
 

Årets ildsjel Rogaland 
Svein Olav Jonassen 
fikk blomster og diplom av 
NIF på siste onsdagstreff 
for veteranene. Vi gratulerer  
 

På veterantreffet sist onsdag fikk vi storfint besøk fra NIF 
som ville hedre vårt æresmedlem og vinner av 
hederstittelen «Årets Ildsjel Rogaland». 
 

Bente Engelhardtsen Widding, assisterende 
markedsdirektør i Norges idrettsforbund, har vært 
prosjektleder for Årets ildsjel 
 

Det er tre kriterier for å bli vurdert som Årets ildsjel.  
- Vedkommende må ha gjort en solid innsats for idretten. 
Han eller hun må være trener, tillitsvalg eller ha andre 
verv, og vedkommende kan ikke være heltidsansatt. 
 

Og vi som kjenner «Jokkien» vet at han oppfyller alle disse 
kravene. Til gangs! Han har vært både tillitsvalgt og trener, og han 
har aldri fått betaling. Og vi har ikke tall på alle de tusenvis av timer 
som han har lagt ned for våre roere, enten som sjåfør til og fra 
regatta, hutrende på kalde dager i følgebåt eller som dommer og 
lagleder under mesterskap. Nesten helt fra han som ung gutteroer 
var på sitt aller første norgesmesterskap i Horten i 1962. 

 

 Daglig leder / organisasjonssjef Rune Røksund 
i NIF Rogaland snakket også om at prisen er en 
flott anledning for hele Idretts-Norge å vise sin 
takknemlighet til alle ildsjeler og frivillige i små og 
store idrettslag. - Over hele landet er det tusenvis 
av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger 
ned en uvurderlig innsats for sine klubber og 
utøvere. Og vi i Rogaland valgte i år Svein Olav 
Jonassen som vår kandidat.  

 

Før selve utdelingen holdt rosjef Svenn Erik Sandsmark et innlegg om Stavanger 
Roklub og våre resultater og hva vi har gjort for å nå disse resultatene. Og siden 

1973 og frem til dags dato er det ingen andre klubber som har 
så mange NM, VM og OL medaljer som Stavanger Roklub. 
 

 Vår egen Are Strandli, som var med i «Årets ildsjel-jury» 
sammen med flere andre kjente idrettsprofiler, hadde også tatt 
turen over fjellet for å hedre Svein Olav.  
- Frivilligheten har betydd alt for min idrettskarriere, så en 
spesiell og ekstra stor takk til Jokkien og alle de andre ildsjelene 
som har stått på for roklubben opp gjennom årene. 


