
Jubilantenes dag

Tirsdag 9. november 1999 inviterte Jægergruppen til en tilstelning på Sjøstuene, Radisson SAS Royal Hotel,
Bergen, for å hedre en stor gruppe jubilanter.

Etter et hyggelig bordsete med god mat og drikke (kreert av Jan Jæger) ble kaffen servert i tilstøtende
salonger og fellessermonien kunne ta til:

15 medarbeidere fikk sine gullur efter 25 års tjeneste i Jæger-systemet:

Steinar Solheim (1997) Ole Knut Olsen (1999)
Håvard Langbråten      � Harald Davik     �
Svein B. Skei      � Lise Birkeland     �
Leif A. Hopland      � Snorre Emilsen     �
Rolf Paulsen (1998)
Atle Sundal      �
Helge Solvaag      �
Jan B. Lampe      �
Marit Hofland      �
Bjørn Aarlie      �
Tore Strømsø      �
:

Tallene i parentes forteller når de passerte 25 års tjeneste.

Følgende 6 fikk medalje for 30 års lang og tro tjeneste :

Knut E. Pettersen (1997) Thorleif Heimark (1999)
Thor Henrik Brown               � Magnar Alvheim     �
Bjørn Kåre Løvhaug (1998) Sigurd Rasmussen     �        Ikke tilstede

John Rødbotten, 40 års tjeneste (1999), fikk sølvskål med inskripsjon fra Jægergruppen og lojalitetsmedalje m/
diplom fra Norges Bilbransjeforbund til velfortjente bransjeansatte.

Svein K. Søiland  fikk en krystall blomstervase m/inskripsjon, med takk for mange års hyggelig samarbeide.

Endelig fikk 3 som ikke nådde opp i 25 års sammenhengende tjeneste før de går over i pensjonistens rekke,
overrakt sølvskål med inskripsjon:

Kåre Hope, Tryggvi Malmquist og Inge Kaspersen (dessverre ikke tilstede).

Under utdelingen hadde både Per Jr. og Per Sr. mange lovord til jubilantene for lang og god innsats i
bedriftens tjeneste.

Per Jr. avrundet seremonien med å overrekke direksjonssekretær Eva Iden en liten oppmerksomhet
medfølgende mange godord for topp innsats på ulike områder i konsernet.

I tillegg til de mange jubilanter, var følgende medarbeidere invitert for å skape en fin ramme om festlighetene.
Dette var :

Kjeld Eidsnes, Jostein Instebø, Arvid Marøy, Kjell Bjørndal, Torgeir Halvorsen,
Fredrik Jessen, Bjørn Inge Knudsen (ikke tilstede), Eva Iden, Kristian Jæger,
Jan Joakim Jæger, Leif Jæger, foruten vertskapet: Jan Jæger (beklagelig ikke tilstede),
Per Jæger Jr. og Per Jæger Sr.

Fin og avslappet stemning underveis gjorde aftenen til et hyggelig minne både for jubilantene og de øvrige
gjestene.
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