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Surnadal NTN Taekwon-Do Klubb: 
Taekwondo-klubben i Surnadal kan vise til aktivitet, engasjement og idrettsprestasjoner som er 
meget imponerende.  Klubben har klart å sette Surnadal på kartet, ikke minst gjennom de årlige 
sommerleirene med flere hundre tilreisende deltakere.  Klubben har meget dyktige ledere, samt 
utøvere som kan vise til imponerende resultater både på nasjonalt og internasjonalt nivå.  
 
 

Geir Helge Heggset: 
Geir Helge har over mange år lagt ned en utrolig stor innsats for Surnadal IL handballgruppa.  
Geir Helge stiller alltid opp på trening og kamp, han åpner hallen, henter frem alt utstyr, 
tømmer vann i flaskene, henger opp reklame, rydder bort utstyret - og er til uvurderlig hjelp 
med det meste.   
Og ikke minst er Geir Helge veldig ivrig under kampene.   
 
 

Magne Hansen: 
Magne har vært leder i både skigruppa og hovedstyret i IL Søya, og var bl.a. en svært dyktig 
leder innen langrennssporten for en del år siden.  Magne er likevel mest kjent for sin store 
innsats som speaker både sommer- og vinterstid.  Han har vært speaker på uttalige 
fotballkamper og skirenn.  Ikke bare i regi av IL Søya, men mange andre klubber har også 
benyttet seg av hans egenskaper og erfaring som speaker.   
 
 

Willy Are Johansen: 
Willy var med å bygge opp håndballgruppa i Surnadal IL både sportslig og administrativt da 
han kom til Surnadal midt på 1970-tallet.  Han var trener hele perioden fram til han flyttet til 
Stavern for ca 10 år siden.   Han har trent utallige antall lag, og han oppnådde gode 
resultater.  I Surnadal var Willy også den som bidro til å skaffe penger i kassa, og et utall av 
timer ble brukt til ulike inntektsbringende tiltak.   
 
 

Hege Sæther Moen: 
Hege legger ned en formidabel innsats og ståpåvilje for Trollheimen Ride- og Kjørelag.  Hun 
har sittet i styret for klubben i mange år, og har ellers vært primus motor for mye innen 
hestesporten i Surnadal.  Hun har rekruttert mange til sporten med sin godvilje ved å låne 
bort både hester, utstyr og anlegg til små og store hesteinteresserte.  Hun stiller alltid opp 
med godt humør og gode råd. Hege har den siste tiden jobbet mye med ridehallplanene, 
som nå endelig ser ut til å bli realisert. 


