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VETERAN 
Organ for NJIFs Veteranlaug. 

Nr. 2 Juni 2011, 18. årgang. 
 

JERNBANEMESTERSKAPET 2011 JIL HAMAR 

 

Jernbanemesterskapet i Bowling blir arrangert hos Bowling 1, Hamar. 
Det spilles  Singel  12.oktober kl. 11.00 4 serier 

Dobbel 13.oktober kl. 11.00 3 serier 

Pris  Singel  kr 200 

  Dobbel  kr 300 for lag 

 

I Dobbel konkurrerer vi i to klasser, en dameklasse og en herreklasse, 

fortrinnsvis fra samme klubb. 

Klasseinndeling: 

Kl. A 50-64 år spillere som er født i årene 1946-1960 

Kl. B  65-69 år spillere som er født i årene 1941-1945  

Kl. C  70-74 år spillere som er født i årene 1936-1940 

Kl. D 75-79 år spillere som er født i årene 1931-1935 

Kl. E  80 år og eldre, spillere som er født i 1930 eller tidligere. 

 

Forhåndsbestilling innen 15.september til Else Strandheim, tlf 99 73 62 63, 

Spilleavgiften innbetales på konto 1440 12 58834. 

Din klubb eller du selv må foreta rombestilling på hotellet First Hotel Victoria 

tlf. 62 02 55 00, avtalt pris enkeltrom kr 749, dobbeltrom kr 949 

Om kvelden den 12. oktober blir det sosialt samvær i Jernbanesamfundet med 

middag og kaffe til kr 170 + premieutdeling. 

Hamar JIL ønsker alle velkommen! 

 

Ord for dagen: 

“Vi politikere har lenge trøstet oss med at de eneste som er dårligere likt enn oss 

er politiske journalister.”  

Stortingsrepresentant Thorbjørn Røe Isaksen, Høyre. 
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 Styret for Veteranlauget: 
 

President   Knut Hartvigsen 

Sivert Dahlens veg 2 B, 7019 Tr.heim  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,   obpe@c2i.net 

Mobil: 908 83 853  // Veteranlaugets bankkonto: 1440 12 10033 

 

Vikarierende  Jenny Sterten 

Konsulent   Selsbakklia 19, 7027 Trondheim,   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.  Else Strandheim, Hans Nielsen Hauges gt.2, 2318 Hamar 

   Tlf.62 52 28 25  mobil 99 73 62 63 

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,    gerhard@prosch.no 

Redaktørassistent  Torstein Bjerke, Nordlisletta 22, 0952 Oslo  

     Tlf  22 25 69 76,  40 31 40 61    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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PENGER – DEMOKRATI 
 

Nyhet 6. nov. 1998 fra VG nett: 

“Tokyo: Det internasjonale volleyballforbundet (FIVB) bøtela fredag fem 

nasjoner for ikke å ha spilt i de nye og sexy draktene. 

Flere og flere kvinnelige spillere reagerer på draktpåbudet fra FIVB. Det 

forhindret ikke at de fem landene som ikke spilte i det nye utstyret fikk 3000 

dollar (vel 22 000 kroner) i bot.Tettere, kortere og mer utfordrende drakter for 

kvinner skal skape ny interesse rundt volleyballsporten. Det er de høye herrer i 

det internasjonale forbundet som har bestemt at det skal være slik, men kvinnene 

reagerer. Foreløpig er de ikke blitt hørt. Etter at de fem landene ble bøtelagt 

fredag, gikk Det internasjonale volleyballforbundet ut og stilte seg temmelig 

uforstående til kritikken mot de nye draktene. “Det er bare tull å snakke om at 

draktene er for sexy. I dette mesterskapet er det to lag som bruker godkjente 

drakter helt frivillig, og de klager ikke”, skal en talsmann for forbundet ha sagt.” 

Nyhet fra VG nett 22. april 2011: 

“Det internasjonale badmintonforbundet har bestemt seg for å utsette påbudet 

om at kvinnelige spillere skal stille i kjole i store turneringer med en måned”. 

Om påbudet for badminton nå er innført, vites ikke. Men protestene mot de nye 

kleskodene i Volleyballforbundet vant ikke fram i 1998. 

Sepp Blatter ble gjenvalgt som president i FIFA selv etter beskyldninger om 

korrupsjon. “Presidentvalget lignet en farse” sa den engelse statsminister David 

Cameron etter valget. President Yngve Hallén i Norges fotballforbund håper 

Blatter vil være mer uredd i sin siste periode siden han likevel ikke kan 

gjenvelges. 

Idrettsbevegelsen er i utgangspunktet demokratisk. Det viste seg under siste 

verdenskrig da tyskerne nektet idrettsarrangement i Norge. Men penger er en 

trussel mot demokrati.  

I de arabiske land har rike diktatorer kjøpt seg våpenmakt og undertrykt de brede 

folkemasser. Denne våren har vi opplevd et folkelig skred og opprør som savner 

sitt sidestykke historisk. I hvilken grad det blir en vesentlig bedring i flere land 

gjenstår å se. Det lover ikke godt når vestlige makter med både kapitalmakt og 

militær kampkraft vinner innflytelse til tross for protester fra andre afrikasnke 

land. FN er ikke med i selve krigen i Libya, men har gitt et mandat som de 

vestlige styrkene nå er i ferd med å tøye. 

Vil Libya og andre arabiske land denne gang bli undertrykt av vestlig kapital? 

Det gjenstår å se. Inntil da får vi i Norge gjøre hva vi kan for å holde 

demokratiet på plass ved å bruke vår stemme i høstens valg. Godt valg! 

           Red. 
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Nordisk mesterskap i bowling i Finland. 
 

 
På bildet ved bordet ses på venstre side foran til bakerst: Ketil Røen, Helge 

Krogh, Bente Krogh, Rita Kalås Ellefsen og Kåre Gevelt. Ditto på høyre 

side:Rolf A. Rønning, Terje Mælen, Tom Jochumsen, Roar Gulbrandsen og 

Trond Andreassen.  

 

Mesterskapet var lagt til de finske skoger ca. 6 timer med tog og 1/2 time med 

buss nordover fra Helsingfors i tettstedet Vuokatti 12.-15.mai. Etter noen forfall 

deltok disse fra Norge: Kåre Gevelt, Rolf A. Rønning, Ketil Røen, Trond 

Andreassen, Terje Mælen, Helge Krogh og damene Rita Kalås Ellefsen og Bente 

Krogh. Ledere var Tom Jochumsen og Roar Gulbrandsen. 

 

Det avvikles mesterskap i double herrer og damer, mix-lag med 3 herrer og 1 

dame, mix-lag med 6 herrer og 2 damer, alle over 6 serier, hvor det også ble 

kåret mester i singel ut fra totalresultatene over 18 serier. Hallen var meget bra 

med totalt 16 baner fordelt på 8 på hver side av hallen. Bortsett fra en datasvikt 

siste dagen ved de 6 serien i 8-mannslag fungerte alt meget bra. De som ikke 

mestret baneprofilen kan nok bare skylde på egne ferdigheter, eller manglende 

sådanne. 
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Siden Svenskene er uteblitt fra disse mesterskapene ble det mye Finsk og 

Dansk igjen. Vi har bare 1 eller 2 spillere som kan hevde seg mot de beste, så 

når vår jernbanemester Terje Barkald hadde prioritert NM-spill i Trondheim ble 

mye av forventningene rettet mot Kåre Gevelt. Totalt ble det en fin 4.plass med 

ett snitt på 198,1 p. og Ketil Røen ble også blant den øvre halvdel med 9. plass 

og 183,8 p. i snitt. Vi fikk våre medaljer med tredjeplass for damer og 

tredjeplassen for 8-mannslag. Det ble finsk seier i alle konkurranser unntatt 4-

mannslag hvor det ene danske laget seiret. 

 

Reisa var lang men gikk greit nok. På jernbaneturen var det ikke mange krappe 

kurver eller store stigninger og fall. Vogner i både 1 og 2 etasjer hadde en 

behagelig gange med gode seter. Innkvarteringen skjedde i store hytter med to 

soverom og ble fordelt på tre og fire personer. Maten var ok for ei kort stund, 

men det var lite som minnet om festmat ved banketten. Men det finske ølet er 

meget godt. 

Forøvrig ble nordisk i fotball ble også avviklet på samme sted. 

Her ble det sølv på det norske laget, etter å ha slått Finland 9 - 1. 

Rolf A 

JM BOWLING 2011 
 

 

JM i bowling 2011 ble arrangert av JIL Grorud i Metro bowling, Lørenskog 1 - 

3 april. Thon hotell Arena på Lillestrøm ble benyttet til overnatting og her ble 

også banketten arrangert på lørdag kveld.Det deltok 82 herrer og 18 damer i 

singelspillet og i lagspillet, 23 herrelag og 5 damelag.Veteranlaugets 

medlemmer gjør seg sterkt gjeldende, i hvert fall i herreklassene.I klasse B1 vant 

Terje Barkald, JIL med 1359 p. foran veteranene Kåre Gevelt, JIL Drammen 

1309 p.(blir medlem i disse dager), Rolf A. Rønning, Lokdriften BIL 1252 p.og 

Ketil Røen, JPS Bergen 1189 p. I klasse B2 vant Vidar Bentengen, JBIL  

Lodalen 1096 p. foran veteranene Torstein Bjerke, JIL Grorud 1074 p. og Roar 

Winther, JIL Drammen 1024 p.I klasse B3 ble det seier til veteranen Borge 

Risåsen, HIL/NSB med 1084 p. foran Jan Erik Pålerud, JIL Eidsvoll 1022 p. og 

Øystein Egeberg, JIL Grorud 943 p. 

I klasse C1 ble det seier til Rita Ellefsen, JBIL Kongsberg 1021 p. med Nina 

Børrud, HIL/NSB 919 p. og Mona Engen, JBIL Lodalen 911 p. på de neste 

plassene. 

I klasse C2 vant Trine Orsbye, Flytoget BIL 888 p. foran Stine Møller, Flytoget 

BIL 857 p. og Randi Engesbakk, Lokdriften BIL 845 p. 



 6 

Jernbanemestere i lag herrer på søndag ble Flytoget BIL, Terje Mælen, Sigve 

Thomassen og Karl Rikard Sillen 1807 p. På de neste plassene fulgte JIL Grorud 

1716 p. og JIL Drammen med 1706 p. 

Jernbanemestere i lag damer ble Lokdriften BIL, Lena Buseth, Synnøve Lund og 

Randi Engesbakk med 1242 p. foran JBIL Lodalen 1232 p. og HIL/NSB 1191 p. 

Mesterskapet ble avviklet på en utmerket måte. Alt gikk etter planen mye takket 

være en hall hvor alt fungerte. Det er gøy å spille i haller der alt maskineriet 

fungerer og hjelpen er tilstede om det skulle oppstå noe. Det eneste jeg 

registrerte var noen kulestopp og kjegler i renna, men da var betjeningen der 

nesten før du fikk sagt fra. Banketten på lørdag ble også en hyggelig opplevelse, 

med god mat og godt drikke, bare så synd at ikke flere stiller opp. Det er litt 

kjedelig for arrangøren når premiene deles ut og mottakerne ikke er tilstede. 

Men all honnør til JIL Grorud for et meget godt gjennomført mesterskap. 

Rolf A. 

Fra venstre: Trond Andreassen, Rolf Rønning, Bente Krogh, Terje Mælen, Rita 

Kalås Ellefsen, Ketil Røen, Bjarne Sterten og Helge Krogh. 
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STRIDEN OM STEINKJER STASJON 

 
En flaggsmykket stasjon ved 100-årsjubileet i 1954. 

 

Innerst i Trondheimsfjorden ligger Steinkjer – Nord-Trøndlags fylkeshovedstad 

– “åpen lys og glad” – som det heter i bysangen. Jernbanehistorien forteller oss 

at de gode forholdene mellom stedets befolkning ikke alltid har vært så 

samstemt. Steinkjereleva deler byen i to deler som til daglig blir benevnt med 

Sørsia og Norsia. 

I 1898 ble det virkelig fart i jernbanesaken lokalt, og med stor interesse blant 

stedets befolkning, men som også skapte strid og mye ufred. Den oppnevnte 

jernbanekomité fikk et meget vanskelig lokaliseringsvalg for stasjonen. 

Flertallsinnstillingen gikk inn for Sørsia som stasjonssted. 

Den 22. januar 1900 var det kommunestyremøte, og sak 1 –en- var 

“Stasjonsarrangement i Steinkjer og stasjonens plassering skulle vedtaes”. 

Formannskapets innstilling gikk inn for 2Nedre linje med stasjon på Sørsia. 

Voteringen endte med at flertallinnstillingen ble vetatt med 10 mot 10 stemmer, 

ordfører Steens dobbeltstemme gjorde utslaget – sørsia fikk stasjonen! 

Etter møtet holdt kommunen fest på Grand Hotell med smørbrød, øl, melk, brus, 

dessert, sherry, kaffe og sigar ifølge referatet.  

Byens historie vil for alltid minnes bombesøndagen 21. april 1940 da 80 % av 

stedets bygningsmasse ble jevnet med jorden av tyske bombefly. Det er 

imidlertid verd å merke seg at stasjonsbygget er et av få bygninger som berget.  

        Per Myhre 
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Hilmar Knudsen 80 år 26. mars 
  

Hilmar er en av NJIFs mest allsidige utøvere 

innen idretten. Umulig å få med alt han og kona 

Kari har vært med på gjennom tidene. 

Fotball: Aldersbestemte klasser i Ranheim I.L. 

Mangeårig spiller i bedriftsidretten der Lokdr. 

BIL i mange år var på topp i Trondheim. Var med 

å bli Jernbanemester i 1958. Han var en meget 

god midtbanespiller. Ved stasjonering i Fauske 

spilte han aktivt i Fauske Sprint.  

Friidrett: Ved siden av fotballen i Ranheim I.L. 

ble det friidrett. Senere ved bygging av hus i 

Malvik ble det Malvik I.L.og senere også en egen 

friidrettsklubb i Malvik. Begge steder engasjert 

som utøver, trener og tillitsvalgt i mange år. Flere 

ganger med i Europamesterskap for Old Boys i 

forskjellige land. Maraton i bl.a. London, Italia mm. 

Jernbaneidretten: Mange mesterskap for JIL Trondheim i sin klasse i 

forskjellige grener og stafetter. Landskamper i Friidrett OldBoys i Norden. 

? Vinteridrett: Langrenn og ski. Håndball: Ved oppstart innen NJIF med 

håndball først på 1970-tallet var han med og ble Jernbanemester for LOK-

driftens BIL. Hilmar har selvsagt idrettsmerkestatuetten.  

Hilmar var av yrke lokfører. Han er også politisk engasjert i AP og var i flere 

perioder med i Malvik kommunestyre. Sterkt engasjert i lokaltrafikken ved 

NSB.  

I feriene trimmet han og kona på sykkel både i Nord- og Sør-Norge. De har fem 

barn og mange barnebarn og idretten har gått i arv og resultert i mange meget 

gode idrettsutøvere.  

Ønsker dere med familie mange gode år framover.  

Hilsen fra kolleger og idrettsvenner.  Oddleiv. 

 

Alf Erling Selvik 80 år 7. mai. 
 

Alf var med i foskjellige idretter før han startet ved NSB. Her kom han tidlig 

med i Foreningsarbeidet innen lok.personalet og ble sterkt engasjert med 

turnusoppsetting mm. I mange år før avgang som pensjoist var han lok-

leder/kontrollør ved Marienborg. Han ble med i svømmegjengen på fredager i 

Pir Bade og er nå sjefen der. Han er også “finansminister” for tippingen. 

Overskuddet går til gaver for de som fyller runde år og til julebordet. 
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Han var fast med i tirsdagstrimmen 

mens vi hadde trimrom på Marienborg. 

Nå er han med i Veteranbowlingen på 

torsdager.  

Utenom idrett er han engasjert i 

historielag og Jernbanens Pensjonist-

forening. 

Sammen med kona Rigmor har han 

solgt huset og kjøpt koselig leilighet. I 

Leksvika har de hytte. Med barn og 

barnebarn og flere hyggelige treff med 

kolleger og venner i uka går 

pensjonisttiden fort for Alf. 

Vi ønsker Rigmor og deg med familie 

mange hyggelig år framover! 

 Hilsen kolleger og venner v/Oddleiv. 

 

 

 

Årsmøte i Lokdriftens Bedr.lag. 
 

Dessverre lite oppmøte til Årsmøtet 24.mars. Synes det er dårlig at medlemmer 

som støttes av laget økonomisk ved startkontingenten mm.de er med på , ikke 

møter. Styret hadde ordnet med bløtkake og kaffe. Hyggelig og takk for det. 

Beretningen viste god deltagelse i bowling. De fleste trener flere ganger i uka, 

både damer og herrer på Heimdal med gode resultater i Jernbane-mesterskapene 

og kretsen. Klubbmesterskap avholdes. 

Veteranbowling i Sentern Bowling torsdager. Her fra vårt lag og de andre JIL-

lagene, samt Pensjonistforeningen. Veteranmesterskapet i Bowling for NJIF 

2010 bele arrangert av laget på Orkanger. 

I svømmehallen er det fortsatt ca 20 stk veteraner på fredager for svømming, 

badstue og vanngymnastikk ved Hilmar med etterfølgende sosialt samvær med 

kaffe. Herrehåndballlaget er med i serien i Trondheim med brukbart resultat. 

Nyrekruttering er ønskelig både på den aktive siden, likedan administrativt. 

Valgkomiteen hadde fått fylt opp alle tillitsverv. Lagets leder Jan Tetlie var ikke 

på valg. 

Med ønske om at styret ordner med god bekjentgjøring og at flere medlemmer 

møter på årsmøte 2012! 

         Oddleiv. 
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Det er fristende når en sitter her på stubben for siste 

gang å reflektere over ordtaket: “Som man roper i 

skogen får man svar.” Når jeg skriver fra stubben får 

jeg ingen kommentarer, meninger eller spørsmål om 

våre felles interesser – selv om jeg til tider har 

spissformulert meg. Jo, forresten, konsernoverlege 

Ørn Terje Foss svarte med et lengre innlegg i Veteran 

nr 2 i 2009. Det var ikke fra den kanten jeg ventet 

meg synspunkter om mosjonsidretten i vårt forbund. 

Det motsatte av informasjon – er taushet.  

La ikke stubben stå igjen som en bauta over Veteran!   

            PM 

 

HISTORISKE TILBAKEBLIKK 
 

Einar Nesmoen skytterkonge i 1958 og 

Kjell Skøien skytterkonge i 1956 og 1962. 

Fotografert på Steinkjer 1973. 

 

Gjennom idrettshistorien har vi hatt 5 

skytterkonger blant våre NSB-ansatte. 

Innen vår generasjon er det fristende å 

trekke frem overkon-duktør Einar 

Nesmoen fra Kongs-vinger og mannen 

med den dobbelte kongetittel, 

førstesekretær Kjell Skøien. Sistnevnte 

som redaktør av bladet NSB-Idrett frem 

til 1972 da det gikk inn pga kostnadene. 

Men disse gjeve karene var med og hevet 

interessen for skyting, så vi fikk mange 

jevngode deltakere i våre kon-kurranser. 

De nedla et kjempearbeid innen lag og 

samlag. 

Vårt lag hadde glede å avvikle JM i skyting både i 1963 og 1973, og da med et 

utmerket samarbeid med Steinkjer Skytterlag og Heimevernet for å gjennomføre 

den tekniske delen av arrangementet. Dette ble en fin generalprøve foran 

Landsskytterstevne de samme årene.  

Det var en glede for meg i Veteranlauget å få bidra med en del stoff og fotos fra 

våre arrangementer til skytterlagets jubileumsskrift for 2010. 

          Per Myhre 
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Jubilanter: 
 

Gustav Sund  fyller  90 år 1. sept. 

Torstein Bjerke fyller 80 år 16. sept. 

 

”Veteran” Gratulerer! 

 

Takk for oppmerksomheten! 
 

Takk til Veteranlauget for all deltagelse ved Oddvars bortgang. 

      Hilsen Reidunn Svestad 

 

Til NJIFs Veteranlaug. 

Hjertelig takk for blomsterhilsen på min 80 årsdag!. 

      Hilsen Alf Erling Selvik. 

 

Takk for oppmerksomheten på min 85-årsdag samt et hyggelig besøk av Thor.  

      Hilsen Gunnar Ødegaard 

 

Penger er ikke alt. 
 

En arabisk student sender en email til sin far 

hvor det står: 

Kjære pappa 

Berlin er et fantastisk sted. Menneskene er 

hyggelige og jeg liker meg veldig her.  

Men pappa, jeg skammer meg litt når jeg 

ankommer universitetet i min gull Ferrari 

599GTB, mens alle mine lærere og mange av 

mine student kolleger kommer med tog. 

Din sønn, Nasser 

Neste dag får Nasser svar fra sin far:  

Min kjære sønn. 

Jeg har akkurat overført 20 millioner US dollar til 

bankkontoen din. Vær snill å slutte å gjøre oss 

forlegne. Kjøp deg et tog du også. 

     Hilsen din far. 
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