
Referat fra Admiralforsamling i SSS 17 oktober 2018. 

Admiralforsamlingen ble avholdt i Sørkedalens IL sine lokaler 17 oktober. Den ble gjennomført iht 

foreningens lover og ånd – dvs i en kameratslig og lun men likevel formell atmosfære.  

Presidenten ønsket velkommen og åpnet med minneord over Erik Kruse. Æresmedlem Erik har vært 

en viktig person for klubbens ve og vel gjennom mange år. Han var admiralsekretær i 7 år og 

President i 8 år. Minneordene ble avsluttet med et minutts stillhet. 

Det ble ikke registrert protester mot innkallingen – ei heller ble det spurt om det. 

Opptak av nye medløpere var ett av kveldens høydepunkter. Fadder Torstein presenterte Erling som 

en flott kar og et råskinn på ski både nasjonalt og internasjonalt. Han har en omfattende maritim 

karriere med bl a ett års seilas egen seilbåt. Fadder Hans Borti presenterte så Bjørn Jacob som også 

en flott kar og en ivrig vinterturgåer med sans for historisk skiutstyr. (Historisk må her ses i et kortere 

perspektiv enn under den senere Tale for Staven). Han hevdet selv han nå er mer i mode «after ski». 

Fadder Odd Arne presenterte Jan-Ove; en lovende medløper fra Finnmark. Han har krysset 

Finnmarksvidda på ski og pløyd adskillige hav i sin karriere i KNM. Han har demonstrert prosaiske 

egenskaper over gjennomsnitt i sin søknad om opptak. Presidenten foreleste deretter om 

«Presidentskapets beslutning og formaninger» hvoretter Erling takket på vegne av de nye medløpere 

for tilliten og lovet at de vil gjøre sitt aller beste for å leve opp til klubbens stolte tradisjoner. 

Seremonien ble avsluttet med i alt 6XHHH og stor jubel. 

Årsmelding ble opplest av Presidenten. Han kunne igjen bekrefte at innsatts og treningsvilje gir 

resultater. Av øvrige oppleste forhold nevnes at oppslutningen om klubben nå virker lovende og at 

foreningens tilholdssted de nærmeste 5 år blir i lokalene til Sørkedalen IL. 

Kasserer Eivind fremla i korte trekk foreningens økonomiske tilstand. Denne er fortsatt god og at 

varebeholdningen er gått noe ned så ikke ut til å bekymre noen.  

Som følge av foreningens økonomiske tilstand foreslo Presidentskapet at medlemskontingenten 

fortsatt vil være kr 200. Dette ble vedtatt. 

Presidentskapets valgforslag ble vedtatt ved akklamasjon. Eivind og Per hadde valgt ikke å ta gjenvalg 

og det nye styret er som følger: President – Gerhard, Admiralsekretær – Torstein, Rennleder – 

Morten, Skålemester – Dag. De fratredende styremedlemmer ble behørig honorert for sin innsatts. 

Over til Foreningssaker. Vi er nå 27 aktive medløpere. Referat fra årets skifestival ble opplest-  det var 

et kaldt renn og hopprennet ble følgelig avlyst men også pga dårlige lysforhold i unnarennet. 

Rennleder redegjorde for teoretiske bakkeprofiler og den han hadde lagt opp til og det oppsto noe 

forvirring. Referenten er ikke overbevist om at dette ble oppklart. Det ble uttrykt bekymring for hva 

kan skje dersom FIS kommer på bakkeprofilinspeksjon. 

Svein O hadde meldt forfall men hans ryddige og optimistiske brev i en alvorlig situasjon ble opplest – 

og er et eksempel til etterfølgelse. 

Deretter holdt Karin Berg, en meget innsiktsfull Tale for Staven. Hun foredro en historisk reise med 

utvikling og bruk av vår kjære stav – fra hulemaleri av skistaver i Kina for 10 000 år siden til Oddvar 

Brå brakk staven – og hvor var jeg da. Turen gikk via trinser, Swix, bambus og karbon, små og 



betydningsfulle hendelser hvorav noen var hemmelige og kan derfor ikke refereres. Referenten la 

spesielt merke til at overgangen fra én til to staver tok nær 7500 år(!) og at skistaver på Grønland 

også er utstyrt med åreblader. Noe å tenke på for oss maritime skientusiaster? Karin fikk også solgt 

noen av sine bøker og ble klappet ut. 

Middagen var igjen overdådig – hver av de 4 serveringer var i seg selv et måltid. Dette ender med at 

vi må gjøre som de gamle romere- ta en tur ut å kaste opp for å få plass til siste rett. Lovfestede taler 

ble fremført av Nils Petter (Den gode historie) og Edgar(Takk for maten), begge humørfylte og med 

dybde – særlig tatt i betraktning den korte tid de fikk til forberedelser. 

Alt dette tok sin tid så ved middagens slutt var allerede hentebilene ankommet. Men enkelte fikk 

likevel tid til litt kaffe - og andre erstattet kaffen med whisky. Kokkens kaffekaker ble gitt til 

pensjonisttreffet dagen etter-. Så pakket vi sammen etter nok en hyggelig aften i Sørkedalen 

 

 

  


