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Skatekurset, som ble holdt i
helgen på Sætre skole, ble ifølge
Meland en ubetinget suksess.
- Det var helt supert og vi var
heldige
med
været
også.
Lørdagen var det 17 påmeldte,
mens vi fikk 22 påmeldte på
søndag, og det var god stemning
blant alle, sier Meland.

Starstruck
Flere av ungdommene gikk inn
i små kjendiskomaer da de fikk
møte Henning Braaten, en av
landets desidert beste streetskatere.
- Joda. Ungdommene var veldig
fornøyde med opplegget, og
syntes det var ekstra stas at
Braaten var der. Så det ble mye
«hvordan er det å være skatekjendis», sier medarrangøren.
Det ble likevel godt med tid til å
trene på nye tricks, og Meland
roser de to kurslederne opp i
skyene for måten de tok seg av
ungdommen på.
- Det var tross alt forskjellige
nivåer på deltakerne, men
Braaten og Kongstein gjorde en
super jobb. De hadde god kontakt med ungdommene og var
flinke til å veilede på alle nivåer,
sier hun.

Tidligere neste år
At det derfor blir nytt kurs, etter

at det første samarbeidet med
Sætre skateklubb gikk knirkefritt, er noe Meland anser som
naturlig.
- Det var i alle fall enorm stemning for det, og jeg tror vi tar det
på våren til neste år og ikke
venter til langt utpå høsten, sier
hun.
Det er flere årsaker til det, ikke
minst at været er tryggere.
- Tar vi det på våren, så får
ungdommen også hele sommeren
på å trene på de nye tricksene de
har lært på kurset, noe det var
mye av. Det gikk rett og slett over
all forventning. Alle lærte noe
nytt, og jeg så en tydelig forskjell
på enkelte bare fra lørdag til
søndag. Så det blir flere kurs, sier
Marie Meland.

Konkurranser
Det ble i forbindelse med skateskolen også avholdt små konkurranser for å gi kursdeltakerne
litt ekstra insentiv til å prøve ut
nye kunster. Og ikke minst få
sjansen til å overta et skikkelig
kjendisbrett.
- Henning ga jo bort brettet sitt
i premie, og det er klart det var
stas for den som vant. Det var
også flere som bønnfalt de to om
å komme tilbake neste år, så
sånn sett tror jeg vi allerede har
flere påmeldte, sier Marie Meland.
Kurset ble arrangert av Ung I
Hurum, i samarbeid med Sætre
skateklubb.

FLIPPET HELT UT: Tommy Dalberg var en av de mange Sætreskaterne som deltok på helgens skateskole. - Det blir nok nytt kurs
til neste år, sier Marie Meland i Hurum kommune etter
skatesuksessen. (Foto: Edgar Dehli)

Huringen
suverene
Huringens
A-lag
er
seriemestere etter å ha
knust Fjell 6-1 mandag
kveld. Det betyr at det
suverende seniorlaget fra
Klokkarstua er seriemestere, med tre gjenstående
runder. Shorts-soldatene
har scoret hele 80 mål på
15 kamper, og kan nå
starte forberedelsene for 5.
divisjon neste år.

På vei mot seriegull
Amasone fotballklubbs J14 lag har allerede
sikret seg seriegullet i sin klasse. Laget har så
langt i høst vunnet to store cuper, og har nå et
så komfortabelt poengmessig forsprang på konkurrentene at ingen kan ta fra dem seriegullet.
Laget består at jenter på 13 og 14 år fra
Bødalen, Nærsnes og Åros.
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