
     VETERAN   
                              Organ for NJIFs Veteranlaug.

             Nr. 2     Juni  2010    17. årgang. 

Veteranlauget 25 år
25-års jubileumsfest gikk av stabelen 4. mai på Radisson SAS 
Lillehammer Hotell. 42 deltagere hadde møtt opp. Og det ble en stilig 
markering da Veteranlauget passerte et kvart århundre. Mer om dette på 
side 14.

Rundt bordet fra venstre: Eva Nilsen, Torbjørg Orvik, Aud Joramo, Bjørg Andreassen, Reidar 
Hagen, Johnny Gjønvik (skjult), Thor Herje, Anne Marie Mikkelsen, Else Strandheim, Arne Helbø, 

Marit Sektnan og Torstein Bjerke.
Knut Hartvigsen valgt til ny president, side 3. 
Neste store arrangement blir Veteranlaugets bowlingmesterskap 
Orkanger 10.-11.-oktober,  side 6.
Årsmøtereferat side 11.
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Styret for Veteranlauget:

President                Knut Hartvigsen
                               Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim e-post: knuthart@tele2.no 
                               Tlf. 73 93 16 40, mobil  480 34 132

Visepresident Helge Krogh
Bromstadekra  110, 7046 Tr.heim;          helkro@online.no

 tlf. 73900918,  mobil  916 72 616

Finans-/                 Odd B Pettersen 
Protokollfører        Parallellen 30 B, 7081 Sjetnemarka, e-post: obpe@c2i.net
                               Mobil: 908 83 853  // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033
                                     
Vikarierende          Jenny Sterten
 konsulent               Selsbakklia 19, 7027 Trondheim, e-post: jenny.sterten@gmail.com  
                               Tlf 72 55 81 81, mobil  414 26 506

Kontaktpersoner:

Bergen distr.                  Odvar Hilton, Sollien 28, 5096 Bergen
                                         Tlf. 55 29 68 33 
Stavanger distr.              Ansgar Dirdal, Sørhaugvn. 21, 4085 Hundvåg

Tlf. 51 86 22 24 
Kristiansand distr.          Roald Mykland, Hellemyr Terrasse 17, 4628 Kristiansand     
                                        Tlf. 38 03 13 60
Oslo distrikt                   Erling M. Ohnstad, Solbergveien 26 C, 1406 SKI
                                        Tlf 64 97 80 71, mobil 924 15 531, erlinohn@online.no
Hamar distr.                   Marit Sektnan, Joh. Hirschgt. 7 D, 2316 Hamar
                                        Tlf. 62 52 29 46, mobil 907 99 786 
Trondheim distr.            Thor Herje, Sig. Josalfarsv. 21 A, 7052 Trondheim
(sør for Levanger )         Tlf. 73 93 58 02,  mobil  908 61 962 
Nordlandsbanen             Per Myhre, Tranavn. 15 B, 7713 Steinkjer
(Levanger og nordover)   Tlf. 74 16 31 43
Redaktør                       Gerhard Prøsch, Nylandsvegen 32, 2008 Fjerdingby
                                         Tlf  63 83 96 97,  905 74 701, e-post: gerhard@prosch.no

Redaktørassistent       Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo 
  Tlf  22 25 69 76, 40 31 40 61 epost: torstbje@frisurf.no
NJIF Leder Johnny Flatmo, Pb. 788, 0106 Oslo; johnny.flatmo@jbv.no

Mob.: 91659679  På nettet: www.njif.org

Deadline for VETERAN : 1. mars,  1. juni, 1. september  og 1. desember.
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Knut Hartvigsen ny President.
Det var kanskje ikke den store overraskelsen for våre medlemmer at Knut 
skulle bli den nye presidenten da Rolf sa nei etter sine 5 år.
Knut har vært mye med i laugets virksomhet de senere årene og er godt 
kjent. Sammen med kone Sigrid har de vært med på mange bowling-
mesterskap og begge har gode plasseringer å se tilbake på.
På Lillehammer fikk vi tid til en liten prat:
Sp.: Hvordan var du fornøyd med årsmøtet? 
Knut: Avviklingen av årsmøtet var grei. Rask og ryddig gjennomgang. 
Ingen store uenigheter kom fram.
Sp.: Vi hadde store forventninger til Jubileumsfesten. Ble de innfridd?
Knut: Festen gikk bra og etter planen. Det var en vellykket avvikling. Mest 
positivt var underholdningen og den gode musikken. Biri'n overrasket, 
artig kar å høre på!
Sp.: Antall medlemmer i Lauget har vært ganske stabilt i de siste årene.  
Har du noen tanker om rekruttering?
Knut:  Har ikke tenkt så mye på det. I Trondheim er det mange lokførere 
som spiller bowling i dag. Mange er medlemmer og stadig flere kommer 
til. Men medlemsstokken begynner å bli gamle, satser på å få med yngre.

Sp.: Din aktivitet i Lauget er  
sikkert godt kjent. Hva holder du 
på med når  du ikke er med i våre 
arrangementer? 
Knut: Jeg slutta som lokfører for 9 
år siden, så livet som pensjonist er 
blitt ganske stabilt. Utenom 
bowlingen blir det mye friluftsliv. 
Vi har to engelske settere, Topsy 
og Imsi, som drar meg ut. Om 
høsten er det småviltjakt. Om 
sommeren blir det laksefiske i 
Nidelven hvor jeg har eget 
laksevald. Sånn går nå daga'ne, 

avslutter vår nye President. (Se bilde side 12)
For de som ikke kjenner Knut fra tidligere:  I NSB-jobben hadde han i  
flere år ansvaret for å lære opp lokførere på mange forskjellige lok-typer, 
mest diesel.  Dette var noe Knut hadde godt grep om og hadde stor glede 
av. Men det var ikke alltid han var enig med de valg ledelsen gjorde mht 
loktyper. Diesellok sin historie i NSB er verdt et eget kapittel.
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Referat fra JM Bowling i Bergen
Stålving og JPS Bergen arrangerte årets mesterskap på Bowling 1 
Vestkanten, Loddefjord 9-11/4-2010. Deltakelsen var også i år meget bra, 
25 damer og 103 herrer i singel. I lagmesterskapet deltok hhv. 6 og 27 lag 
på søndag.

Gledelig mange av Veteranlaugets medlemmer deltok. 27 i herreklassen og 
3 i dameklassen, hvorav 1 ektefelle.

Dameklasse C1 ble vunnet av Nina Børrud, 
HIL NSB med 961 poeng.       C2 ble vunnet 
av Stine Møller, Flytoget, med 916 p.  I C1 
ble Sigrid Hartvigsen nr. 3 med 848 p. På 
søndag i lagspillet var hun den klart beste og 
spilte seg opp til en 2. plass totalt og var 
dermed kvalifisert for deltakelse i Usic-
mesterskapet i Antwerpen, Belgia, den 3.-
6.mai. Pga. av en annen reise rett i etterkant 
av dette mesterskapet og usikkerheten med 
askesituasjonen valgte imidlertid Sigrid å 
avstå fra representasjons-oppgaven og deltok 

i stedet ved feiringen av Veteranlaugets 25 års-jubileum på Lillehammer. 
I C2 ble Luz Marina Winge nr. 14 og Lisa Lid nr. 16. God innsats. 

Herreklasse B1 ble vunnet av Terje Barkald, JIL Grorud, med 1259 p.  I 
denne klassen på 30 pers. var halvparten veteranlaugsmedlemmer og best 
var Roar Gulbrandsen fra JIL Drammen med 1188 p.  I B2 vant Sigve 
Thomassen, Flytoget, med 1154 p. Av totalt 35 deltakere her var 5 
”Veteraner” og Dag Ellingsen, HIL NSB og Odd B. Pettersen, Lokdriften 
Trondheim, ble henholdsvis nr. 4 og 5 med 1080 p. og 1076 p.      

I B3 dominerte våre medlemmer. Vant gjorde Egil Kvam, Lokdriften 
Trondheim, med 1071 p. foran en annen ”veteran” Borge Risåsen, HIL 
NSB, med 1037 p. Johnny Gjønvik besatte 4.plassen og Terje 
Tømmervold 9.plass, begge fra Lokdriften Trondheim. Mellom disse kom 
Hans A. Solli, JIL Grorud, på 8.plass, så dette var ”veteranklassen” uten 
tvil.

Vandrepokalen ble vunnet av JIL Drammen. 

4



Lørdagskvelden ble avsluttet med bankett og premieutdeling på 
spillerhotellet Terminus. Maten var god, men utvalget på koldtbordet 
ganske sparsomt, og det var også mengden mat. Flere fikk på langt nær så 
mye mat som de ønsket. Lite minnet om den flotte banketten veteranlauget 
hadde på samme sted i forbindelse med veteranmesterskapet i 2008. 

Lagkonkurransene ble avviklet søndag, og damene fra HIL NSB ble 
mestere foran Lokdriften 5 og JBIL Kongsberg. I herreklassen ble JIL 
Grorud 1 mestere med JIL Nord og Stasjonskameratene Drammen 1 på de 
neste plassene. 

Arrangøren hadde sørget for en fin deltakerpremie til samtlige deltakere, 
samt god premiering ellers. Avviklingen gikk også stort sett etter planen 
med unntak av en sjelden hendelse på lørdag i hall 2. Kuler forsvant i 
forbindelse med kulereturen.  Om Sigrid Hartvigsen har fått igjen sin kule 
ennå er jeg usikker på, men den var ikke funnet ved starten søndag. 
RAR

Johan Ruud JIL Ski, 75år 17.april.
Pensjonert lokfører Johan Ruud ledet JIL Ski i den aktive perioden, da 
laget arrangerte blant annet en storstilet 50års feiring. Laget markerte seg 
sterkt i lokalsamfunnet, og med arrangement for forbundet. Johan har også 
ledet JIL Skis Veteranlaug i en periode. Han er fortsatt aktiv med på det, 
som skjer i laget og i lauget. Som aktiv pensjonist har han fått 
arbeidsoppgave av Lok. Pers. forening Oslo, å passe på at Pensjonistene 
som fyller runde år, får sin velfortjente blomsterhilsen på dagen sin. Så 
Johan Ruud har gledet mange kollegaer, i mange år. Derfor var det også 
gledelig for undertegnede da jeg kunne få gå med blomstersjekken fra 
NJIFs Veteranlaug, og gratulere Johan Ruud med 75års dagen. 

Erling 
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Togtegneren
Enda er det folk som etterspør togtegninger av vår felles venn Svein Fløan, 
den multihandikappede kunstneren fra Flatanger i Nord-Trøndelag. Hva 
var det som fenget hans interesse for all slags togmateriell? Fra 6-års-
alderen ble det mange reiser til Rikshospitalet og Sophies Minde i Oslo 
hvor han gjennomgikk mange operasjoner og tilpasninger til livet. På disse 
reisene ble det til mange togtegninger sett gjennom kupevinduet. Gjennom 
et felles opplegg med Nord-Trøndelag Idrettskrets og personalet ved 

Steinkjer Stasjon samt verdifull støtte 
av daværende distriktssjef Asbjørn 
Øie, fikk Svein rom og plass til å 
utfolde sin virksomhet til positiv 
reklame for NSB.
I januar 1989 slo han for alvor 
gjennom på Norge Rundt på TV. Det 
ble virkelig et hektisk år med 
bestillinger og invitasjoner. Jeg var så 
heldig å få bli med ham som ledsager 
over alt, og enda nevner han at Erling 
Ohnstad spanderte middag på oss på 
Oslo S da vi kom fra et besøk i 
Drammen.
Svein Fløan er tidligere presentert i 
Veteran, men mange innen jernbanen 
spør i dag hvordan det står til med 
ham. På Veteranlaugets arrangement i 
Steinkjer i 2004 i anledning NSBs 150 
årsjubileum, fikk som kjent Svein et 

alvorlig hjerneslag. Tiden etter tilbakefallet ble lang og problematisk på 
mange måter. høyresiden med den gode tegnehanda ble lam. 
Rehabilitering og boforhold skapte også vanskeligheter for ham, men 
interessen for tegning og pågangsmotet har holdt ham oppe. No er det 
vensterhanda som Svein øver opp, men det blir ikke det samme – 
dessverre.
Fram til 2009 bodde Svein i egen trygdeleilighet på et eldresenter i 
Steinkjer. I dag bor han i en lignende leilighet i Lauvsnes i hans egen 
kommune Flatanger.  Svein er bare 51 år. Han har mange venner i 
Veteranlauget, og vi skal jevnlig sørge for å ha en god kontakt med ham.

Per Myhre
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Reidar Bjerke 85år.

Reidar Bjerke, en hyggelig og positiv person, fylte 85 år 27.april.
Jeg ble kjent med Reidar i hans jobb ved Velferdskontoret, da jeg selv var 
leder i NJIF. Forbundet hadde mye kontakt med Velferdskontoret, hvor vi 
alltid ble vel mottatt med våre saker, og forespørsler. Aktivitetsrommet 
ved Oslo S. som ble ferdig i 1990, hadde NJIF en god støttespiller og 
pådriver i Reidar. Ellers er det mang en selvbygger blant kolleger og 
jernbaneansatte som fikk eksperthjelp av Reidar opp gjennom årene. 
Bordtennis var hans idrettsaktivitet.
Reidar fikk NJIFs Innsatsmerke i 1991. GRATULERER en flott Jubilant. 

Erling O.

Oddmund Tønseth JIL Ski, fyller 80år 31. juli.

Oddmund har hvert i aktiv tjeneste for jernbaneidretten i mange og femti år. Det være 
seg som tillitsvalgt både i lag og forbund, og aktiv utøver så vel, sommer som vinter. 
I 1970 fikk Oddmund NJIFs Hederstegn. 
Fortsatt står Oddmund på for oss veteraner. Han leder bowlingen, har kontakter med 
veteranbowlere i Strømmen, Moss og her i Follo, samt bedriftskretsen. I mange år har 
han invitert veteraner til ”julebowling” som går over 2 dager, og da kan det være 120-
130 deltagere. Populært. Selvsagt har han også stått for JM i bowling, og vårt eget 
Veteranmesterskap.
Selv behersker Oddmund sporten meget bra, som nordisk veteranmester i bowling i 
Danmark 2005, og senest i juni 2009 spilte han en 300 serie. 
Golf er blitt sommersporten hans.
De beste gratulasjoner til Oddmund med de 80år. Mange sosiale og gode år i 
veterankretsen ønsker vi deg. 

Erling O.
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Årsmøte i Lokdriftens Bedr. Lag 24. mars 2010, 
Trondheim Stasjon.
Styret hadde ordnet med hyggelig servering. Dessverre lite oppmøte. 
Beretningen viste at aktivitetene i laget er synkende. Fortsatt ingen 
avklaring på Trimrom og Badstue ved Marienborg. Aktivitetene er størst i 
Bowling, hvor flere av medlemmene ligger i toppskiktet innen 
jernbaneidretten. Bowlerne trener flere ganger i uka og både damer og 
herrer er med i Bedriftsserien i Trondheim. Begge deler hevder seg godt.
Veteranbowling hver torsdag i vinterhalvåret i Sentrum Bowling, her 
sammen med veteraner fra JIL Trondheim og Jernb. Pensjonistforening. I 
håndball stiller laget i Bedriftsserien, Herrer 2. div. I Trondheim. Sliter 
med å få med nye spillere. Veteranene i svømmehallen, Pirbadet, på 
fredager er det fortsatt ca 20 personer. Noen nye er kommet til og noen 
dessverre gått bort. Finansiering til julebord og markering av runde dager, 
samt ved badekameraters bortgang ordner sjefen Alf med felles tipping. 

Valgkomiteen hadde gjort en grei jobb. Leder og kasserer var på valg. Jan 
Tetlie som leder og Stig Kristiansen kassereren var på valg. Begge stilte 
seg villig til å fortsette etter mange år i vervene og applaus for det. Ellers 
de viktigste valgene: Håndball Viktor Pedersen. Bowling herrer: Egil 
Kvam og damer: Lena Boseth. Hobby : Arne Knudsen. Trimutvalget: 
Leder Odd B. Pettersen. Svømmehallen: Alf Selvik, kontakt Sentrum 
Bowling Oddleiv Nordmark. Laget sitter fortsatt med hele styret i NJIF 
Veteranlauget. Økonomien i laget er anstrengt. Medlemstallet går jo ned 
og startkontingenter og andre utgifter går opp så det tæres på gammel 
kapital. Håper innom de forskjellige gruppene i Jernbanesystemet kommer 
nye ildsjeler for oppsving av Jernbaneidretten. Takk til styret for et 
hyggelig møte og at flere medlemmer finner veien til neste årsmøte. 

Oddleiv.
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Referat fra årsmøtet 2010 for NJIFs Veteranlaug.
Sted:  Radisson Lillehammer Hotel
Tid: Tirsdag 4. mai kl 1600.

Til stede: 39 personer hvorav 31 med stemmerett.

Sak 1: Åpning. President Rolf Rønning åpnet årsmøtet og ønsket alle 
tilstedeværende velkommen. Deretter foreslo han ett minutts stillhet over 
de som hadde gått bort siste år. Gerd Kristiansen, Arvid Haugseth, Ole 
Stenmo og Willy Hybertsen ble minnet med ett minutts stillhet.
Som ordstyrer ble foreslått Presidenten. Og som referent redaktøren. Disse 
ble valgt da det ikke var andre forslag. På spørsmål fra ordstyrer om 
innkallingen kunne godkjennes, var det ingen innvendinger. Vedtak: 
Innkallingen var godkjent. Ordstyrer refererte dermed dagsorden:
Der var en bemerkning til dagsorden fra Gunnar Skirbekk. Han hilste fra 
NJIFs leder Johnny Flatmo som var forhindret fra å komme til årsmøtet, 
men ville komme til jubileumsfesten senere på kvelden. Ordstyrer takket 
for hilsningen. Ingen bemerkninger ellers. Dagsorden ble dermed 
godkjent.
Sak 2:Beretning.
Bemerkning fra Oddleiv: Det skulle være artig å høre fra andre kanter av 
landet. Presidenten var enig og sa at det nye 
styret måtte jobbe for å få kontakter på flere 
steder, spesielt fra de yngre i Bergen.
Torstein ønsket at beretningen ble tatt punkt 
for punkt. Dette ble fulgt opp av ordstyrer 
som kommenterte de enkelte punkter på en 
positiv måte. Under punkt om Idrettslige 
prestasjoner utenlands etterlyste han 
orienteringer på Internett. Ruth Fjeld 
opplyste at hun ble Nordisk Mester og 
ordstyrer bemerket at det måtte inn i 
protokollen. 
Avstemning: Beretningen enstemmig 
godkjent. 
Sak 3a: Regnskap.
Kasserer Odd Pettersen redegjorde for 
regnskapet. Han opplyste om et par 
skrivefeil i regnskapet. 



Møter/representasjon på 13685 kr  rettes til 11885 kr. Overskuddet rettes 
til 765,25 kr. Revisorrapporten ble lest opp av ordstyrer. Regnskapet 
anbefales godkjent av revisorene Per Eggum og Olav Martinsen. 
Regnskapet enstemmig godkjent.
Sak 3b: Bevilgninger.
Forslag fra styret om bevilgning av 1000 kr til hver av 
styrerepresentantene i 2009 og 1000 kr til redaktøren. Bevilgningene 
enstemmig vedtatt.

Sak 4: Innkomne forslag. Det var ingen forslag.
Sak 5:Veteranmesterskapet i bowling 2010. 
Ordet ble gitt til visepresident Knut Hartvigsen. Han redegjorde for 
forslaget om at mesterskapet holdes i Orkdalen 10. og 11. oktober. 
Nærmere opplysninger kommer i Veteran.
Sak 6: Veteransamling 2010. Foreslår at den blir i tilknytning til 
bowlingmesterskapet. Godkjent.
Sak 7: Veteranlaugets Hederspris for 2009. 
Presidenten opplyste at styret i år gir hedersprisen til Arne Helbø. Dette 
ble kraftig applauderte av årsmøtet.
Sak 8: Fastsettelse av årskontingenten for 2010.
Forslaget fra styret på 100 kr ble enstemmig vedtatt.
Sak 9: Fastsettelse av årsmøte 2011.



Styret foreslår at stedet skal være Oppdal. Knut redegjorde. Tiden er 
fastsatt i vedtektene: tirsdag i uke 4. Torstein og Oddleiv hadde ordet. 
Vedtak: Styrets forslag enstemmig vedtatt.
Sak 10: Valg.
Valgkomiteens formann Thor Herje redegjorde for deres innstilling.
President: Knut Hartvigsen ny
Visepresident: Helge Krog ny
Finans/Protokollfører: Odd B. Pettersen, gjenvalg.
Vikarierende konsulent: Jenny Sterten gjenvalg
Redaktør: Gerhard Prøsch gjenvalg
Revisor: Per Eggum 
Vararevisor: Olav Martinsen
Alle ble enstemmig valgt.
Presidenten forslo som valgkomité: Thor Herje.  Enstemmig valgt.
Forslag fra Oddleiv: Styret må finne en person til som kan gå inn i 
valgkomiteen. Dette ble godkjent. 
Sak 11: Avslutning.
Presidenten takket for 5 år med mye glede som leder for Veteranlauget.
Vår nye president Knut Hartvigsen fikk ordet og takket for tilliten og sa at 
han ikke trodde dette ville bli noe problem med Helge og Odd med i styret. 
Til slutt takket han Rolf for hans innsats og overrakte et gavekort til avgått 
president. Rolf takket og lovte at vi ikke ble kvitt han så fort siden han 
hadde lovet å styre skuta gjennom jubileumskvelden. 

Årsmøtet ble avsluttet kl 1655. 
Referent: GJP

En jernbaneoppgave.

Per sitter på toget og holder sin flotte ballong i en snor. Ballongen er ellers 
fri fra vegger og tak og svever fritt rett over hånden til Per. Men da toget 
kommer til en venstresving, er spørsmålet. Er ballongen fortsatt loddrett 
over hånden, eller dreier ballongen til en av sidene, høyre evt. venstre. 

Hva er riktig svar? Se svar side 19.

Rart:
Tar du opp en neve jord har du samtidig over 20 milliarder bakterier i 
hånden.



25 Års Jubileumsfest.
Det var store forventninger til festen på Lillehammer og de ble til fulle 
innfridd. Det startet med 20 cm snø i Oslo og alle ble anbefalt å la bilene 
stå. Likevel kom vi alle fram. Snøværet ga seg , deretter skodda og da vi 
ankom idylliske Lillehammer strålte sola. Hvem kunne trodd det? 
Årsmøtet gikk unna på under en time, alt var ordnet og linet opp. Deretter 
var det bare å sette på seg festantrekket før vi stilte opp til en aperitiff i 
dansebaren. 

Jubileumsmiddagen ble inntatt i et flott lokale som sto i stil med 
Veteranlaugets 25-års-jubileum med deltagere. (Se bilder!) Mens sola 
fortsatt strålte utenfor trakk vi gardinene for og lot oss underholde av taler, 
innleid moromann og egne sanger. Maten var som det passer seg utmerket. 
Hotellet er kjent for utmerket mat. Talene blir det vanskelig å gjengi, 
likeså den timen vår Biri-venn slapp til med sine morsomheter uten stopp. 
Navnet hans er Torvild Sveen, en person vi aldri vil glemme. Jeg lar derfor 
bildene tale for seg. Må nevne at Rolf ledet det hele på sin rolige, 
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Styrebordet: Fra venstre: Marthe-Marie Flatmo, gammelpresidenten Rolf, Unni E. Hansen, , nypresidenten 
Knut Hartvigsen, Sigrid Hartvigsen, Odd Pettersen og Lisa Lid.  I forgrunnen: Eva Nilsen og Torbjørg 
Orvik. 



underfundige måte med sine understatement. En utmerket toastmaster som 
vi nok skal dra nytte av ved senere anledninger. Johnny Flatmo hilste fra 
forbundet og roste vår lille forening for vår iherdige innsats. Erling 
Ohnstad hadde mye å øse av fra vår historie og Per Myhre takket for maten 
ved å reflektere litt rundt omkring.
Etter et herlig festmåltid ble det tid til småprat og dans ut i de små timer. 
Til musikken fra trekkspilleren fra Ring, Steinar Brænden. 

Dagen etterpå hadde vi både hesteskokonkurranse og quiz-løype. Vi fikk 
derfor mosjonert på forskjellig måte. Hesteskokasting var for mange en ny 
sport og det viste seg at resultatet sto i forhold til den flaksen en kunne ha, 
akkurat som med bowling. Det ble derfor null poeng på meg. Men det 
viste seg at noen med mer rutine kunne gjøre det bra. Dermed dro damene 
Else Strandheim, Ruth Fjeld og Marit Sektnan av med medaljene i nevnte 
rekkefølge. For menn var det  Oddmund Tønseth, Arne Helbø og Johnny 
Flatmo som hadde best lag med hesteskoen, uvisst av hvilken grunn. 
Hadde alle visst hvilke flotte medaljer som ventet, ville innsatsen og 
treningen på forhånd gitt et annet resultat. I quizkonkurransen var det 
selvfølgelig umulig å slå Arne Helbø.     GJP

Bilder fra Jubileet.
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Fra venstre: Per Myhre, Jenny Sterten, Bjarne Sterten, Tove Hegge, Egil Hoel (skjult), 
Karin og Oddvar Mathisen, Ruth (skjult) og Torbjørn Palmer, Nancy og Tore Hanssen. 
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Birikomiker. Torvild Sveen
Per Myhre takker for maten

Forbundsleder Johnny Flatmo hilser
Jubilanten.
Under: Erling Ohnstad holder festtalen

Fra venstre: Astri Prøsch, Ragnhild Martinsen, Ruth Fjeld, Erling og Kirsten Ohnstad,  
Gunnar Skirbekk, Oddleiv Nordmark, Gerd Nysveen, Per Eggum og Oddmund Tønseth.



Veteranlaugets Hederspris 2009 til Arne Helbø.

Styret innstilte på at Arne Helbø 
skulle tildeles Hedersprisen for 
2009 og det ble mottatt med applaus 
på årsmøtet. Arne Helbø har vært 
med i jernbaneidretten i 50 år. 
Skyting var hans idrett, først i JIL 
Oslo Ø. Siden har det vært JIL 
Lillestrøm og JBIL Lodalen. Det 
ble deltakelse i 26 Kragmesterskap 
på rad fra 1959 til og med 1984. 
Arne var leder av JIL Lillestrøm i 
mange år, valgt til leder av 
skytterutvalget i forbundet i årene 
1981-85, kasserer i NJIF fra 1987 
til 1990. Han ble tildelt NJIFs Hederstegn i 1991.
I Veteranlauget har Arne vært redaktør i 4 år fra 2005 til 2009 og satt sitt 
preg på Veteran med mye variert innhold. Hans lune humor kombinert 
med stoisk ro har Veteranlauget hatt mye glede av de senere årene.
Arne Helbø fyller 75 år 21. juli. Vi gratulerer med dagen og med 
Hedersprisen!  GJP
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Musikeren fra Ring, Steinar Brænden, underholder utover natten.
Til høyre:  Stor spenning ved oppmålingen da damene hadde hesteskokonkurranse. 



Jon Stenmo fylte 80 år 2. mars 2010.
Dagen ble feiret ved Horg Alders og Sykehjem. Der har han nå vært i fem 
år. Etter at han brutalt ble sparket ved Trondheim Jernbanestasjon av en 
fyllik, ble han aldri bra. Han gikk med konstant hodepine. Han ble ikke i 
første omgang tatt på alvor verken av sykehus eller av lege etter at han 
kom hjem. Det holdt på å gå helt galt. Det ble operasjon i all hast, slik at 
han berget liv. Han jobbet en periode etterpå, men det gikk ikke bra. Så 
måtte han gå av med invalidepermisjon. Jon har kjempet hardt for å holde 
seg i form. Han ble aldri den samme som før. To ganger til måtte han 
åpnes i hodet for å rense ut veske da han slett ikke ble bra. I ettertid har 
han hatt både blodpropp og hjerneblødning og ble ytterligere redusert. Han 
forandret seg gradvis og verken han selv eller vi skjønte hva det var. Det er 
minst ti år siden han fikk konstatert at det var alsheimer.
Den 2. mars dette år gjorde vi det så hyggelig vi kunne for Jon der han nå 
bor. Stua hans ble etter hvert fylt opp av slekt og venner. Jon hadde en god 
dag, kviknet til for hver en han fikk møte. Det så ut som han kjente og 

husket alle. Jeg er overbevist 
om at da Thor Herje kom inn 
døra med blomster og 
gavekort var han klar over 
hvem det var. Det ble ikke 
særlig prat da han har 
problemer med å finne ord. 
Men han viste tydelig glede og 
hans sosiale side kom fram. 
Han var alltid blid og 
hyggelig. 
På hans vegne vil vi i familien 
takke Thor Herje som kom 
helt til Horg for å ta «Jon i 

handa» og overrekke blomsterhilsen og gavekort til ham. Det var tydelig at 
Jon satte pris på dette, og for oss i familien gjorde det også godt å være 
vitne til det.
Han har også tidligere fått flere hilsener fra Veteranlauget i forbindelse 
med fødselsdager og jul. Hjertelig takk til alle dere som står bak dette. 
Sender med et bilde av Jon som ble tatt på den store dagen.

De beste hilsener fra Jon og Astrid m/familie. 
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Jubilanter:
Petter Kolstad Trondheim 75 år 29.juni
Arne Helbø Vormsund 75 år 21. juli
Oddmund Tønseth Ski 80 år 31.juli
Aud Helene Joramo Hamar 75 år 10. aug
Anne Marie Mikkelsen Hamar 75 år 20. aug

Veteran Gratulerer!

Takk for oppmerksomheten

Min hjertligste takk for hyggelig blomsterhilsen til min 80 årsdag.
Det var en stor overraskelse !

Vennlig hilsen Bjørg Singsås

Tusen takk for hyggelig blomsterhilsen på min 80-årsdag!
Hilsen Reidar Hagen

Hjertelig takk for blomsterhilsen og hyggelig besøk av Erling på min 75 
årsdag.   Hilsen Johan Ruud

Hjertelig takk for gaver blomster og hilninger ved markeringen av 80-
årsdagen min. Sender en hilsen til alle kjente idrettsvenner innen 
Jernbaneidretten.  Vennlig hilsen Oddleiv Nordmark

Hjertelig takk for hyggelig blomsterhilsen til min 90-årsdag.
Hilsen Otto Andersen

Takk for blomster til min 80-årsdag. 
Hilsen Thor Herje.

Svar på oppgave i nr 1-2010: Hvem snakker vi om?:
Svaret er Vilhelm Frimann Koren Bjerknes født 14. mars 1862 død 9.april 

1951 som var en norsk fysiker og meteorolog og som er regnet som 
grunnlegger av moderne værvarsling. Han var også grunnleggeren av 
Bergensskolen i metoerologi. Det var sikkert ingen som sendte inn svar. 
Grunnen kan være for liten Lotto-gevinst. 

Svar på ballong: Ballongen dreier til venstre fordi den er lettere enn luften 
rundt.
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