
Hei alle sammen! 

Vel overstått, og jeg er hjemme igjen med minner for livet. 

Jeg vant ikke selve ildsjelprisen, men jeg vant så mye mye mere. 

 

Først tusen takk til alle som stemte, de som fulgte med inn til Hamar, alle som så 

på NRK og fulgte meg der - noen sa jeg strålte, og det var pga at jeg tenkte på 

dere som var med meg der hjemme og i Hamar. 

Takk for meldinger og mail jeg har fått i etterkant. 

Jeg er ikke skuffet for egen del, kanskje for klubben og dere, men dette var ingen 

konkurranse med egenprestasjon der og da. 

Jeg ble fortalt at han som vant hadde fått mobilisert en kjempestyrke med 

hoppforbundet/ kommunen osv, og vi i trialen blir små i forhold til dette.  

Så jeg er ikke lei meg, bare kjempestolt og følte selv at jeg var en god representant 

for MAU, trial og motorsport. 

Så litt om åssen jeg opplevde turen: 

Reiste innover på fredagen med tog (angrer på at jeg ikke kjørte, da jeg ble togsyk).. 

Agerposten fulgte meg og bagasjen, hehe, jeg var fortsatt helt rolig, selvfølgelig noe 

spent, men hadde en viss følelse av at dette ikke gikk min vei etter å ha sett de 

andre på nettet - vi er en liten idrett. 

Fredagen gikk med til reise, ut å spise, og legge seg. 

Lørdagen reiste jeg ned i byen var hos frisør og ble sminket (dette fikk vi ingen hjelp 

med), så var det å haste opp på hotellet igjen, 

var på seminar, før det var opp på rommet og ha på kjole (og den er kobber brun, 

selv om den skifter farge på noen bilder) 

Så gikk turen til Norsk Tipping, der det skulle settes ekstra pris på oss nominerte, 

med presentasjon av oss, utdeling av diplom osv. 

Etterpå ble vi stappet i en maxi-taxi der turen gikk til Hamar Amfi, nå skulle vi gå 

på den røde løperen. Det ble en skuffelse (hehe), da vi ankom løperen senket alle 

pressefotografene kameraene, det var ikke oss de ville ha bilder av. 

Fikk utdelt plasser med navnkort hvor vi satt, jeg fant klubben i publikum og da var 

alt på plass. Det var synd at ikke NRK fikk med seg det kjempedrønnet fra klubben 

og som spredde seg til resten av salen da jeg ble presentert - jeg hørte det og ble 

stolt! 

Så var det hele over, men det var gøy å være der, og det var etterpå jeg hørte 

reaksjonen til folk - først to damer som var sikre på at jeg skulle vinne, så de var så 

skuffet. Traff på NMF-folket, de var stolte av meg, men mest gikk det i at jeg 

burde ha vunnet, også fra flere fremmede - så om ikke annet, vant jeg masse 

publikum. 



Etter lange spaserturer fant vi da endelig en buss og ble fraktet opp til hotellet, der 

klubben ble invitert inn og vi kunne ta bilder. 

Plutselig ser jeg bare et virvar av kofferter, bagger flyr veggimellom, kjente bare en 

kjempeklem, og en stemme som sa " Gratulerer, endelig fant jeg deg"  

Da han trakk seg tilbake så jeg det var Henning Solberg, traff Petter rett etterpå, 

begge takket meg for å ha satt motorsport ordentlig i fokus for første gang, spilte 

ingen rolle om det ikke var bil - det var motorsport! 

Senere traff jeg andre motorfolk som takket og sa at jeg hadde lagt frem motorsport 

frem på en elegant og vakker måte. 

Alle var enige om at for første gang kom motorsport endelig i fokus. (og det er oss, 

de minste, hurra, hurra!) 

Det var til og med folk som har fått med seg at jeg er også fra MAU, og takket 

meg for og representere MA på en flott og verdig måte, og at det kom frem i 

media.  

Og så ble det litt skryt av meg, ble stoppet av en dame som lurte på om jeg hadde 

tid et øyeblikk, for jeg var så vakker, ikke bare kjolen, men hele meg,så hun måtte 

bare se på en dronning uten like. (Hun var ikke full!) 

Ble også invitert opp til dans (kjolen var noe herk å danse i!), etter han spurte og 

fikk ja, sa han at han trodde jeg skulle si nei fordi jeg var så nydelig (men han var 

full..). 

Men til alle oss: ikke tenk på at vi ikke fikk prisen, vi vant så mye, mye mere.  

Vi har hevdet oss i all motorsport, og masse folk har lyst til komme til klubben på 

besøk: kan nevne Ailo Gaup, Olav m/ kone (fra NRK som filma presentasjonen), en av 

de andre nominerte til ildsjelen +++++ 

Så ingen må si vi har tapt, for det har vi ikke. Jeg er stolt over å ha vært 

nominert, og stolt over hvordan vi ble presentert. 

Jeg ble stoppet under festen av veldig mange som jeg dessverre ikke husker navn på, 

men kan nevne noen 4 stykk innfor ledelsen i NMK, en del fra Idrettsforbundet, 

andre som rett og slett var interesserte i trial og motorsport, andre som mente jeg 

burde ha vunnet.. og så stopper det i hjernen min, men det ble en flott fest!  

 

 

Klem fra Liss !  


