i smak hos barna, og vi pleier å avslutte med felleslek som
hauk og due og haien i det røde hav. Vi har ingen påmelding, så ønsker du å ta
med barnet eller barnebarnet på en enkel aktivitet, så er det bare å møte opp. Se
facebookgruppe «Barnetrim Åsbygda».
Øyangen rundt 2016:
v/Wibecke Sem-Jacobsen
Gudmund Bakke har vært løpegeneral i mange år. Nå har han imidlertid ønsket å
trappe litt ned og undertegnede har tatt over stafettpinnen som løpsansvarlig, i
godt samarbeid med Øyvind Tosseviken. 2016 var overgangsåret hvor Gudmund
overførte all kunnskap og alle lure triks.
80 deltagere til sammen løp denne dagen. Supert vær og god stemning.

Vinner av kvinneklassen, Elin Hagavold. Foto:
Emilie Kjennerud

Saftbalnderne Berit Skjærvold og Anne Kari
Blyberg. Foto: Emilie Kjennerud

Fra v. Wibecke Sem-Jacobsen, Gudmund Bakke, Jens Erling Bråten
og Kjell Grøthaug har akkurat startet Mosjøløpet. Foto: Ringblad
«Se her, sånn gjør du det Øyvind. Stram godt!»,
sier Gudmund ,da ny løpsledelse er på opplæring av hvordan man merker Øyangen rundt.
Foto: Wibecke Sem-Jacobsen

Tore Askilsrud og Jens Erling Bråten noterer tiden på
Øyangen rundt. Foto: Emilie Kjennerud

Berit Skjærvold har full kontroll på hvem som skal
ha hvilket merke på Mosjøløpet. Foto: Ringblad

I 2016 måtte vi leie lokale på Haugvang for dansegruppa vår på grunn av vannlekkasje i gymsalen på Åsbygda skole/grendehus. Nå er det fikset, og danserne er tilbake
i gymsalen. Ellers har lysløypa blitt litt oppgradert (i tilfelle vi kulle få litt snø), og
scooteren har vært på service. Andre utgifter er kontingenter til forbundene for
gruppene, samt arrangementer som stevner, løp, avslutningsfester og Åskamfest.
Vedlagt er ny giro for medlemskap i 2017. Vi er veldig glade for alle som vil betale
og dermed bidra til driften av idrettslaget.

Opprusting av Pilegrimsleden:
Det er kommet inn et forslag på å ruste opp Pilegrimsledens gang gjennom Åsbygda. I dag går store deler av den
på asfalt både på vei og fortau, før den går inn i skogen ved
Moesmoen. Ønsket er at den skal gå i gamle spor i jordekanter og gjennom skog. Ved å sette denne stien i stand vil
vi også få fine turmuligheter i nedre del av bygda.

På forhånd takk!
«Vi som bor i Åsbygda»:

Foto: Tove Elisabeth
Nypan/STFK

Åskamfest:

Det er blitt opprettet en egen gruppe på facebook for oss som bor i bygda (som
heter «Vi som bor i Åsbygda»). Gjennom denne gruppa kan vi kanskje få tak i
hverandre, holde litt kontakt, tipse om ting og tang og lage arrangementer. Men
det er jo ikke alle som har konto på facebook, så derfor har vi valgt å ta med noen
av de gode innspillene inn i Åskamposten.

Årets Åskamfest er lørdag 4.mars kl. 19.00, i Åsbygda grendehus (gymsalen på
skolen).
Om du ikke har meldt deg på og har lyst til å komme, så kast deg rundt og si i fra
til Anne Lene Kjennerud på tlf. 97677237.



Neste år kommer vi til å legge festen til en annen dato, sånn at den ikke kræsjer
med vinterferien.

Bredbånd til Åsbygda: Flere har ytret ønske om at det skulle vært
bedre internett i bygda. På Ringnett sine sider kan man enkelt melde generell interesse for fiber. Blir det mange nok, kan det jo hende at det blir
tatt tak i. Ringnett: http://www.ringnett.no/privat/fiber/meld-interesse
Vi håper alle som kan være interessert melder fra om dette.



På facebook-siden er det også en underskriftskampanje til Telenor om
bedre internettlinje, Asle Gundersby som er initiativtager.



Gapahuk: Vi har fine turmuligheter i bygda vår! Det hadde vært hyggelig
å ha et felles sted hvor vi kunne møtes til bålkos, aking og lek. Hva med å
bygge en felles gapahuk med bålplass? Er det noen som har et forslag til
et sted det kunne passet å ha det? Foreslått av Beathe Pettersen.

Dugnad på stadion:
22. april kl. 10.00 til 14.00 så holder vi en liten dugnad på stadion. Oppgaver
som ønskes utført er blant annet maling av vegger, rydding i kratt og grilling av
mat. (Det skal være litt hyggelig også. Ta gjerne med barn, vi lager litt opplegg for
dem også.
Møt opp til hyggelig samvær og god gammeldags dugnad. For påmelding og informasjon kontakt Kjell Ivar på tlf 93025594.

Gå- og løpegruppe:
v/Berit Skjærvold
Våren nærmer seg med lysere ettermiddager og snøfrie fortau. Det burde være
tidspunktet for å bli med på en Gå-/Løpegruppe. Dette er et lavterskelengasjement hvor det er plass for alle. Noen av oss ønsker å gå sammen en ettermiddag
i uken, mens andre ønsker litt mer fart. Derfor blir det to grupper.

Vi tenker oss start fra Åsbygda skole hvor vi går eller løper en times tid. På fine
dager avslutter vi gjerne med en kaffekopp i skolegården.
Oppstart blir tirsdag 25. april kl. 18.00. Påminnelse kommer på facebooksiden
«Vi som bor i Åsbygda».

Juletrefest:
I romjulen 2016 ble det dessverre ingen juletrefest, men det blir det i 2017! Datoen er allerede
bestemt; torsdag 28.desember, innbydelse kommer når julen nærmer seg igjen.

Mosjøløpet 2016:
v/Wibecke Sem-Jacobsen
40 deltagere løp den 16 km lange løypa og 10 gikk, i nydelig høstvær.
Jeg oppfordrer alle til å holde av årets dato, som er 2.september, til å være med,
enten å løpe eller gå, med eller uten tidtaking. Premier til alle!

Årsmøte Åskameratene U&Il:
Årsmøte holdes i Åsbygda grendehus (gymsalen) 21.mars kl. 19.00. Se også informasjon www.aaskameratene.com.
Har du lyst til å bidra i styret eller laget, ta kontakt med Beathe Pettersen i valgkomiteen, på telefon 41220220.

Åskameratene U & Il styre 2016:
Leder: Kjell Ivar Grøthaug Vesleenga, tlf: 93 02 55 94
Nestleder: Henning Kjennerud, tlf: 94 87 94 00
Kasserer: Guro Myhre, tlf: 91 67 60 01
Sekretær: Jørgen Ruud
Styremedlem: Berit Skjærvold, tlf: 92 22 38 02
Varamedlem: Wibecke Sem-Jacobsen, tlf:99 29 52 55

Ragnhild og Leif Roger Hultgreen gikk løypa til Mosjøløpet. Her sammen med Karl Ivar Blyberg , i midten, i en
hyggelig passiar ved væskestasjonen. Foto: Tore Askilsrud

Her passerer vinneren av Mosjøløpet, Stian Håkonsen, væskestasjonen. Nesten bare nedover igjen nå…
Foto: Tore Askilsrud

Ringkolløpet 2016:
Avlyst på grunn av for få deltagere.
Scooterutvalget 2016:
v/leder Henning Kjennerud
I 2015 og 2016 har det vært svært lite kjøring i Åsbygda og løypa som går over til
Ringkollen, da dette skyldes dårlig snøforhold og lite snø. Vi i scooterutvalget
har i sommerhalvåret utført noe dugnadsarbeider, som omhandler utskifting av
noen bruer i lysløypa. For 2017/2018 håper vi at værgudene står oss bi og gir oss
mer og bedre snø, så vi får muligheten til å lage flotte skiløyper vi kan bruke.
Økonomi:
v/Guro Myhre
Økonomien i idrettslaget er god. Mye på grunn av alle de
frivillige støttemedlemmene i bygda. I tillegg er det mange
som gir grasrotandelen sin til Åskameratene når de tipper
hos Norsk tipping.
Tusen takk til alle medlemmer og dere som tipper!

