Hvor var du når Brå brakk staven? Vel mange av dere var ikke født enda, men i Norge bruker vi det
som et eksempel på et veldig viktige øyeblikk. Dere unge skal vite at dere har vært med på et slikt
historisk øyeblikk, i NBF sin historie. En milepæl i rekrutteringsarbeidet. Da det virkelig løsnet, og
gjorde at det i ettertid vokste fram flere sterke juniorbridgeklubber rundt om i landet.
Om noen år kommer vil du si: Ja, jeg var der på Lovund og det var en opplevelse for livet.
Bridge er et spill for livet, en hobby du kan utøve fra du er 6 til du er 100 eller mer. Venner og
bekjente du møter gjennom bridgen blir derfor ofte av den langvarige sorten. Denne helga har noen
av dere møtt noen dere vil være venner og bekjente med resten av livet. Det er fint å tenke på.
Mange har stått på for at dere skulle få komme hit og få en opplevelse for livet. De fortjener alle vår
takk og applaus. En har vært helt avgjørende. Kurt Ove du er Norsk bridges egen store pappa bjørn,
vår egen bamsefar med et stort, stort hjerte og uendelig omsorg for andre. Kurt-Ove har også et
pågangsmot og en gjennomføringsevne andre bare kan drømme om.
Alle mennesker setter spor etter seg, små eller store, men det er få mennesker forunt å sette spor i
form av en milepæl i en organisasjon sin historie. Det har Kurt-Ove fått til.
Hvert år kårer NBF årets ildsjel. Det er den flotteste utmerkelsen vi har. Den henger høyere enn
hederstegnet fordi den som får den er stemt fram av medlemmene. I fjor fikk vi en suveren vinner,
men på grunn av koronaen fikk vi aldri delt ut prisen til han. Det skal vi gjøre nå.
Kjære Kurt-Ove kom opp hit. Vi er en hel organisasjon som setter pris på deg og som ønsker å løfte
deg fram. Den innsatsen du har gjort for rekrutteringen er uten sidestykke. Over 3500 unge på
Helgeland har blitt introdusert til bridge, du har startet flere juniorbridgeklubber, og etter at du ble
stemt fram som prisvinner har du jobbet med å få på plass den eventyrlige juniorleiren på Lovund.
Aldri har noen fortjent denne prisen mer enn deg, og jeg vet at du har nye store planer som du vil
realisere til glede for alle oss.
Det er en står, stor ære å få overrekke ildsjelprisen til deg.

