
Den Gyldne Varde tildeles Håvard Lium 
 

• Denne personen er en mentor med store ambisjoner og enda større omsorgsevne.  

• Mottakeren av den Gyldne Varde er lærer på dagtid, og vi er mange som virkelig har 
fått nyte godt av hans evne til å undervise og planlegge. 

• I mellommenneskelige relasjoner og i kurssammenheng er personen en glimrende 
formidler som bruker veiledning aktivt. Han har mange gode historier å fortelle som 
bidrar til god stemning og til å formidle viktig kunnskap på en avslappet og 
uhøytidelig måte. Noen historier er han så glad i at det ryktes at det går ut over 
kursdeltakere - særlig de av den yngre garde - langt ut på kveldene etter en lang dag 
på tur i fjellet.  

• Selv om personen vår absolutt tar sikkerheten og forebygging på alvor, har han heller 
ikke glemt å være leken og finne på masse gode (og av og til litt rare) idéer. Flere av 
disse har gjort at Troms Turlag – og DNT fjellsport Troms  spesielt – har blitt lagt 
merke til både lokalt, regionalt og nasjonalt.  

• Vi kan nevne Bratte Dager, Nasjonal skredvettdag, Fjellsportuka og ikke minst 
Beeperparken hvor alle kan gratis øve på kameratredning i alpinbakken. 

• Alt dette er flotte ideer som har sitt utspring hos denne personen. Personen har 
nemlig den sjeldne evnen til å så frø, plante ideer og få andre til å realisere dem. 
 

• Selv om han har kommet seg litt lite på tur de siste årene (vi skylder her på familiære 
forpliktelser) har han alltid fulgt opp planleggingsarbeid og det vi kan kalle «hans 
gruppe».  
 

• Og nå blir det vanskelig å si mer, uten å røpe hvem personen er…. 
 

• For ikke bare har han vært avgjørende for at mange av instruktørene i skredgruppa i 
DNT fjellsport Troms har funnet veien inn i DNT og gått gjennom NF-systemet og 
utdanningsstigen (som han selv har vært med å utvikle), men han har også vært 
primus motor for å bygge opp og utvikle det som har blitt et av landets største og 
mest kompetente fagmiljøer innenfor skred. Fakta er at uten denne personen hadde 
ikke Troms Turlag og DNT Fjellsport Troms stått så sentralt i det skredforebyggende 
arbeid som det faktisk gjør. 
 

• Denne personen er nemlig leder for skredkomiteen i DNT fjellsport Troms og har 
bidratt til utallige skredkurs gjennom årene, men også instruktørkurs og har sørget 
for en kontinuerlig strøm av ny kompetanse i form av aspiranter og skredinstruktører 
og skikjører generelt. 

 
Nettop derfor er skredgruppa og skredkomiteen veldig glade for at akkurat Håvard Lium får 
den Gyldne Varde.  
 
Det er velfortjent, og vi håper at også at prisen vil bidra litt til å motivere Håvard til å 
fortsette med det gode og viktige arbeidet han gjør i DNT og for at færre skal omkomme i 
skred. 
 


