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Årsmelding for året 2013 
 
Det er i 2013 avholdt 14 veterankvelder (kafekvelder) inkludert årsmøtet 28. januar.  
 
I tillegg har styret hatt 4 møter.  
 
Styret har hatt følgende sammensetning:  
 

Leder:   Liv Fredriksen 
Nestleder:   Ole Juven 
Kasserer:   Randi Anthonsen 
Sekretær:   Halvor Gundersen 
 
Styremedlemmer:  Reidun Jensen og Berit Jappeé  
 
Aktivitetskomité:  Paal Syr, Svein Bøe og Ulf Tansem 

  
Medlemmer av veterangruppa var som tidligere i aktivitet flere ganger på Askmyra i for-
bindelse med 3 skiarrangementer, først og fremst ved Barnas skidag, der vi sto for bl.a. 
vaffelsteking og start i de forskjelligei  løyper, samt vedlikehold av bålet på "Veteranhau-
gen".(Ved til dette var skaffet av noen av de mest skogsvante av oss høsten før. Dette 
gjentok vi for øvrig sist høst da vi også tok noen tørrgraner. Også ved et områderenn og 
ved bygdemesterskapet samme sted hadde noen av oss oppgave som løypeanvisere 
m.m. 
  
Av hyggelige aktiviteter ellers deltok noen av oss på et interessant bedrifts-besøk på 
Ringnes, og en vårtur til en meget vellykket "My Fair Lady" - forestilling tok Gro initiativet 
til. Av gjester utenfra var Marit Aabel først i ilden med et kåseri fra sin barndoms opp-
vekst på Hakedals Verk, og det var mange som kjente seg igjen i mye av det hun fortalte 
fra Verket den gang det var liv og røre der.Ellers har både Liv, Per og Paal bidratt med 
ganske forskjellige innslag, fra "quiz" til vitser og andre sprudletekster. Våren ble avslut-
tet med tradisjonell spekemataften og St.Hans-tur. Den siste ble noe amputert på grunn 
av regn, men koselig var det likevel. 
 
I forbindelse med NM i Orientering, Ultralangdistanse som ble arrangert ut fra Varings-
kollen Skistadion i august bidro Veterangruppa med en håndfull funksjonærer, både med 
”kjøkkentjeneste” og ute i arenaen. 
  
Høsten ble innledet med en flott fjelltur ti Savalen i tre solfylte dager i slutten av august. 
Denne ble også omtalt i Varingen. Svein B og aktivitetskomitéen hadde lagt alt vel til 
rette, og selv var Svein en utmerket guide, ikke minst opp gjennom "Dalenes dal" der 
han krydret landskapet med gamle minner. Seinere på høsten fikk vi gjenoppleve turen i 
form av fine bilder, og Svein har også to ganger til bidratt med bilder, en gang fra vete-
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ranbesøk i "Huken", og en annen gang fra NM i 1950, da Hakadal IL var 50 år og fikk 
tildelt 50 km og stafett. 
  
Av høstens gjester husker vi særlig "De nye søstrene Bjørklund" som gjestet oss med et  
knippe kjente sanger, og vi husker sikkert også sagene-gutten Erik Stormbo som kan sin 
bydels historie til punkt og prikke, men som også kan være kontroversiell i måten å pre-
sentere stoffet på. 
  
Endelig skal ikke glemmes at to av oss også denne gang stilte opp under årets TV-
aksjon og at gruppa hadde en koselig bytur med "Jeppe paa Bierget".  
 
Tradisjonen tro fikk vi også denne julen et fint tre - sikkert bygdas fineste - fra Aas gård. 
Til og med hjelp til å få det på plass fikk vi ! Resten klarte våre egne spesialister, og treet 
holdt i all slags vær hele jula. 
 
Vårt tradisjonsrike Julebord ble avholdt 6. desember på HILs klubbhus, meget vellykket 
og hyggelig. 
 
 
 
Hakadal 20. januar 2014 
 

Halvor Gundersen   
Veteransekretær 


