Ass fylkesmann Sigurd Tremoen

Lillehammer 21. januar 2019

Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens fortjenstmedalje til Ivar
Ringen, mandag 21. januar 2019

Jeg er kommet hit i dag, på vegne av H. M. Kongen, for å hedre deg Ivar Ringen
for ditt samfunnsengasjement gjennom mange år!
Ivar Ringen, da du i fjor gikk av med pensjon, hadde du arbeidet med
trafikksikkerhet i nærmere 50 år. I hele ditt yrkesaktive liv har du både i arbeid
og fritid, hatt et genuint engasjement og lagt ned et omfattende arbeid for
trafikksikkerheten i Oppland fylke. Gjennom din innsats, spesilet overfor barn
og unge, har du i tillegg satt trafikksikkerhetsarbeidet inn i et helhetlig
perspektiv hvor også oppvekstsvilkår, folkehelse og medmenneskelighet har
inngått.
Du har også hatt et betydelig engasjement og mange verv i lag og foreninger.
Du var til sammen 10 år styreformann og daglig leder i Lillehammer Skiklub
hvor du blant annet hadde hovedansvaret for etableringen av Ingalåmi. Rennet
hadde 25 års jubileum i 2018 og har nå blitt en del av Lillehammer skifestival.
Du var i 1996 med på å etablere og lede et lavterskel trenings- og mosjonsmiljø
i Lillehammer Skiklub. Målet var å ha et tilbud med plass for alle. Dette
miljøtiltaket, har jeg hørt at er blitt kopiert flere steder i landet.
Du har også vært en viktig bidragsyter når det gjelder Frelsesarmeens Julegryte
på Lillehammer. I perioden 2001 – 2016 organiserte og skaffet du 220 frivillige
til å bemanne julegrytene alle dagene i desember og det ble samlet inn til
sammen nærmere 10 millioner til de som trenger det mest.
Talen min ville blitt for lang om jeg skulle stå her å ramse opp alt du har drevet
med, men du hadde i mange år en finger med i mye av det som skjedde av
idrettsarrangement på Lillehammer, spesielt ski, som jeg tror ligger ditt hjerte
nært.
Ditt sterke engasjement, din faglige dyktighet og din store gjennomføringskraft
har gitt mange resultater og satt dype spor både i Oppland og landet for øvrig.
Det var ikke uten grunn at man i revysammenheng kom opp med strofen – når
man skulle få frem poenget om å få noe gjort – «Bare ringen, Bare ringen – Ivar
Ringen».

Jeg vil oppsummere slik:
Kjære Ivar Ringen – du har hele ditt voksne liv hatt et engasjement for barn og
ungdom med fokus på bredde, inkludering og mestring. Din innsats innen
trafikksikkerhetsarbeid, din frivillige innsats lokalt, regionalt og nasjonalt har
ligget betydelig over det normale, og din livsinnsats kan stå som eksempel for
andre.
HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du, Ivar Ringen, skal
tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer!

