Minneord om Svein Røssvoll og Helge Jacobsen
Rana Elgjegerforening har i løpet av kort tid mistet to støttespillere i Svein Røssvoll og Helge
Jacobsen.
Måten det har skjedd på er så forunderlig og usannsynlig – friske opplagte karer som plutselig
går bort.
Svein sovnet inne, en februarmorgen ved kjøkkenbordet i sitt hjem. Helge døde på Levanger
sykehus nå i slutten av april etter å ha blitt syk på flyet hjem fra feiretur til Egypt - et
sykehusopphold på 3 dager.
Begge var av den gamle gode sorten – lun i sin fremferd – ikke fremferd med bulder og brak.
Var det noe man en dag snakket om skulle vært gjort oppe på våres skytebane på
Røssvollheia, så neste gang vi kom dit oppdaget vi at arbeidet var utført. Da var det Svein
eller Helge som hadde ”ordnet opp ”.
De hadde en egen evne til selv å se hva som måtte gjøres og hvordan saker måtte løses. De
hadde begge handlekraft til å ta de rette beslutningene og samtidig være med på
utførelsen/gjøre jobben – aldri nei i deres munn.
Hadde Rana Elgjegerforening hatt en pris som gikk på dette med å stille frivillig opp og i
tillegg innsikt i hva som måtte gjøres, så hadde Svein og Helge vært de første prisvinnerne.
De var bærebjelker i foreningen på hver sine måter.
Svein var vaktmester på skytebanen både sommer og vinter.
Om vinteren sørget han for at veien og området var ryddet for snø. På skytedagene på
onsdagene var området ryddet for snø og som oftest var skytebanen klargjort og skiver satt på
plass.
I kalde perioder var han daglig innom klubbhuset og sjekket at varmen stod på så vannet ikke
fraus.
Om sommeren slo han gress, ordnet opp med å rydde bort søppel. Han likte ikke at det var
dårlig orden inne på området – da tok han seg ei arbeidsøkt og ordnet opp.
Han stortrivdes de dagene vi arrangerte stevner og skytekveldene med oppskyting til
storviltprøven. Da var han i sitt ess han organiserte, rettleide skytterne, hjalp og motiverte de
yngste slik at de fikk gode resultater og var et naturlig midtpunkt og samlingspunkt – blid og
lun som han var. Han skapte liv og røre der han befant seg.
Helge var pelementmakeren – han organiserte med å skaffe tilvei redskaper og utstyr som
trengtes til en hver jobb. Elektronikken vi hadde med skyteskivene var det Helge som styrte.
Oppsto det feil her var det bare å ringe Helge så ordnet det seg – helt utrolig.
Helge var nestformann i foreningen og hadde mange oppgaver i denne forbindelsen.
I 25 år har han vært med i styre av foreningen, han har også vært formann.
Han såg ikke mørkt på å ta et tak om det gjaldt det organisatoriske eller om det var noe som
skulle gjøres oppe på Røssvollheia. Helge var en alt mulig mann, han såg bestandig
muligheter og løysninger om vi andre såg svart på ting.
Helge var en type som brydde seg i første omgang om andre, selv kom han i andre rekke.
Holdt han på med noe arbeid selv, la han bort det arbeide for å hjelpe andre først.
Rana Elgjegerforening vil merke et stort savn etter to meget viktige personer. Det blir ikke
enkelt for oss å ta over alle de oppgaver som Svein og Helge utførte.

I en periode fremover må vi sikkert ”prøve å feile ” med arbeidsoppgaver som var en
selvfølge for Svein og Helge.
Rana Elgjegerforening vil få takke deres nærmeste for det arbeidet de har gjort for oss og vi
tenker spesielt på savnet for dere å ha mistet Svein og Helge.
Vi vil få lyse fred over minnene til Svein og Helge
Styre i
Rana Elgjegerforening

