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Veterankveld/julebord 7. desember 2018 – referat 
 

Årets julebord føyet seg pent inn i rekken av tidligere, noe ikke minst styrets damer har all ære av. 
Som kjent er det mye forhåndsarbeid som må gjøres, alt fra rengjøring til avtaler om mat /servering 
og fremfor alt et trivelig pyntet bord med alt som hører julen til. Det var derfor med stor glede sekre-
tæren kunne ønske samtlige velkommem. En forsmak på julestemningen fikk man allerede utenfor 
der fakler og det fine treet fra Aas Gaard lyste i desembermørket. Ekstra hyggelig var det selvsagt at 
veterangruppas velgjørere fra Aas - Sissel og Thomas - var til stede.  

Askepotts julemeny var førsteklasses som alltid, og serveringen gled fint og med hyggelige kommen-
tarer, noe Thomas selv understreket da han i elegante vendinger takket for maten. I hyggelig lag går 
tiden fort, og særlig fort når aktuelle saker blir nevnt. Den planlagte utbygging medfører riving også 
av klubbhuset, og all aktivitet der må flyttes!  

Men akkurat denne kvelden flyttet vi bare litt på oss under kaffen, og snart fikk vi som underholdning 
en liten bildekavalkade fra NM på i 1950 – da Hakadal IL arrangerte 50 km. Og stafett. Noen få hus-
ket dette, og siden har det dukket opp et offsielt progran. Der kan vi lese at Skiforbundets styre med 
formann Torbjørn Nordal og viseformann Arne Sirnæs var til stede.  HILs formann ved denne anled-
ning het Sverre Andersen, og i styret satt Arne Martinsen, Alf Elvenes, Leif Olsen, Agnes Eriksen, 
Erling Tøien og Alf Melby. I rennets hovedkomite var Reidar Herzeth formann, og med seg hadde 
han Sverre Andersen, Harald Elvenes, Sigurd Nilsen og Bernt Saugen. Ellers var en mengde kjente 
personer engasjert, bl.a. Jens Petter Hoel, Georg Jappee, Arnt Mago, Birger Næss, Anker Karlsen, 
Christian Frank, Egil Aabel og Kristian Trehjørningen. Ennå i dag lever en som var med som løype-
mannskap, nemlig Erling Myhren – og vinneren av 50- kilometeren, Harald Maartmann.  

Sekretæren forsøkte seg på noen visdomsord fra barnemunn, og vi tar med to:  

«Gud skrev et gammelt testamente før han døde» og  

«Du skal ikke slå i hjel tiden».  

I anledning 100-års dagen for Hans Børlis fødsel leste sekretæren hans lille dikt «Riksvåpen»:  

IKKE  EI  LØVEKLO  KRUMMET  OM  ØKSA  MOT  RØD  BUNN,  MEN  EN  
FUGLEFOT -  FOTEN  TIL  EI  GRÅMEISE.  NAKEN,  RØYKTYNN  -   KRUMMET  
OM  ISET  GREIN  MOT  EN  GRØNN  VINTERHIMMEL.  

Åresalget gikk med liv og lyst, Finn vant endelig «Den store». Ellers må det selvsagt nevnes at blant 
alle sangene var det en som var laget for nettopp denne festen, og den skal sangeren Liv ha all ære av! 
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