Hundrevis av timer har de brukt for at folk i Spjelkavik-området skal få et bedre bomiljø. Stiene fra
Skiheisa til Bigton-hytta har vært hovedprosjektet. Nå er trioen Geir Grimstad, Idar Dyrøy og Fred
Emblem hedret med Paul Harris Fellow av Spjelkavik Rotary Klubb.
-

Det arbeidet disse tre har lagt ned for lokalsamfunnet har veldig stor betydning for oss alle og
ikke minst for folkehelsa, sa Harald Tronstad i Spjelkavik Rotaryklubb da ha presenterte de
tre vinnerne.

-

I mange år har de jobbet jevnt og trutt med å forbedre turstiene på «vår» del av
Emblemsfjellet. Opp mot 100 gangbruer er bygd, stier ryddet og forholdene er nå slik at det
ikke finnes en eneste grunn til ikke å bruke den flotte naturen vi omgir oss med, sa Tronstad.

Geir Grimstad, Idar Dyrøy og Fred Emblem fikk seg overrakt medaljer, diplom og heder under en stor
tilstelning på Spjelkavik IL’s klubbhus, helt ved turstiene de selv har rustet så kraftig opp. 3 representanter fra Spjelkavik Skolekorps sto for musikalsk innslag under arrangementet.
Og selv om de nå er hedret både med Paul Harris Fellow og i fjor fikk Folkets Tælpris er det ingen ting
som tilsier at av arbeidsdagene blir kortere.
-

I fjor hadde vi som mål å få bygd en gapahuk slik at turgåere kan bruke til rasteplass, fortalte
de tre.

Og gapahuk er bygd, men hva er da mer naturlig enn å gå løs på en til. Og nå er fundamentene på
plass.
-

Og det er flere våte myrområder der broer hadde gjort seg. Så det er masse igjen.

Det var en stolt president for Spjelkavik Rotary Klubb, Jan Inge Sætre, som fikk gleden av å dekorere
de tre.
-

Oppgraderingen av turområdene og merkingen som disse tre har gjort, er så avgjort gått rett
inn i kjernen av det vår klubb både lokalt, nasjonalt og internasjonalt er opptatt av. Vi skal
drive arbeid som gangner andre. Det arbeidet Geir, Idar og Fred har gjort og fortsatt gjør er
akkurat det.

-

Mer verdige vinnere er det ikke mulig å finne, sa president Sætre

