
[Slik oppretter du en brosjyre] 

[Du kan skrive ut (og ta vare på) disse 

brosjyreinstruksjonene ved å klikke Office-

knappen, velge Skriv ut, og deretter klikke 

Hurtigutskrift.] 

[Du kan lage en profesjonell brosjyre ved å bruke 

denne malen. Slik gjør du det:] 

1. [Sett inn ordene dine i stedet for disse 

ordene, og bruk de forhåndsinnstilte 

avsnittstilene eller organiser dem på nytt.] 

2. [Skriv ut side 1 og 2 på dobbeltsidig, solid 

papir med Letter-størrelse.] 

3. [Brett papiret som et brev, for å lage en 

brosjyre med to bretter (panelet med tittelen 

“Adventure Works” er forsiden).] 

[Hva annet bør jeg vite?] 

[Du kan endre stilen for ethvert avsnitt ved å 

merke teksten ved å plassere markøren hvor som 

helst i avsnittet. Deretter velger du en stil i Avsnitt-

gruppen i kategorien Hjem.] 

[Hvis du bruker et bilde i brosjyren, er det enkelt å 

endre det. Du kan endre et bilde ved å høyreklikke 

bildet, og deretter klikke Endre bilde. Velg et nytt 

bilde, og klikk deretter Sett inn.] 

 

 

 

 

TRIMKASSER 
 

 

Arrangør: 

Mellomtrinnet v/Trones skole 

8114 Tollå 

Tlf. 75 56 91 80 

E-post: trones.skole@beiarn.kommune.no 

Premiering: 

Sprækingenpins til de som har vært på 
minst 5 av 7 plasser. 

 
Sprækingenpins for bevegelses-
hemmede ved minst 5 besøk på 2 av 
kassene. I år er ei av kassene beregnet 
kun på bevegelseshemmede. 
 
Tre hovedpremier til de som har høyest 
poengsum. 
 
Premie til den under 16 år med høyest 
poengsum. Født 2002 eller senere. 
 
Premie til den over 70 år med høyest 
poengsum. Født 1948 eller tidligere. 
 
Vi ønsker alle sammen flotte turer og en 
fin sommer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mellomtrinnet på Trones 2017/2018 

 

 

 

- 2018 - 

 

mailto:trones.skole@beiarn.kommune.no


[Flere brosjyreideer] 

[Vurder å skrive ut brosjyren på 

fargerikt, forhåndstrykt brosjyrepapir 

som selges av mange 

papirleverandører.] 

 

[Tilpass denne brosjyren] 

[Arbeide med skift] 

[Skift i et Microsoft Word-dokument vises som prikkede 

linjer med navn på skjermen. Du kan sette inn side-, 

spalte- eller inndelingsskift manuelt ved hjelp av 

kommandoen Skift. Du setter inn et skift ved å klikke Skift i 

kategorien Sideoppsett og deretter velge et alternativ.] 

[Arbeide med avstand] 

[Du kan redusere avstanden for eksempel mellom 

brødtekstavsnitt ved å klikke i dette avsnittet, i kategorien 

Sideoppsett, og justere avstandskontrollene i Avsnitt-

gruppen etter behov. 

Du justerer tegnavstand ved først å velge teksten som skal 

endres. Deretter trykker du Ctrl+D for å åpne dialogboksen 

Skrift. Klikk kategorien Tegnavstand, og skriv deretter inn 

nye verdier.] 

[Flere brosjyretips] 

[Du endrer skriftstørrelsen ved først å velge teksten du vil 

endre. Juster deretter skriftstørrelsen etter behov i Skrift-

gruppen i kategorien Hjem. 

Du endrer skyggeleggingen i avsnitt ved å klikke Sidekanter 

i kategorien Sideoppsett og deretter klikke kategorien 

Skyggelegging. Velg en ny skygge eller et nytt mønster, og 

klikk deretter OK. Eksperimenter for å oppnå den beste 

skyggeleggingen for skriveren. 

Du fjerner en tegnstil ved å velge teksten og trykke 

CTRL+MELLOMROM. Du kan også klikke Standardskrift for 

avsnitt i stillisten.] 

[Tilpass denne brosjyren] 

 

 

[Arbeide med avstand] 

[Du kan redusere avstanden for eksempel mellom 

brødtekstavsnitt ved å klikke i dette avsnittet, i kategorien 

Sideoppsett, og justere avstandskontrollene i Avsnitt-

gruppen etter behov. 

Du justerer tegnavstand ved først å velge teksten som skal 

endres. Deretter trykker du Ctrl+D for å åpne dialogboksen 

Skrift. Klikk kategorien Tegnavstand, og skriv deretter inn 

nye verdier.] 

[Bruke diagrammer til å fremlegge poenget 

ditt] 

 

[Arbeide med skift] 

[Skift i et Microsoft Word-dokument vises som prikkede 

linjer med navn på skjermen. Du kan sette inn side-, 

spalte- eller inndelingsskift manuelt ved hjelp av 

kommandoen Skift. Du setter inn et skift ved å klikke Skift i 

kategorien Sideoppsett og deretter velge et alternativ.] 

Salg 

1. kvartal

2. kvartal

3. kvartal

4. kvartal

 

Sprækingen 2018 

Den opprinnelige Sprækingen finnes i 

Beiarn. 

I 20 år har Trones skole arrangert til 

sammen 130 turmål i midtre og øvre del av 

bygda vår. Og hvert år har vi kårets årets 

Spræking. Få kan måle seg med dette. 

Premiering til beste trinn.  

I år er turmålene: 

 Kystriksveien, Storjord 2 poeng 

 Asplemmen 4 poeng 

 Gapahukan, Tollådal 4 poeng 

 Staupådalen 5 poeng 

 St.Olav, Beiarfjellet 4 poeng 

 Jervhiet, Tverrådal 5 poeng 

 Årets langtur: Øvre Oksvatn 10 poeng 

 Pellandshøla  

– for bevegelseshemmede 

2 poeng 

 

Sprækingen starter lørdag 16.juni, og 

kassene hentes inn i slutten av september. 

Evt. endring annonseres på Facebook. 

Kassen ved øvre Oksvatn kan satt ut noe 

senere. Dette vil bli annonsert på Facebook. 

Følg ellers med på Sprækingegruppa på 

Facebook, der dere også kan dele bilder, 

opplevelser og erfaringer fra årets turer 

Hilsen Mellomtrinnet på Trones skole  

 

Beskrivelse av turmålene: 

  

Tidsbruk en vei 

 

Poeng 

 
1. Kystriksveien – Elvestien fra Storjord til Brennmoøyra 
Flat fin løype, som også egner seg for rullestol. Parkering ved Storjordbrua på 
Strandsiden. Følger sti langs elva fra Storjordsiden opp til Brennmoøyra. 
 

  

25 min. 

 

2 

 
2. Asplemmen 
Starter fra Pellandsmoen og går videre etter sti og oppmerket løype. Relativt 
bratt stigning. Det går ca. 1 ½ time opp, men turen ned går nok atskillig 
raskere. 
 

  

ca. 1 ½ time 

 

4 

 
3. Gapahukan, Tollådal 
Start ved Skoglund. Lett variert terreng til skolens gapahuker. 
2, 76 km.GPS: 66,85873°N 14,92448°Ø 
 

  

Ca. 50 min. 

 

4 

  

4. Staupådalen 

Start fra Staupåmo. Følg skogsveien opp lia. Bratt terreng mot slutten. Kassen 

er plassert ved hytta i Staupådalen hvor det er flott utsikt mot vestsida av 

Beiardalen. Turen tar ca. 1,5 time.  

  

Ca. 1 ½ time 

 

5 

 
5. St.Olav, Beiarfjellet 
Parkering på den store parkeringsplassen ved kommunegrensen. Følg 
turistløypa til Tverrbrennstua, og videre derfra opp på St.Olav. Fin tur i lett 
fjellterreng. 

  

Ca. 45-60 min. 

 

4 

 
6. Jervhiet, Tverrådal 
Følg merket sti fra Tverrånes, og videre opp Tverrådalen. Kryss hengebroa og 
følg merket løype på nordsida av elva.  
 

  

Ca. 1 ½ time 

 

5 

 
7. Årets langtur: Øvre Oksvatn, fra Ramskjell 
Årets langtur går i variert skogs- og fjellterreng fra Ramskjell og innover langs 
turistlinja til øvre Oksvatn, ca 9 km én vei. 

  

Dagstur 

 

10 

 

8: Pellandshøla:  

Kasse kun for bevegelseshemmede ved hengebrua like før Pellandshøla. 

Løypa er merket fra skytterbanen, men det går også an å følge skogsveien fra 

Tollånes. 

  

30 min 
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