
OMS trialklubb m/ flere ønsker å fremme Anne Helene Oppegård som 
årets forbilde til MSK og kandidat til gullnåla. 
 
Hva en person som Anne Helen Oppegaard, gjennom sitt engasjement i klubb og 
sentrale posisjoner, har betydd for OMS trialklubb og norsk trial kan vanskelig måles.  
Hennes blide åsyn, seriøse holdning og respekt for medmennesker gjør henne verdig 
til å få heder for nedlagt tid og innsats.    
 
Hennes nærvær er ikke alltid synlig, men hun har alltid vært der for andre. Anne 
Helene har hatt mange forskjellige oppgaver både i klubb og sentrale verv. 
Fellesnevner for alt hun har gjort er engasjement, tålmodighet og nøyaktighet, 
samtidig som hun alltid ser og støtter oss andre med glede. Det er dette som gjør 
henne til et godt og viktig forbilde for både utøvere og for alle som er engasjerte i 
andre oppgaver i idretten vår.  
 
Ved årets veterantreff på OMS så vi hva hun har betydd for mange. Godt tilårskomne 
mennesker klemte og pratet som om det var gjensyn med en mor. Nettopp begrepet ” 
mor trial” er da også benyttet av mange gjennom tiden om Anne Helene.   
 
Arbeidet hennes i klubben startet da hun sammen med blant annet avdøde 
trialentusiast Fred Olsen iverksatte etableringen av OMS Trialklubb i 1978.  
Deretter har hun hatt en kontinuerlig plass i klubbens styre siden klubben ble etablert 
12.12.1978- altså 34 år i arbeid for klubben uten godtgjørelse av noen art. Fantastisk.    
Ved spørsmål til Anne Helene om hvordan det er mulig fremhever hun ikke sin egen 
innsats, men det hun sjøl får igjen gjennom det gode miljøet og alle trivelige 
menneskene hun møter.  
 
I klubben har hun har vel egentlig hatt de fleste oppgaver, både i administrasjon og i 
tilknytning til sportslige og sosiale arrangement. Hun har i alle år også vært lisensiert 
for å løse oppgaver ved løp, og har tatt på seg store arbeidsoppgaver her. Når Anne 
Helene har tatt på seg en jobb, gjør hun den også alltid gjennomført grundig og 
seriøst, uansett arbeidsmengde, og dessuten alltid med godt humør og med 
overskudd til å støtte andre og mer uerfarne i miljøet. Hennes bidrag i løp gjør 
idretten mulig å gjennomføre for oss.  OMS har, som en av de større klubbene, 
gjennomført store internasjonale løp som kanskje nådde et foreløpig høydepunkt 
1998 da siste VM runde det året gikk i Oslo. Her var selvfølgelig Anne Helene en 
svært sentral del av arrangementskomiteen.  
 
Som tillitsvalgt i NMF gjennom mange er Anne Helene godt kjent også utenfor 
trialmiljøet. Hun har her hatt mange verv som har gjort at motorsykkelidretten som 
gruppe også har hatt glede av hennes hjelpsomhet og positive holding.  
Oversikt over sentrale verv er under utarbeidelse i NMF og må ettersendes.  
 
Som leder av OMS trialklubb håper jeg inderlig at motorsykkelidrettens ”Grand old 
lady”, Anne Helene, får den heder hun fortjener.  
 
 
 
       Cato Ove Karlsen  


