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NM-veka – ingen er viktigere enn laget!!!
Mandag. Ny uke, og nye gevinster. Nei stopp en halv.... I år kommer sannelig ferien
etter NM-veka. Så deilig. Fra full fres – og rett over på ryggen. I sol eller regn. Nord
eller sør. Hjemme eller borte. Whatever. Vi tar i mot det vi får. Snart. Litt
opprydning nå – så går den siste traileren avgårde på torsdag...
Takk for at vi fikk spille med «Ronaldo»
Rogaland idrettskrets har i løpet av ett år hatt gleden av å få være med på å utvikle NM-veka fra
starten av. Først i august 2018. Deretter fikk vi lov til tilrettelegge for selveste Idrettsgallaen ved
inngangen på 2019. Som innledning til vårt 100-årsjubileum. Nå har vi sannelig også bidratt til
gjennomføring av NM-Veka. For en (opp)tur!
Tenk å få spille med selveste NRK. Sammen med freshe Norsk tipping, og ikke minst nye NIF in
the making. Det har vært en ære å få oppdragene!
Takk Vestland1
Takk Rogaland, eller Rågaland som Berit Kjøll, sa fint sa det på Oljemuseet ☺ RIK tillater seg å
være litt stolte over at fylkeskommunen og de fire kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og
Stavanger som på en proff måte har stilt opp, og «hatt trua» hele veien gjennom. Fra ide og
ambisjon til gjennomføring. Både økonomisk og administrativt. Det samme gjelder for næringslivet
ved Sparebankstiftelsen og Lyse. Og ikke minst Region Stavanger.
Fylkeskommunen har i mer enn 10 år og tre fylkesordførere vist seg å være en trofast og bunn solid
samarbeidspartner for idretten, på så mange hold. Så også når det kom til NM-veker og galla.
Varaordfører Pål Morten Borgli i Sandnes sa under mottakelsen at vi er klar for OL i Rogaland og
idrettstinget i Sandnes! Randaberg kommune stod, uten å blunke, ved sitt økonomiske vedtak –
selv om det ikke ble mulig å legge øvelser innenfor kommunegrensen. Stavanger har allerede gjort
vedtak om å ønske å tilrettelegge for en ny runde med Idrettsgalla og NM-veker i anledning deres
byjubileum i 2025.
Vi takker og satser på at morgendagens topp-politikere i regionen lever opp til ambisjonene.

Takk til alle dere som brøt arbeidsmiljøloven
Neida. Arbeidsmiljøloven gjelder ikke for alle de frie og villige. Puhh! Heldigvis. Vi vet alle at de
frivillige utgjør grunnmuren vår. Men det er slett ingen selvfølge. Takk til de som uten tenke etter
bare sier ja, uten sure miner. Enten det gikk helt eller delvis etter planen. For også NM-veka
inneholdt behov for improvisering – og laaange dager. Hva skulle vi gjort uten den rosa og grønne
hæren som holdt ut fem dager til ende. Heldigvis i bedre vær enn i fjor.
Takk for samspillet
Norsk idrett er Norges største frivillige organisasjon. Idretten i Rogaland er et Norge i miniatyr.
Suksessen vi sammen kan klappe oss selv på ryggen for har vært fullstendig avhengig av samspillet
mellom oppdragsgivere, politisk vilje, sponsorer organisering – og frivillighet.
Tusen takk for oss og lykke til videre – ingen er viktigere enn laget!
På vegne av styret og administrasjonen i Rogaland idrettskrets ønsker vi dere alle en
RIKtig god sommer!
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