
REFERAT 

ADMIRALSFORSAMLING 2003  

Admiralsforsamlingen ble avholdt i klubblokalene ved Holmenkollen ski-arena 28. oktober 

2003.  

Tilstede var 21 stemme-berettige medløpere, - om det var noen tilstede som var uberettigete til 

å stemme, lot ingen seg merke av det.  

Presidenten ønsket velkommen til den 88. Admiralsforsamlingen. Han konstituerte seg selv 

som møteleder. Han besluttet deretter at det var lovlig innkalt til møtet og at det var 

beslutningsdyktig. Han fortalte, med noen grad av andakt, at den tidligere lovlig valgte 

Admiralssekretæren hadde sett det nødvendig å redusere sitt sosiale aktivitetsnivå, og trukket 

seg fra både stilling og fortsatt medlemskap. Som konstituert Admiralssekretær hadde styret 

vurdert medløper Gerhard som nogenlunde tilstrekkelig skikket og besluttet å utnevne ham til 

dette vervet frem til denne Admiralsforsamlingens valg var avhold. Den konstituerte 

Admiralssekretæren påtok seg uoppfordret vervet som møtereferent. 

Etter høflig anmodning fra Presidenten, leste den selvsamme admiralssekretæren referatet frra 

Admiralsforsamlingen 2002 samt Skifestivalen 2003. Begge referatene ble vedtatt ved de 

bevegelser og ytringer som ble uttrykt av medløperne og oppfattet av referenten som 

akklamasjon. 

Etter en ytterligere høflig anmodning fra Presidenten ble Årsrapport for sesongen 2002-03 

opplest av den samme admiralssekretæren. 

Som alltid har Presidentskapet sett det som viktig ikke å bidra til at enkelte av medløperne 

kunne fristes til å henfalle til krisemaksimeringsytringer i et ellers hyggelig samvær. Vise-

presidenten refererte derfor kun til nøye utvalgte deler av regnskapet, - som alltid kun til 

orientering for medløperne. Hans forsikringer om velstand, kalt ”overskudd før og etter skatt”, 

ble mottatt med glede av forsamlingen, som raust lot passere Vise-presidentens forsiktige 

ytring om at ”hyttefondet forvirrer”. Admiralsforsamlingen gledet seg til en lysere fremtid i det 

faktum at det var avsatt hele 3,000 kroner til eget fond for foreningens 90-års jubileum i 2005. 

Mellom to av Vise-presidentens åndedrett rakk Presidenten å utbasunere for medløperne at 

kontingenten av styret var fastsatt til å forbli uendret, dvs. kr 400 e.h. (etter hukommelsen).  

Hva angikk valg av ny Admiralssekretær vedgikk Presidenten, med noen grad av beklagelse i 

stemmen, at foreningens lover i.f.m. gjennomføring av valg kunne sies å være noe ”klønete”. 

For å forskåne medlpøperne og Admiralsforsamlingen fra slike ”klønete” og tidkrevende 

prosedyrer, hadde Presidentskapet vedtatt at Admiralsforsamlingen hadde valgt den 

konstituerte Admiralssekretæren som Admiralssekretær. Denne omtenksomme handling fra 

presidentskapets side ble s.k. ”akklimatisert” av medløperne ved akklamasjon. 

To nye medløpere, Ernst og Svein, som begge har slitt på rekruttlaget i noen tid, ble tatt opp – i 

omvendt rekkefølge. Etter store ord fra faddere, formanet Presidenten de nye medløperne til å 

bidra aktivt i det kameratslige og sportslige liv i foreningen, - eller som det også kunne 

uttrykkes: ”Måtehold med forsiktighet!”. Deretter mottok de hver sin nål der de sto iført 

uhemmet glade og sportslige smil. Ved dette steg antallet tilstedeværende stemme-berettigete 

medløpere til 23. 

 

Under klubbsaker viste Vise-presidenten til det forestående 90-års jubileum. I den forbindelse 

hadde Presidentskapet bestemt at dagen, den 15. februar 2005 e.h., skulle feires med en noe 

”oppstaset” skifestival. Vise-presidenten ville ha medløperne inn i tenkeboksen, - formodentlig 



noe liknende en bankboks av svære dimensjoner med minimalt innhold. Der skulle hver 

medløper finne hvordan han personlig kunne tenke seg ”oppstasingen”. 

Han viste til at Stavens annaler viser at hytteturer ble gjennomført i forbindelse med de årlige 

skirenn. Derfor nevnte han, som et eksempel på tradisjonsbasert ”oppstasing”, at det kunne 

gjennomføres en overnattingstur til Kobberhaughytta med etterfølgende skirenn. Medløperne 

ble anmodet om å komme med forslag til andre muligheter. Vise-presidenten forsikret om at 

alle bidrag forsøksvis ville bli behandlet seriøst. Hva angikk donasjoner til og sponsing av et 

slik betydelig arrangement ble det i allefall besluttet at en bøsse for mottak av donasjoner ville 

bli opphengt under stanven på neste skifestival. Brokker av diskusjonene som pågikke mellom 

medløperne inneholdt ordsammensetninger som ”Norges Skiforbund” og ”Økokrim”, 

”designer dop” og ”suppe”, samt ”kvinnelig kontaktledd” og ”Hans Borti”. 

 

Middagen ble gjennomført på tradisjonelt vis. Etter en, dvs to, noe utradisjonelle H.M. 

Kongenes skåler, ble gravlaksen fortært. Dagens toastmaster-gjerning ble utført av Vise-

Presidenten, som introduserte medløper Ola til å fortelle Den Gode Historie. Ola fortalte, med 

stor innlevelse, om hvordan tilfeldigheter i hovedstadens uterestaurant-miljø kunne føre til et 

maritimt orientert karrierevalg. 

Etter viltre opptredner av viltgryter mellom vinfylte glass, og etter introduksjon av 

toastmasteren, talte President Retired og æresmedløper Lars for Staven. Dette gjorde han på 

vegne av President Retired Erik, som sannsynligvis p.g.a. av manglende innsats fra norsk 

helsevesens side, ikke kunne møte. Gjennomføringen sto til 20 i stil. 

Etter en rekke mer eller mindre stilfulle forsøk på gruppearbeider bestående av å fortelle 

hverandre historier med mat, - nå karamellpuddingen, i munnen, avsluttet Ernst taffelet med 

nok en stilful tale, i hovedsak rettet til Presidenten som en ”Takk for maten”-tale. 

Presidenten startet den mer uformelle del av Admiralsforsamlingen ved å angi en veiledende 

drinkeavgift på kr 20, som i sin halv- eller helhet ville gå til jubileumsfondet. 

Ved midnatt stengte baren. Flagget ble lagt pent sammen under en enkel, men likevel fullt ut 

stilfull, sermoni utført av Vise-presidenten og Admiralssekretæren. Denne handlingen 

markertet symbolsk avslutning på sesongens siste møte, og begynnelsen på en etterlengtet ny 

sesong. 

 

 

 


