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16 medlemmer hadde funnet tid og anledning til å delta på hyggekvelden i de hektiske OL-tider.
Følgende kom: Svein Tore, Harald, Liv Sonja, Hans Petter, Mr. President Ola Vea, Olav Gaute,
Mathias, Per Harald, Monica, Einar, Knut, Ragnar, Kolbjørn, Bjørn Eirik, Olav og Øystein.
Festkomiteen varte opp med nydelig Biff Stroganoff, med potetmos og grønnsaker, god dessert,
drikke, avec og andre godsaker.
Per Harald fortalte historien bak Biff Stroganoff. Han som har gitt navn til retten var visst en
fornem mann – en greve – som var dårlig utstyrt med tyggeredskap på eldre dager, og som derfor
måtte ha finstrimlet og langkokt kjøtt og tilbehør som smeltet i munnen. Men kokken sies det
ingenting om!
Bjørn Eirik hadde en 3-minutt, og fortalte og viste selvtatte bilder fra VM-kampen i
tungvektsboksing i Las Vegas i 1986, mellom Steffen Tangstad og Michael Spinks. Bjørn Eirik var
selvsagt der i kraft av jobben som fotograf i NTB Scanpix. Tangstad ble et nummer for liten og
ble knocket ut i 4. runde. Men for en prestasjon å komme så langt som til tittelkamp!
Et apropos var at i en av forkampene imponerte en da ukjent kraftplugg ved navn Mike Tyson. Vi
som har fulgt med i sport opplevde jo hans herjinger i ringen senere. Tyson har fått plass i
Madame Tussauds vokskabinett i Las Vegas.
Som en digresjon vedrørende Las Vegas fortalte Einar fra sin karriere som frisørmodell for
Ulefoss’ mesterfrisør Viggo Solvang i VM-konkurranse nettopp i spillebyen i ørkenen i Nevada.
Einar fortalte også at vår utvekslingsstudent Sara Sofie har vært på vintercamp ved Nesbyen
sammen med ca. 25 andre studenter fra mange land. De er mye på ski og har også besøkt
Langedrag. Snart drar hun sammen med Eva og Einar til Sjusjøen, og hun skal til Holmenkollen i
mars. Det ser ut til at hun storkoser seg, tross kulda, og hun lærer stadig mer norsk.
Stemningen rundt bordet var høy, og det ble skålt for både festkomiteen, for minnet etter vår
kjære avdøde Robert, og flere.
I lotteriet vant Olav vin og Bjørn Eirik vant et napp i konjakken .

