
 
                               Referat fra møte i «veteran-ressursgruppa» i lokalet 
                                             onsdag 06.04.2022, kl. 11.30 – 13.00. 
 
12 oppmøtte: Anders, Gunnar, Marit, Ivar, Ann-Mari, Tron, Jan Frode, Henry, Arvid, Torill, 
Ingjerd og Ola. 
 
*Fra årsmøtet i Hovedlaget kunne Ola bla opplyse at Johan Ås tar over som leder av Norodd etter 
Per Dagfinn Fagerli. som går av etter 2 år i lederstolen. Per Dagfinn vil fortsatt delta i 
planleggingen av Atlanten stadion sammen med bl.a. Ole Birger Ulseth. Helge Kruse fortsetter som 
nestformann i laget. 
(Vi burde innkalle Johan til vårt neste møte onsdag 4.mai, og la ham fortelle litt fra årsmøtet og om 
ev. planer fremover, når det gjelder driften av laget). 
 
*Nylig avdød Noroddmedlem Arve Ranheim ble på Hovedlagets årsmøtet minnet av Helge Kruse, 
etterfulgt av et minutts stillhet. I følge Jan Frode, har Arve hatt demens i mange år. Og at han var 
mest aktiv innenfor sykling. I TK var det i 2019 en reportasje som belyste noe av Arves situasjon 
som dement. Arve Ranheim ble 70 år. 
 
*Jan Frode spurte om hva man (laget) gjør i forbindelse med en begravelse/begravelsen. I flg Henry 
står Hovedlaget for krans. 
 
*Møtets Hovedemne: Deltakelse i NM veteran innendørs i Grimstad (med 147 påmeldte deltakere). 
Tron viste foto fra stevnet på skjerm, mens han, Arvid og Henry fortalte. Spesielt imponerte Arvid 
med sin innsats og rekorder, som han akter å forbedre. Johannes J. Vaag (85) var også med på turen. 
(kappgang). Hans bok «Slik eg hugsar det» handler om livet på landet generelt. Gruppen reiste i bil, 
og tok seg god tid: 14t.nedover og 16t. oppover. På lørdag kveld delte man en flaske rødvin. Det er 
skikken. I august er det utendørs NM i Tromsø. På et utendørs NM er antall deltakere alltid større. 
 
*Tron opplyste om Frivillighetens dag i uke 23. der alle lag og organisasjoner (feks Norodd) kan 
delta. I Kristiansund er aktuell dato søndag 12. juni. (kl 14-17) Det meste blir gratis. Gratis blir også 
vafler til alle fra «Vaffelekspressen». Sted Stormyra i Folkeparken. Havmaratomløypa skal benyttes. 
Ta med familien. 
 
*Tron presenterte «Spreke seniorer i Kristiansund». Det er et treningstilbud i regi av kommunen. 
Det er et gratis tilbud 1 g. i uken, der man trener alle muskler for å motvirke stivhet og øke styrke 
og balanse. Det er treningsgrupper flere steder i byen/Frei. Noe for oss i vårt lokale? Man behøver 
ikke apparater. Det trengs flere frivillige instruktører. Påmelding hos Marit Vågland. 
 
*Arvid anbefalte alle å ta idrettsmerket. Han har selv tatt det 69 ganger. Og håper å kunne ta merke 
nr. 70. Alle hans merker og statuetter kunne utstilles i en kampanje for idrettsmerket. 
 
*Ingjerd ville satt pris på at det ikke prates når noen har ordet. 
 
*Som vanlig hadde Arvid flere gode historier på lager. 
 
*Kaffe og diverse kaker ble utmerket tilrettelagt av Henry og gode hjelpere. 
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