
Den Gyldne Varde tildeles Jan Larssen 

• Denne personen har mange år bak seg med Troms Turlags logo på brystet.  

• Personen har vært tilsyn på ei av turlagets hytter siden 90-tallet. Han har mange 
meter i beina og mange kilo i sekken opp seige bakker, på tur til fjells for å gjøre 
opplevelsen god for neste besøkende på hytta.  

• Han er utpreget arbeidsom og har stått for en omfattende oppussing av hytta han er 
tilsyn på, og i tillegg er han hjelpsom – han har også gjort mye på den andre hytta på 
tunet. Han har også hjulpet til med oppussing av bl.a. Nye Dividalshytta, der en av 
oppgavene var å bygge større veranda.  

• Han har utmerket seg ved å gå opp til hytta etter arbeidstid midt i uka for å reparere 
ting som hastet, for så å gå ned om kvelden eller natta for å nå jobb dagen etter.  

• Mottakeren av Den Gyldne Varde er utdannet ingeniør, og det har virkelig turlaget 
nydt godt av opp gjennom årene: Han er praktisk anlagt, oppfinnsom og kreativ, og 
har bidratt med mange gode løsninger på turlagets hytter disse årene. Mange fine 
løsninger på hyttene har blitt utformet på hans verksted. Alt han gjør bærer preg av 
god planlegging. Vi kjenner ham som nøyaktig, ærekjær og ordentlig i alt han gjør.  

• Han er god på å se andre - vi har også hørt fra jentene på kontoret, at de setter pris 
på hans årvisse julehilsen. 

• Mottakeren av Den Gyldne Varde er en utrolig fin fyr, og har lagt ned en stor innsats 
gjennom mange år for å legge til rette for besøkende på hyttene våre. Han har godt 
humør, er en god «dugnadskollega», og har svært stor arbeidskapasitet.  

• I tillegg har han også engasjert seg i den demokratiske og organisatoriske delen av 
turlaget, som nestleder i styret i en periode. 

 

• Vi er veldig glade for å kunne tildele Den Gyldne Varde til – trommevirvel – Jan 
Larssen.  
 

• Han er til vanlig tilsyn på nye Gappohytta, men akkurat nå har han vikar pga et kne 
som er under opptrening. Vi håper vi med denne utmerkelsen kan få vist deg, Jan, 
hvor mye vi setter pris på din innsats og alt du gjør for turlaget. Vi håper kneet snart 
er så sterkt at vi igjen kan møtes på Gappo.   

 


