
 

 

 
Tyfusstatuetten 2009 
 
Årets mottaker av Tyfusstatuetten kom til Svalbard første gang i 1995. 
Noen kjennetegn ved årets mottaker er, for å sitere en av de mange forslagsstillerne: 
”kjempetålmodighet, engasjement, blid, motiverende, godt likt”.  
 

Mottakeren har i stor grad vært alene om dugnadsinnsatsen på sitt felt. Vedkommende har brukt store 
deler av sin fritid på målgruppen som tyfusbekjempelsen omfatter. Engasjementet har vært med leken i 
fokus og evnen til å inspirere har vært av avgjørende betydning for å kunne opprettholde 
aktivitetsnivået gjennom flere år.  Tyfusstatuettmottakerens evne til å inspirere kan delvis skyldes 
bakgrunnen fra norgeseliten innenfor sitt område.   
 

Det er også et faktum at mottakeren har hatt evnen til å legge opp sin virksomhet slik at 
ambisjonsnivået og variasjonen mellom lek og mer utfordrende aktiviteter har vært tilpasset de ulike 
aldersgrupper – og på den måten vært med å holde på utøverne.   
 

Ja, det er innenfor idrettsbevegelsen vi finner årets mottaker av Tyfusstatuetten.  
Mottakeren har stort sett drevet aktiviteten alene og det er barn og unge i alderen 5 – 18 år som har 
hatt gleden av engasjementet. Aktiviteten som utøves er lagt opp på et nivå der alle kan delta og finne 
utfordringer i forhold til kropps- beherskelse og utvikling av motorikk. Fra foreldre hører vi at ungene 
kommer hjem med røde kinn, strålende øyne og nødig går glipp av en trening.  
 

Mottakeren har vært trener i Svalbard Turn siden 2004 og leder for en av gruppeaktivitetene siden 
2006. Gruppen Tyfusstatuettmottakeren er ansvarlig for deltok for første gang i et stevne under 
Nordnorsk Mesterskap i Narvik i 2007 og kom på en flott tredjeplass!  
 

I tillegg til å være trener arrangerer mottakeren turer for de ulike aldersgruppene slik at flest mulig får 
erfaring i å delta i stevner og konkurrere mot andre klubber. Dette er en medvirkende årsak til at 
interessen for idretten opprettholdes. Et annet viktig element for å sikre et vedvarende engasjement er 
at det jevnlig arrangeres treningshelger i Longyearbyen. 
 

Noe som fremheves av forslagsstillerne som et svært viktig element i mottakerens arbeid, er rollen som 
pådriver foran juleoppvisninger og sommeravslutninger. Foreldre og publikum har stor glede av å se 
hva utøverne har lært i løpet av siste sesong.  I tillegg til idrettsgleden gir dette barna nyttig erfaring i 
det å kunne opptre for et publikum.  Det må heller ikke glemmes at det i tillegg til en mengde 
treningstimer i Svalbarhallen kreves mange timer til forberedelser foran treningsøkter, stevner, turer, 
kurs og oppvisning.  
 

Som nevnt tidligere tok mottakeren over som leder av gruppen i 2006, men har samtidig fortsatt som 
trener for alle partiene og deltakerantallet har variert fra 60 – 110 personer. Det kan også nevnes at 
mottakeren av årets Tyfusstatuett nylig mottok Svalbard Turns ordenstegn ”Den blå orden” – et 
ordenstegn som deles ut til personer som i minst tre år har utført fortjenstfullt arbeid for laget og tatt 
aktiv del i lagets daglige drift, samt har utvist aktiv dyktighet og hevdet Svalbard Turns farger i 
idrettskonkurranser og oppvisninger. 
 

Det er da på tide å avsløre at årets mottaker av Tyfusstatuetten 2009 leder turngruppa i Svalbard Turn 
og på vegne av styret i Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetaket er det derfor en stor ære for 
meg å be Helle M. Jakobsen om å komme fram å motta Tyfusstatuetten for 2009. 
 

Gratulerer med Tyfusstatuetten, Helle M. Jakobsen 
 
I fjorårsvinner Anders Magne Lindseths fravær ble begrunnelsen opplest av Heinrich Eggenfellner, nestleder i Lokalstyret 
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