HIL Veterangruppa

Veterankveld 10. mars 2014 - referat
Kari og Leif, Johanne og Kjell tok mot oss denne kvelden med påskeliljer som
blikkfang på de innbydende bordene en forsmak på påsken og våren. Etter en våt
og helgrå vinter passet det bra at Liv og Paal åpnet med "Jeg blir så glad når solen
skinner".
Deretter ga hun vel fortjent ros til alle som hadde gjort sitt til at Barnas Skidag
faktisk ble meget vellykket til tross for gråværet. Positive tilbakemeldinger gjaldt
både vaffelstekere og andre ute på Askmyra Stadion. Om det nye
høyttaleranlegget hadde hun ikke hørt noe foreløpig.
Etter denne innledning var det som vanlig selvbetjening med uvanlig gode kaker
som vanlig. Navnet "Drømmekake" taler for seg selv, og en med det fornemme
navnet "Charlotte Russe" var en fryd for ganen. Selv wienerbrødene hadde en
ekstra finish med revet kokos.
En gledelig overraskelse var det at to fra HIL`s alpingruppe dukket opp for
fortelle litt om gruppa og dens omfattende virksomhet, både på arrangør og
utøversiden. Således kunne Leif-Åge Sørlie og Bjørn Erik Graff berette om den fine
alpingjengen som på sin måte har fulgt opp tidligere omfattende arrangementer.
Det er jo tidligere avholdt både NM og World-cup den etter hvert tradisjonsrike
bakken, bl.a. junior-NM 2011, samt en rekke andre konkurranser. Et ekstra
innslag var plaketten fra Norges Skiforbund som til veteran-applaus ble satt på
plass premieskapet. Denne var en anerkjennelse for arrangementet av det første
NM såkalt "jibbing", en konkurranseform på twintip-ski. At arrangementet på
grunn av forholdene måtte avholdes Vierli Telemark ble en ekstra utfordring,
men det gikk meget bra! Følgelig er Hakadal IL også framtida en aktuell arrangør.
Også blant utøverne hevder Hakadal seg. Av alpingruppas 110 aktive medlemmer
driver ca. 40 med "twin-tip", og to av de fem fra Norge som er tatt ut til VM denne
grenen er fra Hakadal. tillegg har Thea Louise Stjernesund adskillige
pallplasseringer løpet av vinterens FIS-renn rundt om Norge, har vunnet DNBCupen og Vestlandscup alpint og er tatt ut på Europacup laget. Espen Måløy har
også flere pallplasseringer etter et langt skadefravær. Tilsammen er det syv fra
alpingruppa som går på skigymnas, både på Oppdal, Lillehammer og Nydalen.
Utøvere og virksomheten Varingskollen har gjort og gjør at navnet Hakadal blant
folk flest etter hvert forbindes med mer enn Kjerringa Med Staven, Aas Gård og
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Hakedals Verk! For øvrig ble det utvekslet synspunkter på hva som kan gjøres for
gjøre forholdene rundt anlegget mer "up to date". Dette gjelder både oppe på
toppen av Varingskollen og ikke minst nederst hvor fasilitetene forbindelse med
både trening og renn er nokså primitive.
Svein B. kunne opplyse at veterangruppas vårtur nå har 32 påmeldte og at
høstturen har 33 og at fakturering som først vil skje ettertid.
anledning Prøysenåret leste sekretæren en liten stubb om "a` Florense" og "Visa
om Fjøs- Lisa og Prinsen av Siam"
De 22 frammøtte kjøpte alle "årer" og alle, både vinnere og resten av
forsamlingen, dro fornøde hjem etter atter en hyggelig veterankveld.
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Halvor Gundersen
Veteransekretær
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