HIL Veterangruppa

Jubileumsfest 11. mai 2012 - referat
Hakadal IL`s veterangruppe hadde denne kvelden sin 20-års jubileumsfest i klubbhuset på
Elvetangen - som for anledningen selvsagt var ekstra pyntet, i hovedsak av styrets kvinnlige del,
nemlig Reidun Jensen, Randi Anthonsen, Berit Jappee og nyvalgt leder Liv Fredriksen - navn som
på forskjellig vis i mange år har vært knyttet til aktiviteter i HIL. Dette og mer til fremhevet også
nestleder Arne Wold, mens dagens leder Liv Fredriksen åpnet sin tale med å rose dugnadsånden
og minnet om veteranenes årvisse innsats som en støttegruppe for hovedlaget ved mange små og
store arrangementer. Hun glemte ikke at gruppa flere ganger har hatt besøk av eldre, kjente
idrettsutøvere som har erfaringer og kunnskaper, ikke sjelden presentert på en humoristisk måte.
Heller ikke glemte hun den ekstra spreke veteranen som hvert år klatrer til topps i juletreet fra Aas
gård og ordner lysene.
Tidligere og mangeårig formann Paal Syr er selv en god representant for gruppas humor, men
denne gangen var det naturlig for ham å trekke linjene tilbake til starten i 1992 og minnes de
første årene. Han krydret sitt innlegg med historien om hakadalsmannen Thorvald Slaattenhus`
egen beretning om sitt liv som husmann, nedtegnet av mannen bak boka om Lillomarka, Eivind
Heide.
Hovedlagets leder Geir Glømmi var også på plass med sin bedre halvdel, og han understreket at
veterangruppa representerer en fin kontinuitet og bidrar til å holde tradisjoner ved like. At
hovedrommet med premieskap var blitt fornyet med gardiner og et par bord - gjort mulig ved
minnegave etter Kristian ("Kikkan") Løvstad - nevnte han som spesielt hyggelig. Dessuten - sa han
- er jo gruppa representert ved hovedstyrets møter, noe som gir et godt grunnlag for effektivt
samarbeid. For øvrig benyttet han anledningen til generelt å rose hele laget der de fleste grupper
har stor aktivitet. Fotball har som i de fleste andre lag naturlig nok en stor plass, og
fotballgruppa har også det formelle ansvar for klubbhuset. Men han fremhevet også
vinteraktivitetene som stort sett har sin trening i og ved Varingskollen - der også veterangruppa
har sin egen "haug" ved Askmyra langrennsarena - til glede for alle.
Også gruppas eldste, Reidun Jensen kom med en inspirerende hilsen og fortalte levende om gamle
dager. Ikke minst var det hyggelig at hun fortalte litt om sitt samarbeid med Aage Westengen som
tross sitt handicap i mange år gjorde en utrolig innsats for fotball og særlig friidrett.
(Han har fullt fortjent fått et eget kapittel i HIL`s jubileumsbok. Der har også mange, mange andre
fått velfortjent omtale. Boka er ennå å få og bør finnes i ethvert hjem i Hakadal!)
En storartet lysbildekavalkade over veterangruppas turer i vårt vakre land, presentert ved Svein
Bøe og redigert ved Berit Jappee, ble kveldens høydepunkt ved siden av den delikate middagen.
Den ble for øvrig servert av fire lokale, meget unge damer som med naturlig eleganse betjente sitt
publikum og som gjorde sitt til at alle gikk hjem med et ekstra "festlig" minne rikere.
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