Æres Nysgjerrig tildeling 2013, Runar Bekkeseth
Innstilling fra Holmestrand Rotary
Holmestrand Rotary ønsker i år å gi ut en nysgjerrigpris til en person i kommunen som har gjort en
formidabel uegennyttig innsats gjennom svært mange år.
Runar Bekkeseth har i alle år vært drivkraften i drift og utvikling av Breimyranlegget, som pr. i dag fremstår
som et av de flotteste rekrutteringsanleggene i landet.
Interessen for skihopping har nok ligget der fra Runar var en liten gutt og vokste opp på Hvalberg gård. Far
Erling var tidligere skihopper, og interessen ble sikkert, i en viss grad, rettet inn mot skihopping. Jeg kjenner
godt miljøet, da jeg vokste opp på samme måten, og kan huske at vi som smågutter hadde skirenn ned
kneika på Hvalberg, og fikk flotte pokaler i premie. Premiene var hentet fra premieskapet til Erling.
Runar var i årene fremover en aktiv del av hoppmiljøet i Botne Skiklubb. Som 14 åring hadde han en
fantastisk sesong og vant nærmest alle renn han stilte opp i, med unntak av Hovedlandsrennet, der han ble
nummer to. En meget sterk prestasjon. For å sette sesongen litt i perspektiv, kan det nevnes at Roger Ruud er
samme årgang. Eller gjorde han mange flotte prestasjoner i sesongene før og etter.
Breimyrbakken hadde i noen år ligget nede, men i 1967 var far Erling drivkraften bak oppbygging av den
nye Breimyrbakken.
I årene etter har den gjennomgått mange forandringer til det anlegget som er der i dag og Runar har vært
drivkraften bak de fleste av disse endringene.
Hvert eneste år har Runar nedlagt utallige timer i anlegget. På høsten er det forberedelser til en ny sesong og
anlegget blir reparert, vedlikeholdt og utviklet slik at det opprettholder god kvalitet. Når det nærmer seg
vinter og kulda kommer er det å sette i gang snøkanonene slik at man får et godt grunnlag og bakken kan
holde seg i stabilt god stand hele vinteren. Utover i sesongen er det nærmest et vedlikehold hver eneste
treningsdag/renndag og det er et helt naturlig syn å møte Runar i traktoren på vei opp til bakken.
Botne Skiklubb arrangerer hvert år nasjonale renn, og hovedansvarlig er som regel Runar.
I tillegg er Runar svært opptatt av rekrutteringen til hoppsporten, og er leder av barmarkstreningene,
sammen med sønn Morten, utover høsten. Når vinteren kommer, er det svært viktig for Runar å få de små
hoppbakkene i orden så tidlig som mulig, slik at de små rekruttene kan komme i gang og det kan settes i
gang hoppskole.
Som dere skjønner har Runar nedlagt et fantastisk arbeid i å holde hoppsorten i gang i vårt sommerfylke
Vestfold. Med stort arbeid og engasjement legges det hele tiden til rette for å ha det gøy i hoppanlegget. For
de aller fleste av oss er engasjementet i slike sammenhenger ofte basert på at egne barn er med på
aktiviteten. For Runar er det et helt spesielt engasjement uavhengig av dette. Det er derfor med stor glede vi
gir Runar denne påskjønnelsen fra oss, en original miniatyrutgave av nysgjerrigdama. Vi er heller ikke i tvil
om at Runars engasjement vil fortsette, til stor glede for mange barn og unge.

