
Årsrapport 2012/13 

Skisesongen 2012/13 startet med Admiralforsamlingen. Den ble avholdt i Heminghuset i 

oktober under tiltagende løftet stemning. Skifte av President og noen av hans edsvorne menn 

foregikk uten oppløp og tumulter av noe slag.  

Tre saker har preget sesongen som fulgte deretter. Selvfølgelig er skifestivalen den viktigste 

saken. Dog har det vært nedlagt betydelig innsats i aktiviteter omkring vår kjære klubbs 

lokaler og jubileumsfeiringens form og innhold.  

Skifestivalen foregikk nok en gang i Sørkedalen. Som det vil fremgå av eget referat, var dette 

nok en sportslig suksess for medløperne i den navnkunnige skiforeningen, både blandt de som 

utfoldet seg med demonstrasjon av sine sportslige ferdigheter og de som utfoldet meditering 

og andre liknende, "på-skistav-hvilende" øvelser. 

Klubblokalenes være eller ikke-være opptar medløperne i stor grad. En egen innsats-styrke, 

anført av Rolf, har vært i sving. De har prøvd å finne ut hva som egentlig foregår og vil foregå 

mht. peisestuas fremtid, og, ikke minst, skiforeningen Den Sterke Stavs fremtid i denne. 

Fremtiden er ennå ikke avklart. 

Forberedelsene til 100-års jubileet er i godt gjenge, - det motsatte ville jo vært en katastrofe. 

Skålemester retired Hans Borti er utrettelig opptatt av forberedelser og gjennomføring med 

sine to disipler. Økonomisk sett bygger kassereren, en av disse disiplene, møysommelig opp 

midler som skal komme de deltagende medløperne tilgode i den planlagte feiringen på Kikut.  

Medløper Petter foreslo at det ble utarbeidet en jubileumsbok. Denne skulle være basert på alt 

det historiske materialet som finnes nedtegnet i klubbens annaler og annet. Presidentskapet 

utnevnte ham prompte til formann i en dertil egnet komite, der Per Chr. var en selvskreven 

medlem. Dette har siden skifestivalen engasjert 8 medløpere, som systematisk har 

gjennomgått kildeskrifter og annet lødig materiale. Konklusjonene fra dette arbeidet vil bli 

referert senere av komiteformannen. 

Det har vært gjennomført to stilfulle presidentskapsmøter i perioden. En rekke beslutninger er 

fattet, og finnes protokollert for ettertiden av admiralsekretæren. 

Vår kasserer har, ikke overraskende, utvist stor interesse for å holde presidentskapet opplyst 

om klubbens pekuniære tilstand. Hans iver og interesse gjør at en i skrivende stund har stor 

tro på at klubbens økonomi er sunn, og at den er godt forberedt til å møte virkningene av 100-

års jubileets eksesser. 

En fin skisesong går med dette over i historien. 

HHH 

President Gerhard 

 


