Tyfusstatuetten 2011
Årets utdeling av Tyfusstatuetten er nummer 38 i rekken. To ganger er
statuetten delt ut til en forening og to ganger til ektepar i fellesskap.
I år er det en enkeltperson som gjør seg fortjent til utmerkelsen og nok en
gang kan vi med visshet si at det er et ”ja-menneske” som tildeles denne
høythengende utmerkelsen.

Mottakeren av årets Tyfusstatuett har bodd på Svalbard i to perioder, der
inneværende periode har vart i tolv år. Vedkommende har vært aktiv for å
fremme trivsel både i jobbsammenheng og innenfor kulturfeltet, og styret i
Kultur- og fritidsforetaket vil vektlegge hans deltakelse i:

- Longyearbyen Røde Kors Hjelpekorps som støttespiller, frivillig i
aksjoner og søk, samt som hytteansvarlig.

- Longyearbyen Fotoklubb som ivrig medlem som alltid tar i et tak ved
å stille opp på dugnader og utfører praktiske oppgaver.

- Longyearbyen jeger- og fiskerforening som instruktør i revefangst
ved sysselmannens kurs. Mottakeren har også innviet mange
førstegangsjegere i praktisk reinsjakt, samt vært transportør og
organisert jaktturer. Mottakerens utdannelse som jegerprøveinstruktør har også vært til stor nytte for foreningen.

- Svalbard Rotaryklubb som mottakeren var med å stifte i 2000 og var
president for i 2004 – 2005.

2

- Longyearbyen feltbiologiske forening som styremedlem.

- Styremedlem i Kultur- og fritidsforetak KF som representant for
byens lag og foreninger.
- U.L. Polarleik hvor mottakeren har vært leder i to perioder, i 1991 –
1993 og 2000 – 2003. Mottakeren har vært et aktivt medlem både,
før, under og etter sitt lederskap og var også sentral i arbeidet med
å få overført Tyfusstatuetten fra Polarleik til Longyearbyen lokalstyre
i 2003.

- Svalbard Turn som primus motor for Svalbard Skimaraton; aktiv i
organisering og praktisk gjennomføring av idrettsutvekslingene med
Barentsburg og leder av Svalbard Turn i fire år.

Før navnet avsløres kan det også nevnes at mottakeren av årets
Tyfusstatuett ble tildelt Svalbard Turns ordenstegn Den blå orden i 2009 –
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”.

Seinest for fjorten dager siden ble mottakeren forfremmet til Den hvite
orden i forbindelse med Svalbard Skimaraton. I begrunnelsen derfra heter
det bl.a. at kandidaten
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”har etter tildeling av Den blå orden fortsatt med stort engasjement i
idrettslaget. Han har vært en pådriver og organisator for idrettsutvekslinger mellom Longyearbyen og Barentsburg. Han har også
vært leder for arrangementskomiteen for Svalbard Skimaraton i ti år,
og fortsatt deltaker og mentor for komiteen. Han har også stilt opp med
sin kompetanse for Spitsbergen løpemaraton og innehar egenskaper
som gjør at folk rundt ham ønsker å bidra.”
På vegne av styret i Longyearbyen lokalstyre, Kultur- og fritidsforetaket er
det derfor en stor ære for meg å be Per Einar Krokan om å komme fram å
motta Tyfusstatuetten for 2011.

Gratulerer med Tyfusstatuetten, Per Einar Krokan!

Longyearbyen 17. mai 2011
Begrunnelsen ble lest opp av lokalstyreleder Kjell Mork (i fravær av fjorårets vinner, Svend Rendal)
3. mai 2011 / RZØ

