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Talmannen hadde tidlig i oktober sendt ut sin runepinne med påminnelse om at slutten av oktober 

nærmet seg. Eidsvoll- og Nes-folket hadde igjen innbudt til høstblot onsdag 28 oktober ved Nes 

Skianlegg, Fenstad i Nes. Stokkilden brant fint både utendørs og i lavvoen like ved. Kruttsterk kaffe og 

grillmat smakte godt i ventetiden, og værgudene hadde sørget for klarvær, nesten fullmåne og vind-

stille. Godt å ha lavvoen til å varme seg i. Løpsmester Olav hadde laget en rundløype med intrikate 

quiz-spørsmål som satte skogkarene på en reell prøve i ventetiden. Men hvem tenker på til daglig at et 

villsvin har 44 tenner? Til slutt viste det seg at Knut Engen hadde 9 rette (av 13) og ble hedret for dette. 

Midlet var på 5,7 rette, så det ble mye tipping for mange. Etter hvert ble det 26 skogkarer rundt ilden 

denne kvelden.  

 

Opprinnelig var flere ferskinger tiltenkt opptaksprøve, men den ene etter den andre meldte avbud. 

Skafferen hadde laget en dram av skogens safter som ble drukket, og et vers av nasjonalsangen sunget, 

til ære for vårt gamle land.  

 

Talmannen ledet oss så til Gildehallen i Fet Skiklubbs hytte, der god mat og godt drikke ventet. Etter 

maten tok Tingets drøftinger til. Talmannen mintes Egil Finskud som døde 28 april. 

Han gratulerte også Nes O-lag som fylte 50 år i år. 

 

Skrivers beretning ble lest opp og godkjent med sus. Siste opptelling pr. 15 november 2015 er at vi nå 

er 56 skogkarer på Romerike. 

Alle vedtak fra Høstblotet 2014 er fulgt opp og fullført. Løpsmester Olav har arbeidet med hjemmeside 

for skogkarene på Romerike, og referater, oversikter og innbydelser vil etter hvert havne på 

http://skkromerike.fastweb.no. 

 

Regnskapet ble gjennomgått av kassabevarer Oddvar. Det gjenspeiler våre aktiviteter og uttrykker god 

styring av våre midler. Vi har en utgiftspost til hjemmesiden vår, og det ble vedtatt å beholde/ videre-

utvikle den. Regnskapet og retters beretning ble godkjent med sus. Strømpeprisen ble fortsatt kr 100.-, i 

tillegg kommer kr 100.- til mat og forpleining. 

 

Sommerblot 2016 ble drøftet, og det ble bestemt å holde dette ved Sandtjernhytta i Ullensaker primo 

juni, mens høstblotet 2016 holdes i Nes 26 oktober. 

 

I de tre siste årene har vi vært med på Skaukaffe for skogkarene sammen med Østmarka O-lags 

kaffepost for vinter-turorienteringen "Skijegeren". Liten oppslutning fra skogkarene, men vi inviterer til 

en tilsvarende Skaukaffe i januar. 

 

Det forelå ingen forslag til Skogkarenes hederspris for 2014, og heller ingen for 2015. De yngre løperne 

på Romerike har ikke vist store resultater, de bør være blant de 10 beste i NM/Hovedløp/KM.  

 

På høstblotet 2013 ble det tatt opp forslag om å lage fortjenestemessige hederspriser for klubbens 

Skogkarer. På høstblotet 2014 ble 23 skogkarer tildelt ulike valører av "Elgdotten", et hederstegn til å 

ha på jakken eller i hatten, med elgragg på bein, skinn eller tøy. På høstblotet 2015 ble følgende tildelt: 

 

Elgdotten m/bein – aktivitet  

Leif Hoel, (Talman 9 år, Skriver 6)   Elgdotten m/tøy – medlem av Skogrådet 

Hans Larsen, (Løpsmester 18, Kassebev. 7)  Tom Erik Hovind 

        

 



Elgdotten m/skinn – langt medlemsskap  (25 år)  

*Ove Werner 

Hans Jacobsen       

*Ivar Moldstad       

 * Ikke tilstede på høstblotet 2015 

 

Valg. 
Valgkomiteen (Lars Saxhaug og Magne Musli) hadde en enkel jobb, idet hele Skogrådet hadde sagt ja 

til gjenvalg for 2016, og består nå av: 

Talmann  Leif Tronslien Andressen 

Skriver: Frederick Gram 

Kassebevarer: Oddvar Hagen 

Løpsmester: Olav Engen 

Skaffer: Tron Erik Hovind 

Retter:  Jon Rasmussen 

Valgkomite: Per Kåre Herredsvela, Sverre Juul Stener og Tor Strand 

 

De formelle delene av Høstblotet var avsluttet kl. 20.00, og Talmann takket Ivar Monsrud for 

arangementet. 

 

Etterpå 
Lars Saxhaug og Tor Strand har laget en kavalkade med gamle o-kart fra 60-70-tallet til mer moderne 

kart. Det var fabelaktig å se hvordan skogkarene husket de forskjellige løpene. Hvilket løp som gikk 

på kartet og hvordan de selv hadde gjort det. Kartkvaliteten kunne være så som så, og i mange tilfelle 

var det bare løpstraseen som ble synfart ordentlig.  

 

 

Disse skogkarene deltok på Høstblotet 2015: 

Jens Hermann Aamodt Hans Larsen 

Leif Tronslien Andressen Helge Monsrud 

Olav  Engen Ivar Monsrud 

Knut  Engen Magne Musli 

Jonny Flatmo John H Retterås 

Frederick Gram Hans H.  Ruud 

Oddvar  Hagen Lars Saxhaug 

Jan-Erik Haug Arne Chr Scheie 

Amund Herrebrøden Alf   Stefferud 

Per Kåre Herredsvela Juul Sverre Stener 

Leif  Hoel Tor Strand 

Tron Erik Hovind Kjell Teigland 

Hans Jacobsen Tor Arne Ulfeng 

 

 

Frederick 

Skriver 


