
(Den Gyldne Varde tildeles Hilde Grimstad) 

 

• Frivilligkolleager i Troms Turlag sier den neste kandidaten er en veldig dyktig og 
kunnskapsrik person, som har lagt ned mange arbeidstimer i turlaget. 

• Personen er innflytter til Tromsø, men har allerede tilbragt nesten halve livet her.  

• Vedkommende er uredd, har stor arbeidskapasitet og står opp for det han/hun tror 
på.  

• Den første dugnadsinnsatsen fant vi spor av allerede i 2008, i fbm turboleirer i 
Lyngen. Da hadde personen barn i Barnas Turlag-alder. 

• Vedkommende har siden deltatt på hytte- og merkedugnader, er med på lange turer 
og er ikke redd for å ta i et tak. Personen har også organisert og vært primus motor 
for større dugnader.  

• Mat kan personen også lage, og er en racer bak gryta.  

• Vedkommende har vært med i styret i 6 år. Først som styremedlem i to år, deretter 
som styreleder i fire år, altså i to valgperioder. Da hun – for det er en hun – gikk av 
som styreleder, var hun klar på at hun ikke skulle være noen syvende far (eller mor…) 
i huset, og ville derfor ikke være styremedlem eller vara videre.  

• Engasjementet stoppet ikke der. Hun har mange og viktige kontakter i næringslivet i 
Troms, og har gjennom sine bekjente i Arbeiderforeningen stått på for at TT skulle få 
kjøpe Ryøya, og gjøre øya om til et friluftsparadis for allmennheten. Dessverre 
strandet prosjektet pga motstand hos enkelte i UIT-systemet. Hun hadde da lagt ned 
utallige planleggings- og dugnadstimer for å få sikret denne friluftsperlen til turlaget 
og til folk flest.  

• Men hun ga seg ikke der. Nå jobber hun hardt for å få godkjent og realisert turlagets 
planer om naust og gapahuk på en eiendom på Vikran, da Arbeiderforeningen ønsker 
å gi denne eiendommen til turlaget. Det har vært mange runder med kommunen, og 
kampen er ikke over enda.  

• En frivilligkollega beskriver henne som uredd på dagtid, men litt mørkeredd og 
skuggeredd… De hadde vært på befaring på Karibu sammen, da det begynte å blåse 
opp og det ble en del rabalder i pipa. Da fikk hun det etter sigende veldig travelt med 

å komme seg av gårde… 😊 

• Hun er ei dame med godt humør og ståpåvilje. Hun har klare meninger og tar de 
konfrontasjonene hun mener betyr noe.  

• Nå er det sikkert mange som har skjønt hvem jeg snakker om? 

• For sitt tidligere, nåværende og kommende engasjement er Troms Turlag utrolig 
stolte over at Hilde Grimstad tildeles Den Gyldne Varde. 

 

 

 

 

 


