Tyfusstatuetten 2013
I år er det faktisk 40. gang Tyfusstatuetten deles ut, og vi kan således si
at vi har et aldri så lite jubileum - nå når en helt spesiell mottaker skal
hylles.
Tradisjonen fra U.L. Polarleik videføres med denne utdelingen, som i de
fleste tilfeller har gått til enkeltpersoner. To ganger er den også delt ut til
foreninger og to ganger til ektepar i fellesskap.
Mottakeren av Tyfusstatuetten 2013 står på, er inkluderende, grei å
samarbeide med og medvirker til at Longyearbyen er landets beste
kultur-«kommune».
Vedkommende er kunnskapsrik, idérik og klarer å få folk til å være åpne
for nye impulser. Tellekanter, måloppnåelse, design, presisjon,
punktlighet, forberedelse, evaluering, ærlighet, tydelighet og omsorg er
enkelte av mottakerens suksessfaktorer.
Uten kulturproduksjonen - og dagens prismottaker - hadde
Longyearbyen hatt mer Tyfus. Hør bare hva vedkommende har hatt av
fritidsverv opp gjennom tidene:
 Verv knyttet til Svalbardrådet (som rådsmedlem, i forbrukerutvalget og
som leder/sekretær i valgstyret )
 Kasserer i Svalbard Fallskjermklubb
 Speaker ved svømmestevner
 Leder av Kulturstyret på Svalbard
 Styremedlem i informasjonskanalen Svalbard TV
 Leder av prosjektorganisasjonen for Svalbard Markeringsdistrikt ved
Festspillene i Nord-Norge, Harstad
 Leder av Svalbard Kunstforening
 Leder av Fakkelstafetten på Svalbard - med ca. 150 tilreisende gjester
i eget charterfly - før OL på Lillehammer
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 Medlem av arrangementskomitéen for markeringen av 50-års jubiléet
for frigjøringen av Norge
 Formann i Svalbard Turn med bl.a. åpning av Svalbardhallen
 Medlem av valgstyret til valg av Longyearbyen lokalstyre
 Sekretær i Svalbard Hytteforening
 Sekretær i NOFU/Svalbard Funksjonærforening, samt hovedtillitsvalgt
for fagorganisasjonen DELTA
Den vi skal hedre i dag har bodd på Svalbard nesten siden tidenes
morgen, nærmere bestemt fra 3.6.1986. Og har hele tiden vært betatt av
- og knyttet til - kulturadministrasjon og -produksjon. Vedkommende ER
et organisasjonstalent utenom det vanlige, og omsetter de mest håpløse
idéer og påfunn til gode opplevelser. Med et varmt hjerte og et kaldt
hode, er det full kontroll på de store strategiske linjer og de minste
skruene og mutterne – samt en og annen kongelig ved behov.
Totalopplevelsen og totalresultatet er målet, og da kreves det også total
hengivenhet for faget.
Longyearbyen er ikke et livsløpssamfunn, og Longyearbyen lokalstyre er
derfor ikke rigga med en helse og sosialetat. Imidlertid har vi Kultur- og
fritidsforetaket som utgjør «omsorgssektoren» her i byen. Og det er mye
god helse i kultur. Hør bare hvilke kulturelaterte oppgaver og verv
prismottakeren har hatt og har:
 Ansvarlig for Store Norskes ”Høstfest”
 Programkoordinator for Store Norske Spitsbergen Kulkompani A/S’ 75års jubileum med Kongeparet og næringsministeren som æresgjester
 Medlem av arrangementskomitéen for markering av 70-års jubiléet for
overtakelsen av norsk suverenitet over Svalbard – med Kongeparet,
representanter for Stortinget og Regjeringen, samt utenlandske gjester
 Leder av arrangementskomitéen for markering av innføring av
lokalstyre med justisministeren som æresgjest
 Ansatterepresentant i styret for Svalbard Samfunnsdrift

 Nestleder i arrangementskomitéen for Longyearbyen 100 år med
Kongeparet, justisministeren og kunnskapsministeren som
æresgjester
 Kulturkonsulent fra 1.2.2006 og fra 1.4.2012 som kulturhusleder med
ansvar for bl.a.:
- Solfestuka
- KunstPause Svalbard
- 17. mai
- Kulturutvekslinger til/fra Barentsburg
- Longyeardagen
- Adventsmarkering
- Løpende programproduksjon
- Prosjektleder ved Fredskorpsets utdeling av hedersbetegnelsen
Internasjonalt lokalsamfunn med Kronprinsessen som æresgjest
- Prosjektleder for Operafest på 78° N med Den Norske Opera & Ballett
på Huset – der Dronningen meldte avbud samme dag pga sykdom
- Koordinator for Royal Tour med Kronprinsparet fra Norge og
Kronprinsessen av Sverige
- Nøkkeloverlevering og offisiell åpning av Longyearbyen kulturhus –
sistnevnte med justisministeren som æresgjest
- Drift/programmering av Longyearbyen kino - først som bijobb fra 1989
- Prosjektleder på vegne av Longyearbyen lokalstyre i fm Dronningens
besøk i år
Gratulerer med Tyfusstatuetten, Roger Zahl Ødegård!
Longyearbyen, 17. mai 2013 / EBU
Lest opp av fjorårets vinner, Kristin Furu Grøtting.

