HIL Veterangruppa

Veterankveld 24. februar 2014 - referat
Atter ble de fremmøtte veteraner 24 tallet denne gang møtt av et koselig
dekket bord der god stemning lå tjukke lag allerede en god stund før møtet
begynte. Ansvarlige for alt dette var Britt, Signy, Svein og Finn. Verken kaffe eller
kaker var det noen usmak på. Tvert mot de var som vanlig av ypperste kvalitet
både kringler, formkaker og den meget sjeldne karamellkake.
Til innledning hadde kveldens verter valgt "Sov du vesle spire ung, ennå er det
vinter", en passende sang denne kvelden da vårlige vinder og regn allerede hadde
tatt med seg det meste av vintersnøen.
Liv minnet om Barnas Skidag førstkommende søndag, og et tilstrekkelig antall
meldte seg til tradisjonell hjelp både inne og ute, også til nødvendige
forberedelser dagen før.
Svein B. orienterte deretter om både vårturen 20. mai og om høstturen 18-21.
august og delte også ut reisebeskrivelser til dem som ikke hadde fått tidligere. Ved
slutten av møtet var det registrert 27 deltakere på dagsturen til Tronstad gård og
28 på "4- dager’n" til Beito Molde Bud.
Liv hadde også fått en forespørsel om litt hjelp på onsdager etter påske. Dette
dreier seg vesentlig om smørbrød til elever fra Kirkeby og Hagen som deltar på
fotballskole på Elvetangen etter skoletid.
Et morsomt innslag hadde Reidun sørget for. Denne kvelden var det nemlig på
dagen 115 år siden den kjente spesial- og kombinertløper Johan Grøttumsbråten
ble født. Hun hadde med seg avisutklipp fra 1974 der han og Birger Ruud ble
intervjuet forb.m. med VM Falun. Reiduns onkel Johan bodde Østerrike og var
også en utmerket skiløper. Norske hoppere bodde gjerne hos han når de oppholdt
seg der under mesterskap. På den måten ble de gode venner, og Johan Blomseth
deltok også selv et VM 1925. Et lite jaktfoto med historisk sus over viste
Reiduns far og onkel sammen med Bjarne Langebråten og villmarks-forfatteren
Mikkjel Fønhus. Fønhus selv var også skiløper, men deltok ikke konkurranser.
Kun en gang ville han gå 5-mila Holmenkollen, men ble nektet starte. Han smatt
likevel inn løypa og gjennomførte, mest for oppleve hvordan det virkelig var
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konkurrere. Etterpå skrev han boka "Skiløperen", en av hans mindre kjente, men
likevel en fengende bok.
Utlodningen gikk utmerket, innbefattet en liten prinsipiell diskusjon. Alle årer ble
solgt. Bjørg vant den "gjeveste", og dermed var kvelden et hyggelig minne, men det
kan gjenoppfriskes allerede 10. mars.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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