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                                                         ÅRSBERETNINGEN FOR 2018    
 
 
 
Styret: 
Styret har bestått av: 
Leder:                       Øyvinn  Andreassen 
Kasserer:                  Olav H. Luraas 
Sekretær:                 Einar Christiansen 
Styremedlem:           Ragnhild Joachimsen 
Styremedlem:           Kjell Teien 
Webredaktør:           Øivinn Andreassen 
 
 
Valgkomite: 
Hans J. Drægni 
Svein H. Thorrud 
 
 
Medlemstall: 
Veteranklubben hadde ved utgangen av 2018, 84 medlemmer. 
 
Tilveksten i 2018 var følgende 1958 årganger: 
 

Svenn-Åge Røyseth, Hans Kristian Halvorseth, Marit Hauknes 

 
Det var med tristhet at en av våre eldste medlemmer, Willy Bollerud, gikk bort fra oss 18 september 2018. Willy 
Bollerud ble 86 år. 
 

Arbeid i Styret.  
- Styret har hatt 8 styremøter. Møtelokale for alle møter hjemme hos Leder da det ikke var noen i styret 
som jobbet innenfor portene 
 
-Årsmøtet for 2018. 
Årsmøtet i Veteranklubben ble avholdt på Gyldenløve onsdag 31.1.2018. Det var møtte til sammen 21 
veteraner og ledsagere. 
Årsmøtet ble avviklet under ledelse av formannen. 
Etter møtet ble det enkel servering. 
 
-Sommertur 
Årets sommertur gikk til Praha 19-21 sept. med 23 deltakere 
 
-Dagstur til Helgeroa 13.6.2018 
 8 deltagere 
  
 
 



 
 
-Julebord  24.11.2018 
Julebordet ble avholdt på Gyldenløve, med juletallerken. 41veteraner og ledsagere påmeldt, 38 deltok.  
 
- Det er sendt ut gavekort til de som hadde runde år. 
 
- Vi minner igjen om web siden og oppfordrer til bruk av denne. 
 
-GRASROT ANDELEN NORSK TIPPING. 

Dersom du spiller på spill fra Norsk Tipping (Lotto, Tipping, Viking-Lotto etc) og ikke har benyttet 

grasrotandelen kan du velge å gi dette til Veteranklubben. Da går 8% av det du spiller for tilbake til 

Veteranklubben uten at dette koster deg noe. For å kunne gjøre dette må du velgeVeteranklubben i DR 

som Grasrotandel. Benytt Veteranklubbens Orgnr ved registrering : 996186148 
Dette kan gjøres enten online om du spiller via nettet eller du kan be kommisjonæren om å gjøre dette for deg om du 

benytter spillekort i butikk/kiosk. 
 
Christian`s Kjeller. 
Siste torsdag i hver måned var/er det uformelt treff i Christian`s Kjeller for en matbit og noe å leske seg 
med. Antall deltakere har variert sterkt. 
 
 
Kongsberg, 31 januar 2019 
 
 
Øivinn Andreassen (sign)  Einar Christiansen (sign) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


