
Atle Dyrkorn ble tildelt ildsjelprisen i Østfold Idrettskrets 

2013, etter forslag fra Hobøl Idrettsråd. 

Begrunnelsen:  

 

Atle Dyrkorn har vært sentral i Hobøl Motorklubb sida starten i 1988.  

I flere år, fram til år 2007, var han leder av klubben. 

Han er og har heile tida vært en kontinuitetsbærer i Hobøl motorklubb, som er 

landets eldste og største klubb for trial og enduro.  

Klubben har i dag aktive fra flere Østfoldkommuner, og kan ses på som en regional 

klubb som også driver sitt eget regionale motorsportanlegg. 

Motorsport rekrutterer en del ungdommer som den organiserte idretten vanligvis 

ikke klarer å favne. Hobøl motorklubb er et godt eksempel på dette. De fleste 

nybegynnere i en idrett har får et nært forhold til trenere og oppmenn.  

I en motorklubb inkluderer dette også de som hjelper til og sørger for at «doningen 

funker» som den skal. Også her er Atle Dyrkorn sentral. Som mekaniker er han i 

stand til å se løsninger på tekniske problemer raskere enn de fleste. Når dette i tillegg 

kombineres med en ekte interesse for utøveren og idretten skaper det et godt og trygt 

miljø for barna. Vi har ikke tall på hvor mange barn i Hobøl Motorklubb (og andre 

klubber under konkurranser) som har nytt godt av Atles hjelp, i fravær av mekanisk 

og teknisk kompetanse hos foreldrene.  

Ved sida av å være aktiv i klubbens ledelse i mange år, er Atle Dyrkorn blant de som 

tenker langsiktig. Dette er spesielt viktig for en klubb som som driver sitt eget 

trialanlegg. Atle Dyrkorn er nå en nøkkelperson i arbeidet for å få på plass en 

langsiktig avtale med grunneier. En slik avtale er viktig for at Hobøl motorklubb kan 

søke tippemidler og få bygd en hall for innendørs trial, som vil gjøre det mulig å 

trene året rundt med gode forhold. 

Ei ekstra positiv side ved Atle Dyrkorn som ildsjel at han gir andre  lyst til å ta verv, 

eller bare hjelpe til i klubbens mange oppgaver. Uten en slik inkluderende væremåte 

hadde ikke Hobøl motorklubb vært der den er i dag, og der den kommer til å være i 

morgen. 

Sida 2010 har Atle Dyrkorn også vær medlem av Hobøl idrettsråd. Gjennom arbeidet 

i idrettsrådet har Atle Dyrkorn vist et stort engasjement for idrett og aktivite,t langt 

ut over det som er vanlig. Hobøl idrettsråd meiner derfor at Atle Dyrkorn er en 

verdig kandidat til prisen «Årets ildsjel 2013 i Østfold».  

For å oppsummere: 

Gjennom sitt mangeårige engasjement som leder og mekaniker i Hobøl motorklubb, 

som klubbens mest markerte kontinuitetsbærer og strateg på anleggsida, og en 

person som er levende interessert i idrett, sjøl når det ikke «brummer», beklager 

Hobøl idrettsråd kun en ting – at vi ikke har nominert Atle Dyrkorn for mange år 

sida. Men bedre seint enn aldri. 

 


