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NM-gull til Magnus fra Myra
Magnus Myhren Kristensen ble Norgesmester i
skøyter for juniorer på
hjemmebanen i Myra
helgen 2. - 3. februar.
Mange tilskuerere var innom
skøytebanen i Myra helgen 2. - 3.
februar for å heie fram Magnus
som overtok favorittstempelet da
Simen Spieler Nilsen ble syk og
måtte trekke seg fra junior-NM.
VM-billetten sikret
NM-tittelen sikret også Magnus
plass til junior-VM i italienske
Collado 22. - 24. februar.
- En utrolig deilig følelse, forteller
Magnus til Fædrelandsvennen.
- Nå skal jeg skaffe meg mesterskapserfaring og vise meg fram
så godt jeg kan. Samtidig skal jeg
gjøre det jeg kan for å hjelpe Simen til å vinne lagtempo, fortsetter han.
Hjemmebane
Magnus satte stor pris på støtten
fra publikum på hjemmebane, og
å kunne sove hjemme i egen seng
mellom de to dagene konkorransen varte.
-Det hadde mye å si at NM gikk
på hjemmebane. Jeg kjenner banen og det gjør det lettere å finne
rytmen under løpene, fortalte
Magnus til Agderposten.
-Publikum drev meg fremover

Magnus Myhren Kristensen fra Myra ble Norgesmester for junior på skøyter
på hjemmebane, mens Sofie Karoline Haugen fra Sandefjord tok tittelen for
kvinner. (Begge foto: Arendal skøiteklubb)
Magnus fikk god hjelp
av hjemmepublikum da
han vant junior-NM på
hjemmebane.

og gjorde at jeg presset meg selv litt ekstra,
fortsatte han.
Arendal skøiteklubb
er kåret til Norges
beste skøyteklubb, mye
takket være satsingen
klubben har gjort på
å rekruttere nye unge
skøyteløpere. Og veldig
mange av de lovende
kommer nettopp fra
Myra. Det blir spennende å følge utviklingen i
årene framover!

Hva er rett? I eller på Myra?
Sier du i Myra eller på Myra?
Myra budstikka vil nå få etablert en gang for alle hva som
er riktig. Vi har spurt to av
landets mest kjente språkeksperter, og de er faktisk helt
enige!
Tekst: Vanja Grut
Skal man dømme etter hva folk bruker, er det ikke
lett å si hva som er riktig. En uformell spørreundersøkelse på MUILs facebookside bekrefter at begge
deler brukes. Der var det 11 personer som svarte at
de sa i Myra og 12 som svarte at de sa på Myra.

Leserbrev
Vi har også fått leserbrev om temaet:
«Jeg mottok Budstikka en av dagene, og det var
hyggelig. Jeg er gammel myrajente, har vært med i
Budstikkas redaksjon flere år og synes det er gøy når
den av og til våkner til liv!
Men - så skriver dere i overskriften om Sam Eydes
videregående: Den er Aust Agders største videregående skole - beliggende PÅ Myra!
Det heter ikke PÅ Myra men I Myra!
(…)
Vi er mange som har sett at veldig mange gjør denne
feilen, både Agderposten og de forskjellige eiendomsmeglerne- og vi mailer til de fleste og forklarer

Sylfest Lomheim slår fast at tradisjonen alltid
har rett!

hvor vi bor - ALTSÅ I MYRA!
P.S. Ser at Aslak skriver riktig i sin annonse for skitrening - han er ”gammel” myragutt!
P.S. 2: Jeg kan jo også fortelle at i min skoletid i
Myra fikk vi feil og rød anmerkning hvis vi skrev ”på
Myra”. Gjerne med et spørsmålstegn - Vegårshei?
Skjønner at dere nye myrainnbyggere er usikre, men
vi bor i ei bygd - eller i en krets -ikke på!
Vennlig hilsen
Elsa Aanonsen »
Dette måtte Myra budstikke komme til bunns i, så
følgende e-post ble sendt til de to kjente språkprofessorene Sylfest Lomheim og Arne Torp:

«Jeg har fått noen henvendelser rundt preposisjonsbruken til stedsnavnet Myra, fordi folk bruker både
«i» og «på» om Myra.
Myra var opprinnelig en liten bygd med spredt bebyggelse og mange gårder, og få innbyggere, rett og
slett en bygd i utkanten av Arendal, på landet. Men
på slutten av 80-tallet startet utbyggingen av Myra
med ny og gjennomgående vei og omfattende boligbygging. Nå er det hele 5-6 byggefelt, stor idrettspark, videregående skole og flere kirker der.
Med andre ord har det skjedd en stor utvikling, og
Myra er ikke lengre den lille bygda på landet, men et
stort område som har blitt mye mer sentralt.
Det jeg har lagt merke til er at de opprinnelige innbyggerne på Myra bruker «i Myra», mens innflyttere
og folk andre steder i området bruker «på Myra».
Jeg ønsker derfor å få greie på hva som må være
riktig preposisjonsbruk. Må man bruke «i», som det
opprinnelig har vært, eller finnes det en regel som
sier at man kan gå over til å bruke «på» i stedet
når så mange bruker det? Kan det være en naturlig
språklig utvikling som kan forklares på noen måte?
Vennlig hilsen Vanja Grut,
redaktør Myra budstikke.»
Og riktig svar er:
Og professorene var ikke sene om å svare:
Kort og konsist svar fra Sylfest Lomheim:
«Svaret er enkelt: det er tradisjonen, og dei som
representerer tradisjonen, som alltid har rett i slike
tilfelle. Av same grunn heiter på Hamar og på Notodden.
Beste helsing Sylfest»
Og Arne Torp er av samme oppfatning:
«Som utprega konservativ, for ikke å si nærmest
reaksjonær i språkspørsmål, stemmer jeg sjølsagt for
den tradisjonelle uttrykksmåten. Jeg er riktignok ikke
lokalkjent i Myra, og slett ikke i Myra slik den er
blitt i dag, men jeg vet jo godt at det fantes en krets i
Østre Moland, eller Moland, som vi holtinger gjerne
sa, fordi Vestre Moland var for langt unna, og vi sa
da I MYRA -- noe som kanskje høres litt skummelt ut,
for det da kan det jo høres ut som du ligger i gjørma
til halsen, men slik var uttrykksmåten, og jeg ser
ingen grunn til at noen flere hus der skulle kreve noe
ny preposisjon. Ei myr ligger jo alltid i en dal, og
derfor heter det for eksempel også alltid i Dalen om
gårdsbruk eller områder som har dette navnet, sjøl

Arne Torp, også tidligere molending, ser ingen grunn til
at flere hus i Myra skal kreve en ny preposisjon.

om det heter på Skjulestad, Longum, Tveide osv. for
å nevne noen andre molandsnavn.
Det er jo egentlig rart at folk i Myra skulle være misfornøyde med preposisjonen i foran navnet, for ellers
er det gjerne på folk synes ikke er bra nok. Alle vi
gamle vet f.eks. at byer som Hamar, Lillehammer
og Kongsberg tradisjonelt krever preposisjonen på,
men i dag synes de fleste det er mye flottere med i, så
derfor holder på på å forsvinne foran disse navnene
(ja, det skal være to på etter hverandre i setningen
foran - kanskje ikke elegant, men korrekt).
De som er interessert i se hva Språkrådet har sagt
om preposisjoner og stedsnavn, kan lese mer om
dette her: http://www.sprakradet.no/nb-no/Sprakhjelp/Skriveregler_og_grammatikk/Preposisjonsbruk_bm/#stedsnavn.
Beste helsing
Arne Torp
Pensjonert professor i nordisk språkvitenskap»
Det er I!
Dermed burde det være slått fast en gang for alle:
Det heter I Myra og ikke på Myra. Like greit å bare
legge om for de som sier på med en gang. I hverfall
om du ønsker å bli tatt for en ekte myraværing! (Undertegnede øver seg hver dag…)

Myra fotballgruppe 2013
Fotballsesongen 2013 er allerede godt i gang og våre
respektive lag har startet på
forberedelsene til årets sesong.

I Myra er det slik at vi ikke har en egen hjemmebane
som bare er vår. Vi er avhengige av Arendal kommune og har et godt samarbeid med dem om å låne
kunstgressbanene både til trening og kamp.
Vinterstid er det slik at det er knapphet på å få låne
denne banen og noen av våre yngste lag må dermed
trene inne i gymsalen i vintermånedene. Dette legger
imidlertid ingen demper på spillerne som synes det
er gøy å spille inne.
Søker trenere til 1. klasse
I år er det slik at 1.klasse per dato ikke har trenere
som kan starte opp dette laget. Vi i fotballgruppen
ønsker kontakt med personer som kan tenke seg å
gjøre en innsats for barna og fotballen i Myra slik
at også dette kullet kan komme i gang før sesongen
starter. Vær vennlig å kontakte undertegnede snarest
dersom noen er interessert!
Våre vintertreningstider er som følger:
Kunstgressbanen:
Mandager kl. 18.30-20, Gutter 12 og Gutter 10 (halv
bane).
Gymsalen:
Mandager: G 04-05 kl. 17-18 og Gutter 09 18-19.30.
Torsdager: G 08 kl. 17-18.30 og Gutter 12 18.30–20

Årets G 09 (3. klasse) i aksjon i gymsalen 27.januar i år.
En flott gjeng på 15 gutter som hver uke kommer for å ha
det gøy og bli enda bedre fotballspillere.

gene. Det betyr at vi har fått rikelig med treningstid
i sommerhalvåret og har muligheten til å trene ofte
med de ulike lagene.
Vi ønsker imidlertid å få med oss flere spillere, både
jenter og gutter slik at Myra blir en fotballklubb å
regne med i årene som kommer. Dere foreldre er
viktige. Ta kontakt hvis dere lurer på noe eller stikk
innom på en trening for å slå av en prat. Vi trenger
dere!
Fotballhilsen
Bård Brekke, fotballeder MUIL

I tillegg har lagene mulighet for å trene på kunstgressbanen lørdager mellom kl. 10-12 hele banen.
Sommertreningstider fra 1.mai – 1.desemeber
2013:
Nye kunstgressbanen:
Mandager: Myra har hele banen mellom kl. 16-20		
Torsdager: Hele banen mellom kl. 16-20			
Fredager: Hele banen fra kl. 16.30-18			
Lørdager: Hele banen fra kl. 10-12
Inndelingen av treningstider for de ulike lagene settes i løpet av våren.
Kampdager
Kampdag for lagene G 7 – G 10 blir i år på onsda-

Sangkoret Kikhosten har spilt inn CD-plate
med en blanding av korsanger og allsanger.
Den er nå i ”trykken” i et begrenset opplag.
Ønsker du å kjøpe, ta kontakt med noen
i koret, eller John Sandaker på tlf. 907 81
808.
Koret trenger en ny bass eller to, så møt opp
på sangøvelse annenhver onsdag på Grendehuset (oddetallsuker) om du vil være med!

Sangkoret Kikhosten har vært på tur!
Tidlig i september dro vi til Toscana.
Dag Aasbø hadde laget en fantastisk
tur for oss. Buss fra Harebakken, fly
fra Torp til Pisa.

Buss ventet på oss, og kjørte oss direkte til en vingård. Der fikk vi både deilig og, ikke minst, rikelig
mat og drikke. Og vi fikk lov til å synge! Videre med
bussen til hotellet vårt i Montecatini Terme. Vi hadde
tid til å kose oss i byen, og nyte svømmebassenget
på hotellet. Vi fikk lov til å synge og spille trekkspill
i hagen utenfor baren hver kveld.
Vi har sunget i Palazzo Strozzi!
Vi hadde guidet tur i Firenze. Vi tok toget på egenhånd, og ble møtt av en hyggelig guide, som viste
oss de store, berømte stedene i byen.Vi hadde også
noen timer på egenhånd, før togturen” hjem”.
En kveld var vi i Montecatini Alto. Det er en befestet
landsby på toppen av et høyt fjell. De har heldigvis
Funicular, (sånn som Fløybanen i Bergen) så vi slapp
å gå opp. (Det var imidlertid noen få som gikk ned
igjen i bekmørket.) Der opp spiste vi middag og
sang, med verdens fineste utsikt!

Siste dagen var vi på vinfestival i Greve. Vi fikk
smake på masse deilig Chiantivin! Neste morgen
gikk turen hjemover.
Flott tur!
Bente & Bente
Sangkoret Kikhosten

Telenorkarusellen 10. februar
Velkommen til Telenorkarusell langrenn i Myra
søndag 10. februar 2013 kl. 1200

MUIL inviterer alle barn til langrennsdag i de fine langrennsløypene
ved skolen i Myra.
Påmelding kl. 1200 ved ballbingen. Første start kl. 1230.
0-5 år liten løype
1. og 2. klasse stor løype
Fra 3. klasse stor løype x 2
Kun klassisk stil

Noen av sesongens skiskoleelever sammen med trenerne Vanja Bruvoll og Alsak Blågestad.

Gratis pølser og brus til alle deltakere
Felles premieutdeling, ingen startkontingent – premier til alle

Medlemskontingent 2013
For kun 250,- i året kan hele familien delta på mange flotte
aktiviteter. Husk også å gå inn på www.muil.no for å registrere alle familiemedlemmene. Dersom dere har registrert dere
tidligere på www.muil.no så trenger dere ikke gjøre dette
igjen.
På grunn av skjerpede regler fra Norges
Idrettsforbund er alle idrettslag pålagt å ha
et elektronisk medlemsregister der alle medlemmer må være registrert.

Får du problemer med registreringen kan du
sende inn informasjon med navn, adresse og
fødselsår på e-post: rune.oia@gmail.com

Derfor ønsker vi din hjelp til å registrere deg/ Priser på kontigent for 2013:
din familie. Dette gjelder både om du er aktiv
Familie kr. 250,medlem eller støttemedlem.
Voksen kr. 150,Barn/ungdom kr. 100,Registreringen gjør du ved å besøke www.
muil.no og trykke på linken under ”Medlemsregistrering” øverst til høyre.

Navn:
Type medlemsskap (familie/voksen/barn):

Myra ungdoms- og idrettslag
v/Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal

2801 04 25370

Avsender:

Myra ungdoms- og idrettslag
v/ Aslak Blågestad
Midtstølveien 35
4848 Arendal

Timeplan Myra grendehus
Fast aktivitetsplan 2012 - 2013

Årsmøte i Myra UIL 26. februar
Årsmøte i Myra UIL avholdes 26. februar kl.
19.30 på Grendehuset
Saker til årsmøtet må være styret i hende innen 14. februar.
Send forslag til:
Aslak Blågestad, Midtstølveien 35, 4848 Arendal,
e-post: aslak.blaagestad@nov.com

