
På vegne av Hedalen IL vil jeg dele ut Hilmar 2015 

 

Hva er Hilmar, det er en utmerkelse som Hedalen IL deler ut hvert år. Første 

gang i 1998, i år er det 18 gang. 

 

Ildsjelene var styret i 1997 med Magne Ruud som leder, de startet da denne 

utmerkelsen. I statuttene heter det: ”Innsatspremien er lagets høyeste honnør 

for innsats og spire til fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre 

medlemmer som ser at innsats nytter.  

Den påskjønnedes innsats kan være så vel sportslig, praktisk som 

administrativ.” 

 

Det ble på hedalen.no i høst oppfordret til å komme med forslag til kandidater. 

Det kom inn flere forslag og ut fra det har 

tildelingenskomiteen, som består av lagets leder, nestleder og gruppelederne, i 

år gitt denne begrunnelsen:  

 

Kriteriene for Hilmar, har årets vinnere til de grader oppfylt. 

Årets Hilmar er delt mellom to personer, men vi vil likevel anta at den blir 

stående på samme peishylle.  

 

Årets vinnere har i mange år har vært aktive i idrettslaget, styrearbeid, aktive 

på fotballbanen som spillere og dommer, dametrim og gubbetrim.  

 

Ski og ikke minst dugnadarbeid 

Om han har kastet seg på Friskis & Svettis bølgen vet jeg ikke, men det har 

iallfall den andre vinneren.  

 

Den andre vinnerens idrettsprestasjoner vet vi ikke så mye om, da hun har 

trådd sine barnesko i nabodalen. Jeg minnes å ha sett denne personen i 

trangtsittende turndrakt på en smalfilm.  

  

Barna og nå i senere tid barnebarn har de også fått med på den aktivitet 

idrettslaget har tilbudt. 

 

De har alltid vært der for idrettslaget, er det noe som mangler enten sportslig 

praktisk eller adminastrivt spør vi dem og det alltid et ja.  

 

For de som ikke har gjettet det ennå, så er årets vinnere en han og en hun.  

Nærmere bestemt et ektepar som har bidratt mye mer til laget enn sine 

idrettsprestasjoner.  

 

Hedalen IL har samarbeidet med dette paret gjennom mange år.  

Blant annet har vi handlet mye av våre varer til diverse idrettsarrangement 

hos dem.  

 

De har stilt opp både hverdager og i helgene hvis vi har manglet noe.  

De har støttet idrettslaget med penger hver gang vi har gått ut og spurt etter 

noen slanter. Idrettslaget fører ikke noe register over pengegaver, men det er 



vel neppe noen som har bidratt så mye som dette ekteparet har gjort.  

 

Innsatspremien er som sagt lagets høyeste honnør for innsats og spire til 

fortsatt motivasjon hos mottakeren og andre medlemmer som ser at innsats 

nytter.  Så, det er en stor glede å tildele årets Hilmar til Martha og Tor Ingar. 

 

 

 
 

 


