
HIL Veterangruppa 

Hakadal Idrettslag – Pb. 113 Åneby, 1485 Hakadal – org.nr. 983 951 244 (Enhetsregisteret) 

 

 

 

 

 

 

 

Veterankafé 20. mars 2017 - referat 
 
Et betagende syn møtte de 19 forventningsfulle veteraner som besøkte aftenens kafe. 

Vertskapet – Liv, Ulf og Anne Aa. N., -  hadde nemlig pyntet med mange  enkle roser 

langs hele det U-formede bordet, og sistnevnte ønsket også velkommen idet hun forkyn-

te at åpningssangen denne gang ble «To små røde roser» - en tekst som passet glimren-

de til bordets pynt – og som klang utmerket til tross for en litt vanskelig melodi, men 

som så mange ganger før støttet vi oss til noen få med Paal i spissen, og etter denne lille 

flukt på sangens vinger var samtlige et lite hakk mer lystne på de timelige gleder. 

 

Gruppa har aldri blitt skuffet i så henseende, og den ble det ikke denne gang heller. Et 

stort fat med boller fulle av Liv fikk hard medfart og dermed den beste attest, og Annes 

sjokoladekake var også forførende god, noe som i stor grad skyldtes at sjokoladekremen 

hadde godgjort seg en hel natt i hennes kjøleskap på Hovseter. 

 

For øvrig var det flere som kunne takke hverandre for sist – og det var dagen før på 

Barnas Skidag på «Askmyra» stadion der vi igjen utførte tradisjonelle oppgaver til glede 

for store og små. Oppslutningen var noe mindre enn i fjor, noe som kanskje skyldtes 

dårlig værmelding, men nettopp været ble riktig fint etter hvert, og det var bare blide 

ansikter å se over alt. 

  

Avslutningsvis tok Svein B. oss igjen med på en utvidet utgave av Stalheimsturen, en tur 

med mange både små og store opplevelser, der vi også – p.g.a. omstendighetene – fikk 

turen Flåm-Gudvangen også i retur i tillegg til selve Flåmsbana og en ekstratur til Voss. 

Den fine turen over Hemsedalsfjellet via Oles hjemsted og Gol har vi heller ikke glemt! 

 

Helt til slutt ble det også god tid til åresalg og trekning der Ulf stakk av med de gjeveste 

dråper. 
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