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Veterankveld 29. august 2011  - referat 
 
Etter en dag med striregn letnet det utover ettermiddagen og 19 stykker fant veien til 
høstens første veterankveld der det naturlig nok var mye å snakke om over 
kaffekoppene. 
 

Reidun og  Randi hadde stelt i stand et innbydende høstbord,og undertegnede - som 
også var vert - rakk bare å flytte noen stoler. For å lyse litt opp i en regntung tid sang vi 
alle "Når lysene tennes der hjemme" etter at Paal hadde ønsket velkommen. Han 
fortsatte så med å lese et hyggelig takkekort fra Liv som fylte runde år tidligere isommer. 
 

Videre referte han fra turen til LAUVTANGEN st.Hansaften der bare åtte hadde 
anledning til å være med. Været var upåklagelig til å begynne med, men etter en stund 
måtte vi bytte solbrillene med paraplyer. Etter hvert ble det for mye vann i salaten, så 
turen ble noe avkortet. Det ble derfor hverken bading eller fisking denne gangen, men 
hyggelig var det likevel, og vi fikk  bl.a. en inngående beskrivelse av Anna Helenes fottur 
i Spania. Stor takk til fam.Fearnley og til kontaktmann Arne. 
 

Merkelig nok ble vårhalvårets siste hyggetur 4.juli velsignet med strålende vær. 
Sightseeingturen på OSLOFJORDEN ble en opplevelse der de 13 deltakere koste seg 
maksimalt. 
 

Fjorden innenfor Drøbak er jo full av både lokal og nasjonal historie og er samtidig en 
naturperle av de sjeldne. Dagen er jo  USA`s nasjonaldag, så full kanonsalutt fra 
Akershus slott ble det i tillegg. Paal kommenterte også TEST FORMEN- aksjonen 7.juni 
der medlemmer fra veterangruppa hjalp til med avviklingen, noe som ga kjærkomne 
inntekter til hovedlaget. Han kommenterte også høstturen 16 - 18 august som også på 
alle måter var vellykket. (Kort referat i "Varingen 26. august.) 
 

For øvrig nevnte han at den spesielle betongjuletrefoten er til oppbevaring hos Terje 
Tøyen rett ved klubbhuset. Når grana igjen skal på plass til advent, må det i god tid 
avklares med en som disponerer traktor i fall Tøyen ikke har anledning. Vi regner med at 
de "faste" veteraner  også i år får anledning til å ta seg av julegrantradisjonen. Dette sa 
også Arne som refererte fra hovedstyrets møte med gruppene 23.august. Han nevnte 
videre at fotballgruppa som kjent har overtatt ansvaret for drift av klubbhuset og at det 
investeres i tiltak for å redusere driftsutgifter til varmtvann spesielt og oppvarming 
generelt. Kontaktpersoner er Lasse Zimmermann og Tormod Øversveen. Utleieinntekter 
tilfaller hovedlaget og godtgjøring for renhold fotballgruppa. Oppvaskmaskinen er nå til 
reparasjon.( Reidun kommenterte at nyordningen til nå har virket meget bra!) 
 

I sin redegjørelse om veterangruppa på nevnte møte hadde Arne lagt vekt på sosiale 
tiltak som turer og annen underholdning eller foredrag som vi jo har av og til. I slike 
tilfeller bør dette bekjentgjøres på HIL`s hjemmesider slik at flere kan ta del i det. Dette 
er jo positivt i seg selv og kan sikkert også være positivt for rekrutteringen til gruppa. 



Side 2 av 2  

Hakadal Idrettslag - Postboks 113 Åneby - 1485 Hakadal 

 

For øvrig opplyste Arne at hovedstyret ser viktigheten av tett kontakt  med 
veterangruppa. Hans hoveinntrykk etter møtet var således meget positivt.  
 

(En halvårsrapport burde ha vært på plass her, og sekretæren beklager at den er sterkt 
forsinket!) 
 

Alle lodd ble solgt og innbrakte derfor kr.1400. Gevinstene, inkludert Reiduns fine 
dekorasjoner, fant sine lykkelige eiere, og Ulf vant både en stor og en liten flaske - og de 
fleste vant ikke noe i det hele tatt, men det blir nye sjanser for alle 12.september. 
 
 
 
Hakadal 1. september 2011 
 

Halvor Gundersen   

Veteransekretær 


