
ÅRSRAPPORT SESONGEN 2014/2015  

Annus Gloriosa kunne vært tittelen på denne sesongen! 

Som seg hør og bør: Admiralforsamling og Skifestival ble gjennomført iht. program. Referater fra 

hvert av evenementene og eksesser i forbindelse med disse taler for seg. Videre utdypning av hva som 

skjedde under disse skal stå usagt i forbindelse med denne årsrapporten, - trolig til glede for 

referentene og til lettelse for medløperne. 

Dog! "Let it be known!" at den navnkunnige foreningen, i sin 100. sesong kan glede seg over å ha en 

livskraftig medløperskare som har sluttet seg opp om vårt oppadrettete symbol for fellesskap og 

forbrødring, Staven! Ved utløpet av sesongen består foreningen av 25 medløpere, nesten alle med 

kjent oppholdssted. Av disse er 5 seniorløpere og en er løper i utenriks fart. Vi har 3 

æresmedlemmer. 

I tillegg er vi beriket med tre kandidater som under skifestivalen både bivånet medløpernes ofte noe 

kuriøse prestasjoner og uvanlige uttrykksmåter for idrettsglede. Trolig på grunn av opplevelsene før, 

under og etter, er de etter sigende særs villige til å bli tatt opp i den navnkunnige!  

I tillegg til hovedarrangementene har Presidentskapet hatt et fåtall, men dog utenomordentlige 

vellykkete møter. På agendaen har stått flere saker som en ikke behøver å komme nærmere inn på 

her, men to nevneverdige saker har vært fokusert; Gjennomføringen av Jubileumsarrangementet og 

Lokalisering av klubben. 

Gjennomføringen av Jubileumsarrangementet ble meget kompetent gjennomført av 

Jubileumskomiteen Hans Borti, Eivind og Rolf. Ikke bare ble arrangementet stilrent gjennomført med 

nennsomme opptrinn og oratoriske utgydelser fra utvalgte medløpere og gjester, men også i tråd med 

budsjettet. Vel blåst, jubileumskomite!  

Fast lokalisering av klubbens symboler og gaver har vært og er en stadig tilbakevendene sak. Vårt 

tidligere klubbhus, Peisestua, eies av Oslo kommune. Oslo kommune er stor og mange vil bestemme 

som ikke får lov, og de som kan bestemme, - de vil ikke. Lokaliseringssaken forsetter inn i neste 

sesong. 

Økonomien i foreningen er sunn, tross vårt økonomiske løft ifm. jubileumsfeiringen. En viktig grunn 

til dette har vært en planmessig oppbygging av jubileumsfondet, en annen fordi Presidentskapet i 

anfall av storsinn har valgt å vært lydhør til kassererrevisor Eivinds, ofte ubedte, gode råd om 

måtehold. 

På slutten av sesongen representerte Presidenten foreningen ved Karin Bergs "bokslipp" i Skimuseets 

aula. Boken "Fra første Stavtak" ble presentert. Under presentasjonen kom det frem at et av bokens 

21 kapitler er i sin helhet viet vårt symbol og vår navnkunnige forening. 

I sannhet, Annus Gloriosa! 

 

Gerhard Ihlen 

President 

 


