
PHF med to safirer til Per Ottesen. 

 
Styret i Trondhjem Rotary Klub har vedtatt å utnevne Per Ottesen til Paul Harris Fellov 

, med to safirer.  Per ble PHF i 1998 og med en safir i 2005. 
Begrunnelsen ligger i alle de viktige oppgaver og verv du har hatt innen næringslivet, 

idretten og kulturlivet og som du har løyst på en særdeles god måte.  Og for din innsats i 

Rotary,  det siste året som distriktsguvernør for Rotarys distrikt 2280. 
 

Det nytter ikke å nevne alt Per Ottesen har gjort.  La meg derfor ta et tverrsnitt: 
Per har lang ledelseserfaring fra næringslivet.  Han har vært ansatt som 

avdelingssjef/organisasjonssjef i Norske Liv, Trondheim og Oslo, som 

stabsdirektør/personaldirektør i Forenede-Gruppen, Trondheim, og som konserndirektør i 

Gjensidige, Trondheim/Oslo.  Per ble pensjonert fra denne stillingen i 1998. 
 

Per er sterkt samfunnsengasjert og har vært prosjektleder i ulike organisasjoner, og har vært 

medlem og formann i en rekke styrer.  De mest sentrale verv han har hatt er: President i 

Kongelig Norsk Automobilklubb, President i Norges Skiforbund, medlem av Lillehammer-

OLs første søkerkomite, medlem av PR- og Mediakomiteen i Det internasjonale skiforbund 

FIS, leder av Organisasjonskomiteen for VM på ski i Trondheim 97, styreformann i AS VM 

på ski i Trondheim, styreformann i Stiftelsen Nidarosdomens Guttekor,  

styremedlem/styreformann i Gråkallbanen AS, Trondheim, fra 2005 leder av 

jubileumskomiteen for Norges Skiforbunds 100-årsjubileum i 2008, og leder av 

jubileumskomiteen for Vår Frue Kirkes 800 - årsjubileum i 2007.   
 

Per var president i Trondhjem RK 2002 - 03, prosjektleder for distriktskonferansen i 2002, 

prosjektleder for markeringa av Rotarys 100-årejubileum i Trondheim 2005 og 

distriktsguvernør for distrikt 2280 det siste året. 
 

For sin store innsats innen næringsliv, idrett og kultur i en årrekke har Per vorti hedra med 

Kongelig Norsk Automobilklubs fortjenstmedalje i gull, Norges Skiforbunds høgste 

utmerkelse “Plaketten”, Skiavdelingen i Byåsens høgste utmerkelse “Den gylne ski”, 

Æresmedlem i Sør- Trøndelag skikrets, Trondheim Journalistforenings hederspris,  Byåsen 

idrettslags gullmedalje, Sør-Trøndelag Idrettskrets høgste utmerkelse “Diplomet og Kongens 

fortjenstmedalje i gull.  Under Idrettsgalaen  2. desember 2006 ble Per Ottesen tildelt 

hedersprisen av Kulturminister Trond Giske. 
 

Vi i Trondhjem Rotary Klub er kry av at du tilhøre vår klubb.  Du er ikke bare en stor ressurs 

for klubben.  Du er også en trygg venn som har stor omsorg for alle rundt deg.  Jeg veit at du 

har hjulpet  rotaryvenner som har hatt tøffe påkjenninga. 
Ditt guvernørår var knapt halvvegs da du sjøl vart sjuk.  Svært mange er det som stadig har 

spurt kolles det har gått med n`Per og blitt glad når vi fikk høre at det gikk rette vegen.  Men 

for Ja-mennesket Per Ottesen var det tydelig slitsomt å følge opp Rotary og alle de andre 

oppgavene du hadde tatt på deg.  Sjukdommen og medisinkuren som stal en kraftig bit av din 

ellers kolossale energi, klarte likevel ikke å trykke deg nedåt.  Du har stått gjennom dette året 

med bragd - også fordi du hadde planlagt det så godt på forhånd. 
 

Per gifta seg i Røroskirka i 1958 med Anne Kathrine.  Hu har således stått ved hans side i 

snart 50 år.  Og sjøl om hu sjøl har hatt mange viktige og krevende verv, så har hu sikkert vært 

en sterk støtte for Per slik at han har kunna øse av sin arbeidskraft til glede og nytte for oss 

alle. 
Gratulerer! 
 

 


