
 
1 

 

Årets Rotarianer 2019 

Navn Haavard Magne Tveitane 

Født: 1.1.1938  (Alder ingen hindring) 

Medlem av Nesbru Rotary Klubb i 2003 Medlem av Røyken Rotary Klubb 2017 

 

Haavard er innstilt til prisen for sin store innsats for Semiaden gjennom 10 år. Semiaden er et årlig 

arrangement til inntekt for NaKuHel senteret på Sem i Asker. Semiaden er et arrangement som nå er 

kjent i Asker som et stort familiearrangement som trekker mange tusen besøkende EN søndag i 

september hvert år. 

Det begynte i det stille med klubbdugnader på opp-pussing av små hus og gartneribygg på Sem for 

Nakuhel. På et tidspunkt ble arbeidsinnsatsen på Sem formalisert mellom blant annet Gunnar Gilsø, 

Finn Haraldseth og Haavard som la grunnlaget for det vi kjenner arrangementet som i dag. 

Haavard var de ti første årene prosjektlederen som samlet medlemmer i klubbene Skaugum, Asker 

og Nesbru til innsats. De senere år er også Hurum, Raukvin og Røyken kommet med, slik at det nå 

er 6 klubber med i arrangementet med ca 100 Rotarymedlemmer i aksjon på selve 

arrangementsdagen. Mange ildsjeler deltar også som nevnt fra mai til september med egen tid og 

erfaring. Arbeidsmøtene hvert år starter gjerne med at vårsola smelter den siste snøen, og det 

avholdes et betydelig antall møter i forskjellige komiteer også før sommerferien hvert år. 

Semiaden er svært avhengig av været arrangementsdagen og derfor, for å redusere den økonomiske 

risikoen har nå salg av kaffe og mat, samt et stort kunstlotteri gitt store bidrag i tillegg til salget av 

deltagerkart for naturstiløypa som er arrangementets egentlige ide. I år ble det solgt 1500 

deltagerkart. Bak hvert kart er det gjerne en familie på 3-5 personer så det er mange mennesker på 

Sem denne dagen. Alle barn som fullfører et antall poster får medalje- noe som er populært. 

Naturpostene kan være alt fra å gi kunnskap om geologi, bi-røkt, skyting med pil og bue, seiling, 

padling, klatretårn, riding, og hestesko-kast. Det settes også opp et lite vannkraftverk i en bekk for å 

vise barn og unge hvordan «strømmen» blir til. Bare å finne parkering for over 1000 biler et prosjekt 

hvor kronprinsen stiller jordene til Skaugum tilliggende Sem til disposisjon for parkering. Sikkerhet på 

slike arrangement skal også ivaretas og egen HMS-plan godkjent av Politiet er på plass. Det skal 

derfor ikke mye fantasi til for å forstå at dette er et prosjekt som krever styring, administrasjon og 

ledelse av stort format. 

Haavard har holdt trådene i dette arbeidet og innarbeidet gode rutiner fra år til år. Hans tidligere 

yrkesinnsats innen offentlig forvaltning med administrasjon og IT kom godt med. Hans ledelse 

kjennetegnes med at han alltid var godt forberedt, hadde en hyggelig og lun kommunikasjonsform, 

men var steinhard i styringen og gjennomføring.  

Haavard har samlet rundt seg dyktige folk på administrasjon og økonomi slik at det har vært en lang 

rekke med år hvor Nakuhel har blitt tilført friske penger til sin drift. Haavard har nå sluttet som 

prosjektleder etter lang innsats og arvtager er Pål Smits, som med suksess har ledet de to siste 

arrangement. (Det skal nevnes at hans innsats ikke har gått upåaktet hen og han er tidligere tildelt en 

Paul Harris for sitt arbeid.) 


