Ordfører Erik Slettens åpningstale på Trysiliaden 2019
Kjære deltakere, ledsagere, gjester og publikum.
Velkommen til den 30. Trysiliaden! Velkommen til en skikkelig vinterdag med
aktiviteter og konkurranser på ski og snø. Noen har kanskje vært her alle tredve
gangene. Fr andre er dette første deltakelse i Trysiliaden.
De første trysiliader ble til etter et initiativ fra Sønsthagen senter for arbeid og
opplæring og blant initiativtakerne fra oppstarten vil jeg nevne Jarle Gløtvold og Jan
Kvil som er spesielt invitert i dag.
Tryslinga tar imot mange tusen besøkende året gjennom, særlig mange nå vinterstid.
Trysiliaden og du som deltaker gjør vi ekstra stas på med blant annet stort opptog
gjennom Bygda. Årets tog har deltakere fra 15 kommuner – 144 deltakere pluss 117
ledsagere. Idrett og aktivitet i felleskap med gode venner og nye bekjente er målet for
dagen.
Trysiliaden har rom for alle. Du finner aktiviteter og konkurranser for alle nivåer – fra
de som konkurrerer på tid til de som trenger mer tilrettelagte aktiviteter som hest- og
hundekjøring. For andre gang har vi også alpine aktiviteter på Trysiliaden – her som
alpineventyret startet for mer enn 50 år siden.
Etter endt dyst er det bankett for 300 i Trysilhallen med god mat, levende musikk,
mulighet for en dans, tid med gamle venner og bekjente og ikke minst med
spennende, nye bekjentskap.
Den 30. Trysiliaden med bankett, aktiviteter og konkurranse vil gi deg et skikkelig
påfyll med opplevelser, og du kan begynne å glede deg og starte forberedelser til
neste år allerede.
Vi vil takke spesielt de som år etter år tar et stort ansvar for å gjennomføre
arrangementet og legger ned en stor innsats for at Trysiliaden skal bli så bra som
mulig.
Alle Iader har en ild å tenne; Trysiliadeilden tennes i år av Trine Westgård fra Trysil
som har deltatt flere ganger på Trysiliaden.
Etter tenning av ilden spiller Rune Mobæk fanfare.
(Deretter åpnet ordføreren Trysiliaden slik:)
På vegne av arrangøren Trysil kommune og alle innbyggere i Trysil vil jeg nok
engang ønske alle varmt velkommen til Trysil og lykke til med deltakelsen i de
forskjellige konkurranser og aktiviteter.
Med disse ord erklærer jeg den 30. Trysiliaden for åpnet!
Vi skal nå synge nasjonalsangen i lag, og jeg ønsker kultursjef Anne N. Sætre
velkommen opp på scenen.

