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1) Hvilket lag ble slått ut av Wales i kvartfi-
nalen under fotball-EM?
2) Hvem har norgesrekorden i høydehopp for 
kvinner?
3) Hvem var sjef for kulturhuset før denne ble 
slått sammen med stillingen som kultursjef?

4) I hvilket land ligger byen Ravda?
5) Hvilke kunstformer kombineres under 
Kombi-camp for unger fra 1.-7. trinn?
6) Hvem blir fra nyttår ny helse- og omsorgs-
sjef i Rauma?
7) Hvilket fylke i Norge har minst areal?

8) Den sveitsiske byen Meyringen har gitt 
navn til hvilken type kake?
9) Under vikingtiden het denne byen Jorvik, 
hva heter den nå?
10) I hvilket land var Xuanzong (Den lysende 
keiser) keiser?

10 KJAPPE

1) Belgia
2) Hanne 
Haugland
3) Odvar Ruud
4) Bulgaria
5) Bildekunst, 
musikk og 
dans

6) Greta 
Hanset
7) Oslo
8) Marengs
9) York
10) Kina

Et av årets høydepunkt for 
avlsinteresserte sauebøn-
der. 
Forrige helg ble det arrangert 
kåring av værlam i hos Linda 
Oftedal Vik i Isfjorden, og svært 
mange lam deltok.  

– Hele 54 værlam var påmeldt 
til kåringen. Lammene var av 
rasene NKS (norsk kvit sau), 
spelsau og blæset sau, og det var 
også noen lam av kjøttrasene 
Charolais og Nor-ex, forteller 
Marianne Hunnes.  

Dagens dommere var Knut Ole 
Overaa fra Liabygda og Stein Bjer-
keli fra Vistdal.

Det er i år nytt kåringsregle-
ment, og lammene ble bedømt for 
bruksegenskaper, bein og ullkva-
litet. Det nye er større vekt på 
bruksegenskaper.

– Veldig mange lam fikk god 

bedømming av dommerne, men 
en del fikk litt trekk fordi de var litt 
for lågstilte, altså har for korte 
bein, forteller hun.

Vinneren av førsteplassen, hvit 
sløyfe og heder og ære ble et flott 
lam fra Steinar Morstøl og Silje 
Sæther. Andreplassen og rød sløyfe 
gikk til lam fra Ingrid Hunnes, og 
Oddbjørn Flydahl stakk av med 
den blå sløyfa og tredjeplassen.

– Jeg tror nesten vi hadde ny 
publikumsrekord i år, og det setter 
vi stor pris på. Det utrolig artig at 
folk kommer og ser på! En del 
kommer også for å kjøpe seg vær 
til parringssesongen starter; både 
værlam og av de voksne som 
værringen brukte i fjor, sier 
Hunnes.

Stine Vandevjen Olsen
stine@andalsnes-avis.no
telefon: 959 64 668

De fineste værlammene ble kåret

Beste lam. Førsteplassen gikk til værlammet til Steinar Morstøl og Silje Sæther, andreplassen gikk til lammet til Ingrid Hunnes og 
tredjeplassen gikk til lammet til Oddbjørn Flydahl.  Begge foto: Privat

54 deltakere. 54 lam deltok, og arrangørene tror også det var 
publikumsrekord. 

Sopptur på Åfarnes 
Søndag inviterer Risken 
Sopp og Nyttevekstfore-
ning til sopptur med 
påfølgende soppkontroll 
på Åfarnes.  

– Det er lenge siden det har vært 
soppkontroll i Rauma, sier Kari 
Janne Gjøen, nestleder i foren-
ingen Risken Sopp og Nyttevekst-
forening. 

Det er en forening som tidli-
gere het Molde Sopp og Nytte-
vekstforening, men forandret 
navnet i fjor, da de ville få frem at 
foreningens arbeid og arrange-
ment, dekker hele Romsdal og 

Nordmøre. Ålesund har sin egen 
soppforening.
 

– Hva gjør dere?
– Vi gjør veldig mye, men sopp-

kontroll er vel vår viktigste 
beskjeftigelse. Vi sjekker sopper 
gratis de dagene vi har soppkon-
troll. Vi har hatt mange i Molde, 
men ingen så langt i Rauma. Vi 
håper mange ser viktigheten av 
dette og møter opp på Åfarnes 
søndag, sier hun. 

Hun forteller at de har hatt 
arrangement i Rauma tidligere i 
år – et soppmatkurs, men på 
grunn av for få påmeldte, måtte 
kurset avlyses. 

– Det var i august, og kanskje 
litt tidlig på soppsesongen. Nå er 
det kanskje litt sent, i og med at 
det har vært frost. Men i gran-
skogen tror jeg vi fremdeles vil 
finne mye fin sopp. 

– Og det er det på Åfarnes?
– Ja, i det er det mye av. Turen 

varer i vel 3 timer og etterpå kan 
man få kontrollert soppen på 
ferjekaia, sier Gjøen. 

Evy Kavli
evy@andalsensa-vis.no
telefon: 90519465

Søndagstur. Søndag vil det bli mulig å få bli med på sopptur og 
soppkontroll i regi av Risken Sopp og Nyttevekstforening. Arkivfoto: 

Torsdag 13. oktober:
Torgeir, Terje og Tarjei

Fredag 14. oktober:
Kaia og Kai

DAGENS NAVN

Aktivitet. Ni hytter med 
bare få hundre meters 
mellomrom ser for tiden 
dagens lys i Skorgedalen. 
- Sjelden har det vært så stor 
byggeaktivitet samtidig i 
Skorgedalen, sier hytteeier 
og sekretær i styret for 
Skorgedalsvegen, Leif 
Grande.

Tirsdag 16. oktober 2001

FOR 15 ÅR SIDEN

Søndag formiddag er det to 
gudstjenester i Rauma. 
I Grytten kirke forretter prost 
Erling Nevland og på orgel-
krakken er Harald Morstøl. Det er 
dåp, nattverd og takkoffer  til 
KRIK.
I Voll kyrkje forretter vikarprest 
Sigurd Stige og Edmund Søvik er 
organist. Det er nattverd. 
Takkofferet er til soknerådet.

Helg i kirka

Stort eller lite?

HiPP HURRA
JUBILEUM

HUSK
Hilsen må være hos oss senest

kl 14.00 to arbeidsdager
før innrykk!! Pris kr 100,-.

Vi ønsker fullt navn på
bursdagsbarn/jubilant.

FOR SENT INNLEVERT BLIR
PÅBEREGNET KR 50,- I GEBYR.

Bestill via E-post:
annonse@andalsnes-avis.no -

TLF. 71 22 22 22 eller
MOBILTLF. 2399 Åa bursdag


