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Referat fra kafékveld 10. mai 2010 
 
”Kom mai, du skjønne, milde"  var et meget passende valg denne kjølige kvelden. 
Mozarts vakre toner og Kari og Ingrids deilige kaker bidro imidlertid straks til et varmere 
inneklima, og de 26 frammøtte koste seg  som vanlig mens Paal leste referat fra forrige 
møte. 
Han opplyste for øvrig at det ennå er to rom ledige på høstturens hotell, samt at endelig 
dato for Oscarshallturen blir 16.juni. 
  

Som avtalt dukket "Stafett-Martin" opp presis kl. 19.30 og følte seg tydeligvis hjemme 
med en gang. Han kåserte om litt av hvert både fra bygda og fra sine år som løper, både 
nasjonalt og internasjonalt. Små detaljer er ofte fine minner, for han som for alle oss 
andre. 
Selv da han "tryna" rett foran stildommer Arne Fredriksen i et renn på Hagen skole først 
på 50-tallet sitter like klart i hugen. Han er for øvrig en kløpper i skihistorie, men detaljer 
om hoppuka 53/54var nytt for han, og han takket sporty for opplysningen om at det den 
gang ble arrangert et 5. renn i Oberammergau som Olaf B. Bjørnstad vant, samt tre av 
de ordinære. For øvrig hadde han mange interessante opplysninger og meninger om 
andre detaljer. Han "utnevnte" fortjent Hakadal til turrennbygda og fremhevet både 
Hakadal og Nittedals skitradisjoner. Blant annet er det vel ikke alle som er klar over at av 
Norges mange skifabrikanter fra 1900-tallet er det kun våre egne Bjørn Ullevoldseter og 
Ivar Halvorsen som har fått kongens fortjenestemedalje, henholdsvis i solv og gull, og 
han minnet om at to av Norges Skiforbunds formenn også kom fra vår kommune, 
Johannes Dahl og Arnt  Nygård. 
  

At Aksel Lund Svindal har lagt mye av grunnlaget sitt i Varingskollen er det kanskje heller 
ikke mange som er klar over. 
Som medlem og en tid som formann i FIS har Odd vært med på å forandre skisporten og 
konkurranseformene slik vi kjenner dem i dag. Så kan vi jo gi han æren for at mye er 
spennende og se på, og skylda for at vi blir  bundet til TV’n, men det går jo an å velge. 
  

Odd kåserte meget fritt og tok imot alle innspill, men skryte av seg selv ville han ikke 
tross oppfordring fra Per Sigurd. Han nøyde seg med å si at den største opplevelsen 
hans kanskje var å veksle først i VM-stafetten i 1966 - men gulløpet i Grenoble 2 år etter 
kan neppe komme langt etter. 
For øvrig er det Dag Frøland som har laget teksten til Ole Ellefseters kjente "I Grenoble 
ska vi slå dækk o.s.v." 
  

Et stort bilde av Lauritz Bergendahl - som bodde her i Hakadal i sine siste år- brukte han 
som utgangspunkt for utviklingen av ski og skiutstyr, og han understreket også at 
likestilling ennå ikke er oppnådd i reklame-og sponsormarkedet. Gutta er mer verdt - 
Nordthug mer enn Bjørgen. 
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Takk til Odd for at han tok seg tid til Veterangruppa. Takk også til vertene Ingrid og Arne, 
Kari og Leif samt til sjefen sjøl som atter en gang loset oss gjennom en hyggelig kveld, 
som ga kr. 1400,- i loddpenger og den store til Finn. 
       
 

 
Halvor Anton 
Sekretær 
 


