ÅRSMELDING - SKISESONGEN 2013/2014
Skisesongen 2013/2014 ble innledet på tradisjonelt vis med admiralforsamling i Heminghuset en vakker høstkveld, nærmere bestemt den. 23. oktober 2013.
Referatet fra denne admiralforsamlingen ga ikke bud om hvilke aktivitetsmessige eksesser
som ble igangsatt her. Det kommer jeg tilbake til senere i denne meldingen.
Skifestivalen ble som kjent avholdt i Johan Grøttumsbråtens hjembygd, Sørkedalen, den 11.
mars 2014. Det vi i klubben omtaler som Hovedrennet, dvs. hopprennet, ble gjennomført på
vakkert vis med idrettslig ha-stemning etter forutgående oppvarming med langrenn og
inntagelse av dop. To forhold skal skifestivalen huskes for. For det første ble hopphøyden
igjen tatt med i poengberegningen, slik det var i 1915. For det andre ble seksa gjeninnført,
den gamle, tradisjonsrike måten å nyte medbrakt og kokkens tilbredte goder på.
For øvrig har Presidentskapet avholdt minst tre presidentskapsmøter. Et refererbart resultat
av disse er forslag til oppdateringer av lovene som skal behandles senere under dagens
forhandlinger. Et annet resultat er et vedtak om å gjeninføre det litt mer høytidelige
opptaksritualet som ble benyttet frem til 1990-årene.
Foreningen har opparbeidet seg ytterligere kapital i løpet av skisesongen – vi kan gå den
fremtidige jubileumsfesten trygt i møte. Kapitaløkningen vil vår utmerkete kasserer antyde
under sin orientering om den navnkunnige foreningens pekuniære gjøren og laden.
Under kyndig ledelse av Petter har hans håndgangne menn gått igjennom og oppsummert
alle protokollene fra tidenes morgen og frem til i dag. Tidenes morgen er definert til å være
8. februar 1915. De hångangne har vært President retired Alex, Terje, Nils-Petter, Per
Christian, Eivind og Gerhard. Resultatet av denne "handsaminga" er i det minste en rekke
muntre minner. Noen av de mer bevaringsverdige er lagt ut på vår internett-side
sterkestav.no.
Under ikke mindre kyndig ledelse av opponenten, Hans, har jubileumskomiteen, med
medlemmene Eivind og Rolf, manøvrert i det terrenget som tilligger klubbens arnested for å
forberede en festlig ramme for foreningens 100-års jubileum. De har holdt Presidentskapet
informert underveis, og vil i et senere punkt under dagens forhandlinger avsløre noen av
elementene i den planlagte festen.
Ved inngangen til ny sesong har vi 26 medløpere, hvorav 5 er seniorløpere og 1 løper i
utenriks fart.

