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Velkommen til Idrettens Hederskveld 2022

Kjære alle idrettsvenner !

Endelig er vi her igjen. Til en idrettsfest som savner side-
stykke i norsk idrett.

Ingen andre plasser enn akkurat her i Trøndelag har man 
en festkveld hvor ildsjeler, stipendmottakere, prestasjons-
priser, arrangør-, bedrifts- og studentidrettspris fra alle 
fylkets kommuner er til stede.

Dette sier vel det mest om hvor idretten står i vårt fylke.

Trønderidrettens egen idrettens hederskveld er helt unik 
når det kommer til det stykke å hedre og sette pris på 
alle dem som er så gla i idretten sin, i idrettsfamilien og 
det fellesskapet som idretten fører med seg i byer, bygder 
og tettsteder rundt om i vårt fantastiske fylke. 

Visjonen for Norges idrettsforbund, og olympiske, og pa-
ralympiske komite er 

IDRETTSGLEDE FOR ALLE og i Trøndelag har vi FLEST I 
BREDDEN – BEST I TOPPEN.

Vi skal alltid tilstrebe å skape idrettsglede for alle, for 
både bredde og for topp, for utøvere og støtteapparat, for 
publikum og sponsorer, for tilretteleggere, for idrettspo-
litikere, for barn, ungdommer, voksne og godt voksne, for 
folkehelsen mentalt og fysisk, for spenningen og adrena-
linet, for gleden og sorgen. 

Idretten berører alt av hva vi mennesker behøver i livene 
våre. 

Alle dere som er til stede i kveld, er selve grunnmuren 
i alt dette. Uten dere så har vi ingen aktivitet, ingen 
idrettsopplevelser og ingen idrettsglede. Ja uten dere har 
vi ikke noe levende lokalsamfunn. 

Deres innsats for det samfunnet dere er en del av, utgjør 
selve limet i lokalsamfunnet. Dere er med på å forme 
lokalsamfunnet til det beste, og alle skal vi være umå-
telig stolte over all den tid og alt det som legges ned av 
engasjement og innsats hver eneste dag fra hver og en 
av dere.  

Kvelden i kveld gjennomføres ene og alene for å gi en 
skikkelig anerkjennelse og klapp på skuldra for all de 
timene dere legger ned til idrettens, fellesskapet og lo-
kalsamfunnets beste. 

I kveld hedrer vi alle og enhver av dere. Ildsjeler og 
idrettsutøvere i bredde og topp fra hele Trøndelag.

Derfor er det så viktig at alle dere 38 ordførere også er til 
stede på en kveld som dette. Dere representerer idrettens 
største sponsor, og jobber mer eller mindre tett på oss 
hver eneste dag. Uten en aktiv og medspillende kommu-
ne, så blir alt så mye tyngre. Frivilligheten trenger hei-
arop fra alle, og en aktiv og god kommune er en umåtelig 
viktig supporter.

Det gleder meg enormt at dere stiller opp med flotte 
ordførerkjeder, og er med å feire alle dem som legger ned 
alle disse timene som må til for å skape tilhørighet, stolt-
het, samhold, glede og god folkehelse rundt om i kommu-
nen deres.  «Sammen e vi krutt»



Trøndelag fylkeskommunes 
idrettsstipend for ungdom 2022

Emma Løkken – Oppdal hestesportklubb

Elise Solum Bakken – Snåsa skiskytterlag

Veronica Meldal Brandtzæg 
– Mære skytterlag og Meråker skoleidrettslag

Hanne Wiberg Rofstad – Byåsen IL

Robin Hofstad – Beitstad turnforening og
Namsos turnforening

Bastian Elnan Aurstad– Steinkjer friidrettsklubb

Mikkel Holt – Sportsklubben Freidig

Fredrik Møller – Oppdal Alpin

Trondheim kommunes idrettsstipend 2022

Dina Eivik - Trondheim Klatreklubb

Helene Berg - Bokseklubben av 1930

Mats Hofstad - Trondheim Atletklubb

Johan Tørres Selnes  -Nidaros Hockey

Tillitsmannsklubben Trøndelags stipend 2022

Sigrid Haugskott - O-laget Trollelg

Jeg håper idrettens hederskveld vil være med på å skape 
stolthet, glede og godfølelse hos dere alle, og at dere vil 
sitte igjen med en følelse av at dere er noen av de viktig-
ste bidragsyterne til et godt lokalsamfunn å vokse opp i.

Det er dere vel fortjent.

Ståle Vaag

Styreleder Trøndelag idrettskrets



 

Kriterier
Kriterier som gjelder alle priser:
• En god representant for trøndersk idrett
• Et forbilde for andre
• En person/personer som gjør det lille ekstra
 – gjør en forskjell
• En pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø
• En innsats for fysisk aktivitet og god helse
• En representant for en åpen og inkluderende
 idrettskultur
• Et arbeid med glede, helse, fellesskap og
 ærlighet som rettesnor
• Våre verdier skal speiles av vinneren/vinnerne

 fellesskap og ærlighet

”Trøndersk idretts holdninger,
handlinger og verdier er de

egentlige vinnerne”

Program 2022

Kl. 18.00

Velkommen
Ståle Vaag, Styreleder Trøndelag idrettskrets

Prisutdeling
Idrettsstipend Trøndelag Fylkeskommune
Idrettsstipend Trondheim kommune
Idrettsstipend  Tillitsmannsklubben Trøndelag
Utdeling av Prestasjonspriser
Utdeling av Ildsjelpriser

Programledere
Hilde Sem Lykke, SpareBank 1 SMN 

Kjell Bjarne Helland, Trøndelag idrettskrets

Vi takker for støtten til
Idrettens HederskveldVi takker for støtten til Idrettens Hederskveld

Vi takker for støtten til
Idrettens Hederskveld
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Prestasjonspriser Prestasjonspriser

Årets Kvinnelig utøver
Gyda Westvold Hansen 
kombinert - IL Nansen

Årets Mannlige utøver
Jørgen Graabak
kombinert – Byåsen IL

Johannes Høsflot Klæbo 
langrenn -  Byåsen IL

Årets Trener
Jan Schmid 
kombinert - Sjetne IL

Årets Nykommer
Bastian Elnan Aurstad 
400 meter hekk – Steinkjer Friidrettsklubb

Sverre Dahlen Aspenes, 
skiskyting – Skatval Skilag

Årets Arrangør

Utleira IL vinner av «Arrangørprisen».

Trøndelag idrettskrets tildeler denne prisen på bak-
grunn av den rollen Utleira IL har tatt – særlig under 
pandemiperioden. Utleiras sommeraktiviteter for 
barn og unge i bydelen har vært et krafttak både 
under og etter en vanskelig tid for norsk idrett.    
Utleira IL har også valgt å fronte en tydelig mening 
og retning i utviklingen av bydelen deres. De har 
vært en tydelig og aktiv stemme for fokus på 
bærekraft og dette innenfor alle tre kategorier 
- klima/energi, samfunnsøkonomisk bærekraft og 
økonomisk bærekraft. Utleira IL er et idrettslag som 
driver aktivitet og arrangement i god IKON ånd.                   
Idrettsglede for alle er norsk idretts visjon og dette 
speiler dere godt i Utleiras arrangementer.

Flyktningerennet – Lierne IL (Norge) og         
Gäddede SK (Sverige)  

Årets vinner av «Arrangørprisen». Rennet har mot-
toet: «I flyktnings spår för frihet og fred». Siden 
1950 har dette rennet vært gjennomført, og det er 
ingen tvil om at rennets bakgrunn fortsatt er meget 
relevant. Idretten kan og vil utgjøre en forskjell. 
«Flyktningeloppet, lika aktuellt i 70 år – en 
manifestation på Skidor för frihet och fred”, står 
det på rennets hjemmeside. Rennet ivaretar 
toppidrett, breddeidrett, voksne, unge og barn 
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– dette kan også oppsummeres under felles 
betegnelsen Livslang idrett. 
Videre berømmer vi den humanitære posisjon dere 
tar og denne gangen med krigen i Ukraina i søke-
lyset.

Årets Bedriftsidrettslag

Nortura Steinkjer Bedriftsidrettslag ble 
stiftet i 1978 og har lenge vært et bunnsolid 
bedriftsidrettslag med mange medlemmer og en 
strategi med å vektlegge aktivitet for ansatte som 
et virkemiddel for kulturbygging på arbeidsplassen. 
Du trives der det e’ triveli’. De er aktive i fotball, 
kanonball og bowling og har hatt egen 
volleyballcup for ansatte i en årrekke. De har 
styrke- og kondisjonstreninger for ansatte ukentlig 
og har ivrig sykkelgruppe, Nortura Bikers, som i 
flere år har trent mot og deltatt i Birken og Bedrift-
sidrettens sykkelkarusell. De har også vært ivrige i 
Sykle til jobben-aksjonen. De har også vært ivrige 
deltagere i Ti på Topp Steinkjer, arrangert mange 
fellesturer og vunnet årets sprekeste bedriftslag 
flere år. I denne sesongen av Ti på Topp har 
bedriftslaget til Nortura gått hele 5106 km. En 
strekning som tilsvarer en tur fra Lindesnes til 
Nordkapp, retur tilbake til Lindesnes og så tilbake 
til Nordkapp igjen!! De har også vært toppsponsor 
og servert pølser, hamburger og bætasuppe til 
deltagerne både på fellesturer og på premieut-
delingen. De har også en gjeng ivrige mosjonister 
som løper og de har deltatt på både SteinkjerMILA 
og på Bedriftsidrettens Terrengkarusell. Nortura 
Steinkjer har bedriftsidrettslaget som en styrke i 
bedriften og de vektlegger presentasjon av bedrift-
sidrettslaget når de har opplæring med nyansatte. 
Dette engasjementet kommer ikke av selg selv. 
Bedriftsidrettslaget har en fantastisk leder, 
Kenneth Hynne, som bryr seg om sine ansatte 
og medlemmer og vil bidra til best mulig miljø på 
arbeidsplassen igjennom aktivitet. Gratulerer alle 
sammen.

Studentidrettsprisen 2022
Stefan Daniel Williams

Begrunnelse: ”Stefan har gjennom året vær helt 
sentral i å bygge opp et system for varsling i 
NTNUI. Stefan har vært den viktigste pådriveren 
for at medlemmene våre har et trygt sted å komme 
til når man opplever ubehagelige hendelser. Med 
det systemet han har bygd opp er man sikker på at 
hendelsene blir håndtert på en sikker og 
rettferdig måte. Hans innsats og dedikasjon for å 
hjelpe andre har styrket NTNUI til å bli et tryggere 
og mer inkluderende idrettslag.”
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Ildsjeler 2022
Flatanger Morten Stamnes Flatanger IL

Morten har ansvaret for klatregruppen til Flatanger 
Idrettslag. Han arrangerer og leder klatretrening for 
barn og ungdom i FIL – hver uke. Han har vært driv-
kraften for å få på plass buldreveggen i Flatangerhal-
len. Om vinteren klatrer de i hallen og på våren og 
sommeren tar de turen utendørs. Da holder Morten 
også kajakk- og kanokurs og er gjerne guide og leder 
for en båttur. Det siste er at han ønsker å få til et sted 
for klatring ved foten av Storfjellet der er det jo alle-
rede en samlingsplass i den nye gapahuken. Morten 
er positiv, energisk og stiller alltid opp!

Frosta Åse Brit og Rolv Vang Frosta IL

Orienteringsidretten i Frosta kommune hadde nok 
ikke vært på idrettskartet hvis ikke Åse Brit og Rolv 
hadde vært sånne entusiaster. De er begge over åtte 
dekader gamle, men har drevet Turorienteringa i Fro-
sta IL helt fram til i høst. De har i alle år utrettelige 
satt ut orienteringsposter og organisert tur- orien-
teringa på Frosta. Rolv og Åse Brit er ofte vertskap/
kjentfolk for Veteranan Innherred Turlag. Da kan de 
vise fram hvor flott Frosta er til de som ikke er så hel-
dige å bo der. De har gått foran og rekruttert og lært 
opp frostinger i mange år og fortjener virkelig å bli 
kalt Ildsjeler. Frostingene sier takk for at dere lærte 
oss å ikke tulle seg bort.

Frøya Idar Strømme Frøya og Hitra Taekwon-Do 
Klubb & Frøya IL

Idar Strømme har helt siden han var 16 år brukt 
all sin fritid på å sørge for idrettstilbud til andre 
på Frøya. Først som assistent i Frøya og Hitra Ta-
ekwon-Do Klubb for Daniese Sæther. Så i rask rek-
kefølge – klubbinstruktør, cheerleadinginstrener, 
skole, lærlingetid, svart belte, NM-medaljer og meget 
høythengende Master Lehn`s minnepris fra Norges 
Taekwon-Do forbund. Vi må hedre ildsjeler som Idar 
mens de står på og jobber så de vet vi ser dem og 
setter pris på innsatsen. Idar er en motivasjon og in-
spirasjon som frivillig i Frøyaidretten.
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Grong Roger Bjarne Lona Harran IL

Sist på 1990-tallet var han primus motor for at Har-
ran IL fikk anlagt et flott skileikanlegg knyttet opp 
mot barnehage og barneskole. Omtrent på samme tid 
ble havalgt inn i campingutvalget til Harran IL, der 
han voks i gradene og ble leder etter tre, fire år. Her 
var han leder i 4 år og fungerte delvis også som vakt-
mester. Etter en pause i laget var han tilbake i 2019 
med et stort engasjement for å skaffe Harran IL løy-
pe-/tråkkemaskin. Med en kostnad på ca 1million kr, 
var det ikke mange som hadde troa på at idrettslaget 
hadde økonomisk ryggrad til å klare dette, men Roger 
gjorde en kjempeinnsats og skaffet tilveie ca 900.000 
kr fra diverse firma og lag, tilskudd og ikke minst pen-
gegaver fra utflytta Harrasbygg. Han mobiliserte også 
hele bygda med slekt, venner og kjente til å stemme 
på NTEs LAGET MITT, slik at Harran tilslutt vant av-
stemningen og 50.000 kr. Etter at maskina ble kjøpt 
på slutten av 2021 hadde han i forkant arbeidet med 
løypetraseer, og var nesten selvskreven til å kjøre den 
selv, men han har vikar. Ekte Harrasbygg, ekte ildsjel.

Heim Inge Jonsen Valsøyfjord IL

Inge er involvert i mye av det som skjer i fotball i 
Valsøyfjord IL. Han startet med baneansvar på Foss-
dalen. Han er trener og oppmann for flere barnelag 
og for vårt nystarta A-lag i denne sesongen. Han var 
en av de som dro i gang A-lag igjen. Han har også 
vært en viktig brikke i at alle i idrettslaget har fått 
nye drakter og treningsklær i år. Han har skaffet man-
ge sponsorer og dratt i gang flere dugnader. Det er 
viktig for idrettslag å ha sånne med seg så vi setter 
veldig stor på pris på Inge og den jobben han gjør. 
Inge er årets ildsjel.

Hitra Torleif Mellemsæther Hitra-Frøya Golfklubb

Ethvert idrettslag er avhengig av ildsjeler som holder 
hjula i gang. Heldigvis er det mange som bidrar også 
i vår klubb. Men så finnes det enkeltpersoner som 
står på, og gjør så mye mer enn en kan forvente. For 
eksempel Torleif som ble medlem i klubben i 2006. 
Arbeidstimene som er nedlagt for klubben er utallige. 
Torleif er på banen både bokstavelig og billedlig. Sty-
remedlem, nestleder, plenklipper, stenplukker, meka-
niker, kursadmin, kursholder, golfopplæring, arrange-
ment og turneringer. Torleif liker ikke oppmerksomhet 
omkring seg sjøl, men han skal vite at vi setter stor 
pris på alt arbeidet han legger ned.
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Holtålen Ivar Volden Haltdalen IL

Ivar Volden har i flere tiår vært en stor ressurs for 
Haltdalen, og idrettslaget i bygda er ett av lagene han 
har engasjert seg sterkt i. Han var leder i Haltdalen 
idrettslag fra 1994-1997. I perioden 2006-2020 var 
han redaktør i lagsavisa Blinken, og han løftet bygda-
bladet til nye høyder. Som redaktør var han også fast 
medlem i idrettslagets styre, og her bidro han positivt 
med sin lange erfaring og stødighet og sitt kloke 
hode. Ivar sier alltid ja når han blir forespurt om et 
oppdrag i idrettslagets regi. Han sitter per dags dato i 
tre ulike komiteer for Haltdalen idrettslag.

Høylandet Maria Haldorsen IL Hållingen

Maria Haldorsen ble i år valgt med bakgrunn i sin 
mangeårige innsats for IL Hållingen. Hun er fortsatt 
en ung dame, men har vært med i hovedstyret i en 
tidligere periode og er nå inne i sitt 4. år i denne pe-
rioden. Hun er spesielt opptatt av barn og unge og 
har i mange år hatt ansvar for idrettsskole/ allidrett. 
I forbindelse med innflytting i Hållinghallen hadde 
hun og ansvar for planlegging og innkjøp av utstyr.
Hun er og nytenkende å kommer ofte med gode ideer 
og løsninger. I tillegg er hun veldig positiv og alltid 
med et glimt i øyet.

Inderøy Roger Melting og Leif Arne Sagmo
Mosvik IL

Leif Arne har vært leder i friidrettsgruppa i Mosvik 
il siden 1992. Roger var leder 1982-84 og har siden 
vært oppmann for den aktive idretten helt til i dag. 
De har blant annet sørga for deltakelse i Holmenkoll-
stafetten hvert år. Mosvik IL har 5 og 7. plass i elite-
klassen fra 2019 og 2022.
Roger og Leif Arne har også sørga for deltakelse i 
St Olavsloppet alle åra det er arrangert
De har ledet treninger for alle aldersgrupper i disse 
årene og har fått fram utøvere som har tatt medaljer 
i nasjonale mesterskap fra aldersbestemte klasser til 
veteraner. Kort sagt har de bidratt til at Mosvik IL har 
vært en ledende fridrettsklubb i Trøndelag de siste 
40 årene

Indre Fosen Marthe Helen Småvik Stjørna IL

Hun står på for Stjørna IL og for bygdas barn og unge 
både som styremedlem, leder av fotballgruppa og 
trener for flere lag i klubben. Hun har stått på for å 
få i gang aktivitet til jenter i ungdomsskolealder. Her 
har hun også stilt opp som trener. Hun arrangerer 
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selvsagt EarlyBirds en gang i måneden.  Hun er et 
inkluderende menneske som ønsker å gjøre kommu-
nen attraktiv og et godt sted å bo. Hun er «overalt» 
og bruker all sin fritid på fellesskapet: dugnader, tre-
ningssamlinger og som arrangementsansvarlig på alt 
som skjer rundt oss.  Marthe er ei stå-på-dame uten 
sidestykke, ei raus dame som fortjener all heder og 
ære!

Leka Aina Hege Haug Leka IL

Aina Hege har vært aktiv i Leka IL i mange tiår. Hun 
har sittet både som leder og nestleder Og vært og 
er aktiv trener både innenfor fotball, svømming og 
allidrett, samt aktiv selv. Hun har bidratt til at Leka IL 
har fått gode avtaler med Idrettskretsen og kommu-
nen som er, og har vært viktig for vår aktivitet. Uten 
Aina Hege hadde ikke Leka IL vært der det er i dag!

Levanger Fritjof Sandstad Frol IL

Fritjof har i flere 10-år vært pådriver, hovedtrener og 
ildsjel i orienteringsavdelingen i Frol IL. Frol orien-
teringsavdeling er både en toppidrettsklubb i tillegg 
til en breddeklubb som er godt kjent i Norge, og på 
verdensnivå. Klubben er i stor vekst med mange nye 
barnefamilier. Det har aldri før vært flere med på de 
ulike breddesamlingen som Frol orientering arrange-
rer. I Frol er holdningen at alle skal med, uavhengig 
av nivå. Fritjof tillegges mye av æren for dette. Fritjof 
har også vært aktiv i Levanger idrettsråd over en 
10-årsperiode og har vært aktiv i orienteringssporten 
både på kretsnivå og nasjonalt. Han fikk Levanger 
kommunens ildsjelpris i 2010 og «Årets Hederspris» 
på O-gallaen nasjonalt samme år. Levanger idrettsråd 
har kommet fram til at det er på tide å hedre Fritjof 
også med denne prisen.

Lierne Karl Audun Fagerli Lierne IL

Han har bidratt i årevis på en rekke arenaer. Han har 
vært engasjert som leder og trener i trimgruppa, 
volleyball og fotball, og var en av initiativtakerne til 
Lierne IL. Karl Audun var den første lederen i Lierne 
Fotball, og la grunnlaget for en stødig og strukturert 
fotballsatsning i Lierne, som har skapt nye tradisjo-
ner. De siste årene har han vært leder for Flyktnin-
gerennet, og har i vinter vært med på å få på plass 
vår lokale variant av BUA-konseptet. I tillegg stiller 
han opp som dommer, journalist og ivrig tilskuer på 
sportsarrangement der Libygg er representert.
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Malvik Karl Erik Berg Malvik IL

Karl Erik kåres til «Årets ildsjel» for sin store innsats 
i Malvik idrettslag. Han har vært krumtappen i pad-
leavdelinga som han startet for 22 år siden. Her har 
han vært organisator, trener, kursholder og miljøska-
per. I tillegg har han vært tillitsvalgt i hovedstyret og 
vært aktiv i ski- og friidrettsmiljøet.  Karl Erik er en 
som utgjør den lille forskjellen for barn og unge. Han 
tar imot og ser barn og ungdom på en eksepsjonell 
måte, det skal være plass til alle, uansett ambisjons-
nivå. Han er en motivator som får fram de gode pre-
stasjonene og får den enkelte til å strekke seg selv og 
nå nye mål.  Han gir ikke opp og får ungene til å øn-
ske å fortsette med det de holder på med ut fra egne 
mål og forutsetninger. Dette gjelder både de som 
ønsker å konkurrere i mesterskap og de som ønsker 
bare å holde på med idrett for egen glede og helse. 
Gjennom alle år har Karl Erik vært en pådriver for et 
sunt og godt oppvekstmiljø.

Melhus Geir Christian Lunde Melhus IL

Geir Christian Lunde tilhører Melhus Idrettslag. Han 
har over 20 år i Melhus Fotball jobbet med ulike 
verv, prosjekt, oppgaver og ikke minst vært endel av 
et fantastisk team som har bygd opp Melhus Cup og 
Bankhallen 3v3 Cup til noen av Trøndelags klarte 
beste cuper. Han har vært trener for aldersbestemte 
lag fra fra før år 2000 og ledet et jentelag til kvartfi-
nale i Norway cup i 2006. Selv om hans egne barn er 
ute av redet stiller han opp som ansvarlig for kam-
poppsett i Melhus Cup.  Geir Chr alltid lagt mye sjel, 
ære, energi og tid i at det skulle bli et godt kampopp-
sett for alle lag. Han har gjennom sin rolle i Melhus 
Cup blitt et Cup-orakel med teft for logistikk, sports-
lig framstilling og motstand, opptatt av barnefotball 
og fotballglede. Geir Chr sier: Grunnlaget for påmel-
dingstallene neste år legges i årets cup. Ser man på 
hvor mange lag som velger å komme igjen år etter år 
så er det tydelig at både ungene og foreldrene trives 
i Gruva – hvert år.

Meråker Roger Lindgren Dalådal IL

Han startet som kasserer i Daladal IL i 1964 og har 
siden det hatt forskjellige verv i klubben. Han har 
også vært klubbens store dugnadsgeneral. Han har 
vært primus motor for Setervoll rennet, Stordalslun-
ken, og Setertrampen. Han har også vært pådriver 
for Turpostene, Ut i Meråker i mange år. Vi kunne 
snakket om Roger i hele kveld uten å nevne alt som 
bør nevnes, men det er engasjementet hans i lag og 
foreninger som gjør ham til Meråkers ildsjel 2022.
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Midtre Gauldal Løypekjørerne Midtre Gauldal

Alle de 5 fleridrettslagene i Midtre Gauldal har en 
stabil staut gjeng med frivillige løypekjørere som 
gjennom hele vinteren skaffer bygdene et strøkent og 
innbydende løypenett til glede for alle. Alle lagene 
har egne løypemaskiner, i tillegg så har de fleste egne 
traseer som må kjøres med snøscooter og sporlegger. 
Begge delene blir pliktoppfyllende utført av stødige 
løypekjørere. Totalt så har vi 70-80 personer som del-
tar i denne gjengen, hjertelig takk til dere som får oss 
ut i løypa.

Namsos Torkild Bruun Botnan IL

Torkild får ildsjelprisen for sin store frivillige innsats 
over flere 10-år i Botnan IL. En innsats og et engasje-
ment langt utover det en kan forvente. Torkild er en 
pådriver for et sunt og trygt oppvekstmiljø, hans inn-
sats fremmer fysisk aktivitet på flere nivå. Med fokus 
på en inkluderende idrettskultur hvor fellesskap og 
glede er særdeles viktig, er Torkild en verdig og så 
fortjent vinner av ildsjelprisen i Namsos kommune 
2022.

Namsskogan Kari Skarstad og 
Siv Anita Lindsetmo Trones IL

Disse to damene tilrettelegger for mange aktiviteter i 
nærområdet gjennom hele året. De er to ildsjeler som 
arrangerer og tilrettelegger Trimrebuser både som-
mer og vinter. De driver prosjektet Tronesbenken med 
mange flotte hvilebenker utplassert med følgende 
rebuser og trimbokser. Kari og Siv Anita har også stått 
for et stort prosjekt med tilrettelegging og bygging 
av en 9 hulls «Frisbeebane Namsskogan», et prosjekt 
med mange bygde faste stasjoner i området lysløypa 
Trones som har hatt over 200 separate brukere bare 
i sommer! Kari og Siv Anita har også stått for opplæ-
ring av mange idrettslagsmedlemmer som har gjen-
nomført livredningskurs og de arrangerer egne svøm-
mekvelder for damer i Trones svømmehall. Kari og Siv 
Anita har sittet i styret for Trones IL i mange år. 

Nærøysund Anne Laugen
Foldereid IL & Kolvereid IL

Anne er en verdig Idrettsildsjel 2022, som særdeles 
aktiv i flere idrettslag samt kommunens idrettsråd. 
Hun har selv i barne- og ungdomsår vært aktiv i 
handball, tennis og på toppnivå i fotball. Hun har 
trent masse lag i heimbygda Foldereid siden hun 
flyttet dit i 1995 og etter at egne barn begynte på 
ungdomsskole i annen bygd fulgte hun med på lasset 
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og ble engasjert også i Kolvereid IL. Hun har vært 
oppmann og trener i aldersbestemte klasser og blitt 
kalt «mor Anne» da hun har omsorg for alle med alt 
fra utstyr til mat og frukt. Anne har over flere år vært 
leder i KIL fotball, jobbet for få KIL som kvalitets-
klubb, deltatt på flere kurs, jobbet for nytt kunstgress, 
etablert trenerveileder i klubben og engasjerer seg 
sterkt for både små og store idrettsutøvere. Som ny-
tenkende og innovativ har Anne vært med å skape en 
ny miniserie i fotball, som gir et mer aktivt og bedre 
tilbud til både bygd og by.

Oppdal Stein Kjartan Vik Oppdal Alpin Klubb

Stein Kjartan har gjennom mange år gjort en stor 
innsats for alpinsporten i Oppdal og gikk av som sty-
releder i klubben våren 2022. Stein Kjartan har som 
styreleder profesjonalisert styrearbeidet og den øko-
nomiske kontrollen, men uten å miste den viktigste 
oppgaven vår av synet; nemlig å drive rekrutterings-
arbeid og et godt og inkluderende treningstilbud for 
barn og unge. Klubben har i perioden tatt på seg sto-
re, nasjonale arrangementer som NM, hovedlandsrenn 
og Telenor-lekene – og nå sist 4 stk Europa-cuprenn! 
Alltid med Stein Kjartan i sentrale roller for å få ar-
rangementene gjennomført på en god måte, og alltid 
med en god porsjon pågangsmot og smittende entu-
siasme. I tillegg har klubben under Stein Kjartan hatt 
en god sportslig utvikling, med større aktivitet for 
barn og unge enn noen gang. Også i bakken har Stein 
Kjartan vært en pådriver, og stadig å se med drill og 
staurbunt på skuldra. Stein Kjartan må kunne kalles 
en tradisjonsbærer for den voldsomme dugnadskul-
turen i Oppdal Alpin Klubb, som leverer trening etter 
trening, renn etter renn. Stein Kjartan er hundre pro-
sent Ildsjel.

Orkland Oddbjørn Nervik IL Fjellmann

Oddbjørn har lagt ned en betydelig innsats for 
idrettslaget over mange, mange år. Engasjert i byg-
gingen av Hoston Storstue, gjennom hele prosessen, 
fra prosjektgruppe til planlegging og gjennomføring. 
Primus motor for bygging av sandvolleyballbaner i 
Hoston, og bygging av nytt sandvolleyanlegg i tilknyt-
ning til Hoston Storstue. Han har ei særegen drivkraft, 
og tru på at vi får det til. For Fjellmann Volley har 
han vært en bauta; stått på og dratt lasset, så mange 
barn og unge har fått glede av idretten. Han har alltid 
vært der, og bidratt til at «flest mulig blir med lengst 
mulig!» Han har stått i bresjen for å lage turkart, og 
å få merka turløyper i Hoston og omegn. Til glede for 
unge og gamle, innabygdes og utabygdes folk.
Oddbjørn er med sitt engasjement og sitt humør, et 
forbilde for oss alle!
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Osen Svein Stjern Osen/Steinsdalen IL

Svein Stjern har i mange 10-år vært en inkluderende 
og trofast støttespiller idretten i Osen. 
Selv om han ikke alltid vises så godt, har han jobbet 
ufortrødent for å få ting til å skje. 
Han har holdt prosjekt varme og trukket i de riktige 
trådene for å de i mål. Renovering av lysløypa er et 
godt eksempel, der han har stått på og fått på plass 
blant annet budsjett, framdriftsplaner og søknader for 
tippemidler. Det samme gjelder for turløypene, sand-
volleyballbanen, ballbingen og så videre. 
I 2021 fikk han Osen kommunes kulturpris for sitt 
enorme engasjement.

Overhalla Asbjørn Hagerup  Namdal Golfklubb

Asbjørn var med å grunnlegge Namdal Golfklubb i 
2000 og har siden jobbet på banen med stell av gre-
ener og andre oppgaver. Han er golfklubbens gartner 
og vil si at banen er hans «barn».Han er en person 
som står på til alle døgnets tider og aldri «lurer» seg 
unna. Det gjelder i alle sammenhenger hvor Asbjørn 
har en rolle. Ser ikke mørkt på noe, når vi andre vur-
derer å leie inn gravemaskin, tar Asbjørn frem spaden. 
Han har tidligere vært engasjert i kurs og aktiviteter 
for barn gjennom golfklubben, instruktør på 
sommeridrettsleir i Overhalla. Asbjørn, Ildsjela vår, 
fortjener en klapp på skulderen og en oppmerksom-
het for innsatsen.

Rennebu Mari Ytterhus Rennebu IL

Mari har vært og er en bærebjelke innen renne-
buidretten, både som aktiv og administrativt. Hun har 
delt ut pris til Ildsjeler i Rennebu fem ganger, men 
denne gangen var det ildsjelen Mari som sjøl ble hyl-
let. Mari har vært medlem i laget i over 40 år. Aktiv 
innen håndball både som spiller og administrator 
siden 1983! Leder i håndballgruppa i 4 år, medlem 
av styret i skigruppa i 2 år, leder i Hovedlaget i 5 år 
og selvsagt nestleder i Rennebu Idrettsråd. Mari sier: 
«Det å bli kjent med spesielt unger og ungdommer, 
og kunne bidra til at de får gode tilbud i Rennebu, gir 
meg veldig mye.». Mari gir like mye tilbake til idret-
ten – gratulerer og takk Mari.
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Rindal Rune Løfald Rindal IL

Rune Løfald, Rindal IL har de siste 26 år vært aktiv 
innen idrettslivet i Rindal, hvorav 20 år i ulike styre-
verv. Han har vært en iherdig bidragsyter for gjen-
nomføring av fotballskolen Småtrolluka de siste 12 
år og sitter nå i Turstigruppa på 10. året, her med bl.a 
ansvar for fjelltrimmens poeng-app. Rune har også 
tatt på seg ansvar for løypekjøring for skigruppa, og 
her forbereder han sin 13. sesong. Men Rune stiller 
også opp som frivillig på arrangement utenfor egen 
kommune, bl.a World-Cup og Ski-NM i Granåsen. Og 
han har nå meldt seg til Ski-VM i Trondheim 2025, så 
ingen vet hvor ildsjel Rune dukker opp for å hjelpe til. 
Og takk for det!

Røros Hans Arild Skjevdal Røros IL

Orienteringsgruppa har i mange år tilbudt et lavter-
skeltilbud for alle i kommunen. Her er det plass til 
både ung og gammel, og ikke minst både bredde og 
mulighet for utvikling. Orienteringsgruppa på Røros 
byr på et unikt miljø med plass til alle. Ildsjelene 
i orienteringsgruppa har i en årrekke klart å ha et 
tilbud på tross av opp- og nedgang i popularitet og 
i sterk konkurranse med andre tilbud. Samhold, inklu-
dering og felleskap er betegnende for orienterings-
gruppa. I tillegg til å arrangere o-løp i varierende 
størrelse, har de også ansvar for stolpejakten på Rø-
ros som hadde over 3300 unike stolpejegere i 2021. 
De har også gratis startavgift på o-løp som heter ”ar-
tut med kart” og sponser startavgift til de som starter 
på regionale og nasjonale løp (eldre deltagere). Dette 
er ildsjeler i opphøyd grad!

Røyrvik Nina Øie Devik og Sture Lindgren Røyrvik IF

Nina tildeles prisen for sitt lange engasjement som 
leder i idrettsforeningen, der det er bygget store an-
legg som kunstgressbane, samarbeid om lysløypean-
legg og Røyrvikhallen med mere. 
Sture har vært en god rådgiver og støttespiller i dis-
se prosjektene. De har begge vært aktive trenere i 
mange år. Nina har igjennom sine 20 år som leder i 
idrettsforeningen bygget opp laget økonomisk og fått 
til et aktivt idrettslag.

Selbu Bjørn Ragnar Hoven - Selbu IL

Bjørn Hoven er en sentral og viktig ressurs i friidret-
ten i Selbu, og har vært det siden avdelingen startet 
opp igjen i 2009. Han er en meget positiv person som 
alltid ser løsninger. Han har hele tiden vært tilstede 
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på treninger og samlinger og reist land og strand 
med utøvere. Han har sittet i friidrettsstyret i mange 
år, og har vært leder i Selbu IL Friidrett i perioden 
2015 – 2018. Han har vært trener for aldersbestemte 
klasser, friidrett, i alle år. Uansett vær og føre stil-
ler han opp som trener, og er en avgjørende ildsjel 
i friidrettsmiljøet. Han har også sett etter og stelt 
friidrettsanlegget slik at alt har vært tipp topp hele 
tiden. I tillegg har han i alle år vært aktiv i miljøet i 
Selbu IL Ski, ikke minst på dugnader og som funksjo-
nær på renn, og man skal lete lenge etter en person 
som har lagt ned så mye tid og frivillig innsats for 
barn og unge i bygda. Bjørn Hoven ble livsvarig med-
lem i Selbu IL i 2021 for sin innsats for laget.

Skaun Øyvind Johannessen Skaun BK

Øyvind har vært aktiv i klubben siden han var guttun-
ge. Spiller, trener, lagleder, sportslig leder, anleggsan-
svarlig på Moan og Skaun Stadion. Han stiller alltid 
opp og er fortsatt på alle kamper og er trener for SBK 
kvinner senior. Øyvind synes livet er bra når det er en 
flott kveld på Skaun stadion, mye folk og stor stem-
ning. Fair play, trivsel  og spilleglede er i fokus!

Snåsa Sanna Solbakken og Håvard Overland 
Snåsa Skiskytterlag

Samboerne Sanna Solbakken (43 år) og Håvard Over-
land (49 år) har de siste 10 årene bemerket seg ved 
å være pådrivere for ulike idrettstilbud på Snåsa. 
De har bidratt til vekst og utvikling av idrettslagene 
i bygda samt ikke minst bidratt til at våre barn og 
unge har fått gode treninger og opplegg rundt ulike 
konkurranser.  For Snåsa Idrettslag har Håvard bidratt 
organisatorisk ved å sitte i hovedstyret og arbeidsut-
valget i en rekke år. Han har vært anleggsansvarlig og 
fulgt opp spesielt Viosen stadion samtidig som han 
har bidratt til gode spillemiddelsøknader i mange år. 
Håvard var med og fikk liv i orienteringsgruppa etter 
noen år med lite aktivitet og har en rekke år vært 
leder av denne gruppa. I tillegg har han bidratt som 
ski- og friidrettstrener.  For Snåsa Skiskytterlag har 
Håvard og Sanna vært pådrivere for mange dugnader 
og bidratt til at anlegget på Bjørgan er så flott som 
det fremstår i dag. Fra 2013 til i dag har ekteparet 
brukt vanvittig mange timer både på å utvikle og 
bygge opp anlegget og å være trenere for ungene 
våre. Unger fra Grong, Lierne, Overhalla, Høylandet 
og Snåsa har blitt trent av Sanna og Håvard. I tillegg 
har Sanna vært leder i mange år i Snåsa skiskytterlag 
og administrert alt fra Midtnorsk til lokale skiskytter-
renn. Sanna besitter også regionale verv som bla sty-
remedlem i Nord-Trøndelag skiskytterkrets og har en 
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kort periode vært leder for sone Midtbygda, Snåsa IL. 
Både Håvard Overland og Sanna Solbakken har vært 
aktive idrettsutøvere selv i sin oppvekst og mye av 
deres erfaringer og kunnskap har de gjennom årene 
på Snåsa overført til mange hundre barn. Sanna har 
selv vært i norgestoppen for unge skiskyttere og har 
vunnet flere NM medaljer. Sanna og Håvard fortjener 
heder og ære for sitt engasjement og arbeid.

Steinkjer Mari-Ann Skogan Øksnes Rygg IL

Alle lag og foreninger trenger frivillige. Frivillige som 
stiller opp og tar del i, og tar på seg de ulike vervene 
som lagene har. Men, det er noen som holder ut i ver-
vet sitt litt lengre enn andre, og et verv har vært be-
satt av en og samme person i over 30 år, og det syns 
vi fortjener litt oppmerksomhet. På årsmøtet høsten 
1991 ble Mari-Ann Skogan Øksnes valgt som leder 
av trimgruppa i Rygg IL, og den lederjobben har hun 
hatt siden. Det blir 31 år det. Det står det respekt av! 
Hun har hatt mange flinke folk med deg i trimgruppa 
opp gjennom årene, ingen tvil om det, men det er 
hun som har hatt lederjobben og ledet trimgruppa 
på en glimrende måte. Mari-Ann drifter trimgruppa 
tradisjonelt, trygt og godt sammen med resten av 
styret i gruppa. For henne er ofte det enkle det beste. 
Det legges opp til et svært variert program med tri-
maktiviteter gjennom hele året, og Mari-Ann deltar 
vel på de fleste av disse aktivitetene.  Hun er ei ære-
skjær dame og gjør ingenting halvgjort, det skal være 
ordentlig. Og med hjelp fra resten av trimgruppa har 
dette gått helt supert. Takk til Mari-Ann og Trimgrup-
pa som får oss opp av go’stolen!

Stjørdal Ragnar Skjervold IL Stjørdals-Blink

Over lang tid har han vært en viktig bidragsyter til 
turnmiljøet på Stjørdal. Det siste året har Ragnar 
utgjort forskjellen på være eller ikke være for turn-
gruppa i IL Stjørdals-Blink. Ikke bare var han sentral i 
prosessen med å få reist en turnhall sommeren 2021, 
han er kjent for å inkludere store og små. Turnere i 
alle aldre inviteres til å bidra på dugnad, noe som 
skaper tilhørighet og eierskap. Barnehagen i nabo-
laget, unggutta på sykkel, foreldre og besteforeldre 
er alle invitert inn for å se og prøve. Turnmiljøet på 
Stjørdal er større og bedre enn noen gang. I stor grad 
på grunn av Ragnars innsats.

Trondheim Ola Resell - Trondhjems Velocipedklub

Ola Resell har gjennom flere år lagt ned en enorm 
innsats for TVK. Han har vært styremedlem fra 2015, 
trener og lagleder for terrenggruppa. Han har stått for 
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organiseringen og drift av TVK sin sykkelskole, og var 
en av initiativtakerne til «Prosjekt rekruttering 2015». 
Dette ble en suksess, og han har vært en stor ressurs 
med tanke på rekruttering av barn og unge.  Ola har 
hatt stått i bresjen for å få etablert Nilsbyen ter-
rengsykkelpark. Dette har blitt et anlegg som er godt 
besøkt hele året, enten det er ritt, trening eller for det 
sosiale. Terrengsykkelparken ville ikke blitt realisert 
uten den jobben Ola har lagt ned. NM i Sykkel ble 
arrangert i 2010 hvor Ola var helt sentral med tidta-
king på alle øvelser innenfor landevei og terreng. Ola 
har gjennom mange år gjort en ekstraordinær innsats 
for sykkelklubben og sykkelmiljøet. Han har vært 
med på å skape idrettsprestasjoner, idrettsanlegg og 
sikre god rekruttering i Trondheim. Han fortjener all 
honnør for sin innsats og er en stor ildsjel.

Tydal Arne Lien Tydal IL

Arne Lien er en ildsjel og et utpreget ja-menneske 
som alltid stiller velvillig opp for idrettslagene i byg-
da. Han er den vi kan stole på som trofast bidragsyter 
i forarbeid og gjennomføring av små og store idretts-
arrangement, både i regi av Tydal motorsykkelklubb 
og Tydal idrettslag. Når det gjelder dugnadsarbeid 
som handler om vedlikehold av anlegg, kan vi bestan-
dig regne med Arne Lien. Prisvinneren har i tillegg 
hatt tillitsverv som kasserer i Tydal motorsykkelklubb.
For Arne er det en stor selvfølge å bidra i frivillig ar-
beid, og det ryktes at han planlegger en opptrapping 
av dugnadsvirksomheten når han etter hvert går over 
i pensjonistenes rekker. Alt tyder på at Tydalsidret-
ten også i fortsettelsen kan nyte godt av Arne Liens 
hjelpsomhet og positivitet. Vi snakker her om en 
høyst verdig kandidat til å motta utmerkelsen Årets 
ildsjel.

Verdal Svenn Erik Sagvold  Verdal IL

Svenn Erik Sagvold har et langt og svært omfattende 
engasjement for Verdal IL. Han har vært leder i Verdal 
IL Håndball i hele 11 år, og styremedlem i Hoved-
styret like lenge. Før dette var han sportslig leder 
i håndballavdelinga. i tillegg vært fotballtrener i 
idrettslaget i 7-8 år. Svenn Erik tok over som Vømmøl-
general i 2014 – og har fortsatt dette engasjementet. 
Svenn Erik som en energibombe av dimensjoner. Med 
sin væremåte kan han tilføre tiltakslyst i de mest 
håpløse situasjoner. Hans arbeid foregår storparten 
i kulissene, og han er aldri den som søker oppmerk-
somhet eller annerkjennelse for innsatsen sin. Svenn 
Erik fortjener all den heder han kan få for sin utrette-
lige innsats for Verdal Idrettslag!



Ørland Geir Aune Bjugn IL

Geir er en kar som har hatt verv i Bjugn IL i maaange 
år. Vervet han liker best er å være leder i oriente-
ringsgruppa. BIL O-avdelingen er en eksklusiv krets 
bestående av Geir, Åge og Viggo som har mange fjær 
i hattene. Åpningen på sesongen er Vårsleppet – åp-
ningsstevnet som samler løpere fra hele Midt-Norge 
til sprint og mellomdistanse. I 2019 fikk o-løperne i 
Norge boltre seg i det nydelige Fosen-terrenget un-
der NM-ultralang – fordi denne lille avdelingen har 
faktisk en stor kartdatabase utviklet gjennom synfa-
ring i flere år. De har sørget for kart, altså anlegg, som 
dekker nesten hele gamle Bjugn kommune. Lokalt 
tilbyr de foto-, tur- og sykkelorientering pluss at de 
ordner løyper for Forsvaret. O-gruppa står på, og Geir 
er den som følger opp og dytter på. Tusen takk til 
O-gruppa og spesielt til Geir.

Åfjord Henrik Brodersen Andersen UIF Bjørgan

Fotball har vært viktig for Henrik hele livet, og som li-
ten gutt var målet å komme på a-laget til UIF Bjørgan. 
Men etterhvert ble det klart at sykdom satte en stop-
per for dette, noe som ville fått de fleste til å gi opp 
et liv innen fotballen. Men som 18 åring fant Henrik 
sin plass i UIF Bjørgan. Han ble oppmann/lagleder for 
a-laget, en jobb han har utført på en fantastisk måte i 
12 sesonger.18 år er ungt for et slikt omfattende verv, 
men fra første stund har Henrik vært en viktig bidrags-
yter i støtteapparatet rundt seniorlagene. Han har ut-
viklet både seg selv og jobben, og vi vet ikke hvordan 
vi skulle greid oss uten han nå. Nå leder han en tre-
ningsgruppe i Trondheim der flere lag trener sammen 
etter initiativ fra Bjørgan, samtidig som han selvsagt 
gjør mer enn man kan forvente i laglederjobben i Bjør-
gan. Først på stadion på hjemmekamp, og legger ned 
mer innsats enn hva kroppen egentlig tåler hver kamp. 
En ekte ildsjel.
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Kjære Idrettsvenner!

I 2006 ferdigstilte vi «Idrettspolitisk manifest for 
Trøndelag» med den etter hvert velkjente visjonen 
«flest i bredden – best i toppen». En evaluering av 
erklæringen fra 2006 viste at det hadde ført til at 
idrett og fysisk aktivitet ble mer synlig på den poli-
tiske dagorden og samarbeidet mellom det offent-
lige og idretten ble styrket. Av konkrete tiltak som 
hadde sitt utspring i erklæringen, og som senere har 
vist seg å bli en suksess, kan vi nevne utvikling av 
toppidrettssenteret og utvikling av «trøndermodel-
len» for idrettslinjene ved de videregående skolene 
i Trøndelag.

Allerede på Idrettens hederskveld 2016 ble det 
lansert at Trøndelag fylkeskommune, sammen med 
idrettskretsene, vil starte opp arbeidet med å lage 
et nytt idrettspolitisk manifest for hele Trøndelag.   

Arbeidet med en ny «Idrettspolitisk erklæring for 
Trøndelag» ble formelt igangsatt i 2020.  Den nye 
erklæringen som lanseres på Idrettens hederskveld 
2022 har vært gjennom en bred innspillsprosess 
med medvirkning blant annet fra kommunene, 
idrettskrets, ungdomsorganisasjoner og andre orga-
nisasjoner som jobber med tilrettelegging for idrett 
og fysisk aktivitet.

Vi har i den nye idrettspolitiske erklæringen blitt 
enige om et overordnet mål: 

«Alle skal ha mulighet til å delta i idrett og egen-
organisert fysisk aktivitet på ønsket nivå og i sitt 
lokalmiljø. Det legges særlig vekt på å utvikle et 
mangfold av attraktive tilbud til barn og unge»

Erklæringen består av delmål og strategier som skal 
bidra til at vi sammen skal styrke mangfold, inklu-
dering og mulighet for alle til å delta. Vi skal jobbe 
for å fjerne økonomiske barrierer for deltakelse og 
vi skal utvikle et mangfold av bærekraftige anlegg 
som er tilgjengelige og attraktive for alle, uansett 
om du bare vil delta, ha det gøy, eller satser på å 
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bli best i din idrett.  Ikke minst skal vi jobbe for at 
alle frivillige får gode rammevilkår og god støtte, 
slik at frivilligheten fortsatt kan ha mulighet til å 
utøve den enorme innsatsen som legges ned for at 
barn, unge og voksne kan drive med idrett og fysisk 
aktivitet. 

I år markeres «Frivillighetens år 2022» og vi fei-
rer med det Norges viktigste lagarbeid. Alle lag, 
foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre 
samarbeidspartnere i landet har blitt invitert med 
til å synliggjøre og aktualisere frivilligheten, øke 
kjennskap og anerkjennelse og til å få flere med. 
Norsk idrett er Norges største frivillige organisasjon 
og er og har vært en viktig aktør i markeringen av 
«Frivillighetens år 2022». I Trøndelag finnes tusen-
vis av ildsjeler som bidrar med sitt engasjement, 
kompetanse og fritid for å støtte idretten lokalt og 
som fortjener å få skinne i flomlyset i markeringen 
av «Frivillighetens år».

Det er en selvfølge at barn og unge i Trøndelag skal 
ha gode oppvekstsvilkår, og for å følge opp den-
ne selvfølgeligheten, vil vi i tiden fremover jobbe 
frem en kulturplan for barn og unge. Denne planen 
skal si noe om barn og unges mulighet til å delta, 
oppleve og skape. Innen idretten finner vi mange 
interessenter som kan gi oss innspill til denne ak-
tuelle handlingsplanen, samt til den nye planen for 
frivillighet som skal utarbeides parallelt.  

Lykke til med Idrettens Hederskveld 2022! 

Tore O. Sandvik     
Fylkesordfører
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Vi takker for støtten til
Idrettens Hederskveld

Vi takker for støtten til
Idrettens Hederskveld
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