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Det er en ære for meg som idrettsbyråd å få være med her i dag å dele ut prisen til «Årets
Ildsjel».
Frivilligheten er bærebjelker i samfunnet vårt, og idretten er tuftet på og helt avhengig av
frivillige personer og ildsjeler rundt om i idrettslagene. Dette er personer som gjør en helt
uvurderlig innsats for at allsidig og god idrettsaktivitet kan finne sted. Vi trenger et rikt og
bredt organisasjonsliv, og frivilligheten er av stor betydning i alle de nordiske landene.
Frivilligheten er selve «limet» i samfunnsbyggingen i Norge og har vært og er helt avgjørende
for fremveksten av gode norske idrettsmiljøer. Gjennom gode og forutsigbare
rammebetingelser vil byrådet være en aktiv bidragsyter i det fantastiske spleiselaget som hver
dag finner sted i idrettsbyen Bergen. Men, det er ingen selvfølgelighet at frivilligheten er der i
samme grad om 15 – 20 år.
Ved tildeling av Bergen kommunes Ildsjelspris legges det spesielt vekt på frivillig innsats
over lang tid, for å utvikle god idrettsmiljøer i Bergen, og til personer som representerer og
eller bidrar til at Bergen representeres på en god måte i nasjonal og internasjonal
sammenheng.
Kandidaten bruker mye av fritiden sin som Ildsjel og frivillig i idrettsmiljøet sitt. Det gjør han
for å gi fartsglade ungdom et annet sted å drive sin idrett enn midt i trafikken. Han har bodd i
Bergen siden 1980- tallet. I 1989 var han med å stifte klubben, og har siden vært svært aktiv i
miljøet i Bergen.
Som en livsglad MC-entusiast vet han godt hvilke farer som kan lure rundt enhver sving, og
nettopp det var mye av grunnen til at han engasjerte seg i trial-miljøet.
«Jeg ville trekke ungdommen bort fra veien, i stedet for å «reke» midt i trafikken med
sine mopeder, kan de komme hit til trygge rammer ute i naturen, hvor de verken er i
fare for seg selv eller andre» forklarer han hvorfor han tilbake til 1989 startet opp i
klubben.
Nesten 30 år senere er det de samme vilkårene han jobber etter. Han mener at idretten trial er
en god start for alle ungdommer som ønsker å drive idrett, fysisk aktivitet i sitt nærmiljø.
Bergen kommune vil med denne anledningen heie fram de fantastiske Ildsjelene og alle
frivillige som hver eneste uke gjør det mulig å drive alle aktivitetstilbudene videre.
Med dette er det på sin plass å hedre årets frivillig Ildsjel fra Bergen, og han fortjener virkelig
å bli tildelt prisen Årets Ildsjel 2016.
Vi gratulerer Graeme John Carter fra Bergen Trial med prisen «Årets Ildsjel», og ber
han komme opp og motta prisen på kr. 15.000,-.

