Tyfusstatuetten 2012
I år er det 39. gangen Tyfusstatuetten deles ut. En langvarig og flott
tradisjon som ble etablert av U.L. Polarleik, som fortsatt er en dansende
leikarring i Longyearbyen.
De fleste gangene har statuetten blitt tildelt enkeltpersoner, men to ganger
er den delt ut til en forening og to ganger til ektepar i fellesskap. Det som
har vært felles for mottakerne av Tyfusstatuetten, er at de utmerker seg
med noe positivt i fellesskapet vårt.
Mottakeren av årets Tyfusstatuett har bodd på Svalbard siden midten av
nittitallet og kom tidlig aktivt med i kultur- og friluftslivet – blant annet som:
 Frivillig på matpost og som isbjørnvakt i forbindelse med
Spitsbergen Marathon og Svalbard Skimaraton, samt Barnas
skidag, alt i regi av Svalbard Turn.
 Medlem og styremedlem i Longyearbyen Jeger- og fiskeforening –
hvor mottakeren også har tatt sine vakter og deltatt i de årlige
ryddedugnadene.
 Revyartist, medlem og leder i Spitsbergen Revylag.
 Korist og medlem av Longyearbyen Blandakor – blant annet som en
av hovedstemmene i «Stjerna fra Øst» med Geirr Lystrup i 2005.
 En side som kanskje burde forbli skjult - er at statuettmottakeren i
over 10 år har vært sesongarbeider som julenisse for en av
barnehagene i byen
 Vedkommende har sågar vært isbjørn – ikke bare på revyscenen,
men også i bjørnerollene som Labb og / eller Line for Sparebanken.
 Billettselger, konferansier, artistvert og styremedlem i Polarjazz.
 Artistvert under Bluesfestivalen.
 Produksjonsleder for festforestillingen ved åpning av Longyearbyen
kulturhus.
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 Medlem og komitéleder i 17. mai- komitéen.
 Medlem av TV-aksjonskomitéen.
 Mottakeren har også vært engasjert i ungdomsarbeid gjennom flere
år som natteravn og instruktør for ungdommen på Camp Svalbard.
 Noen av barna i Longyearbyen har også hatt gleden av å bli kjent
med årets Tyfusstatuettmottaker som barnevakt under mottoet:
«Andres barn, ingen hindring!».
 Styremedlem i Bydrift KF og både styremedlem og styreleder i
Kultur- og fritidsforetak KF.
 Konfliktmegler i Konfliktrådet fra 2006.
 Styremedlem i WiFal – The World International Female Arctic
Lutefisklag.
 Mottakeren er nå inne i sin tredje periode som lokalpolitiker for
Tverrpolitisk fellesliste – fra i fjor også som leder for
sammenslutningen.
Det er derfor en glede og ære for meg, på vegne av styret i Longyearbyen
lokalstyre Kultur- og fritidsforetaket, å be Kristin Furu Grøtting om å
komme fram å motta Tyfusstatuetten for 2012.
Gratulerer med Tyfusstatuetten, Kristin Furu Grøtting!
Longyearbyen, 17. mai 2011 / RZØ
Lest opp av lokalstyreleder Christin Kristoffersen (i fravær av fjorårets mottaker Per Einar Krokan)

