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Torgeir Feyling har 
vært speider siden 
han var sju år, og har 
en speider-CV som er 
få forunt. Denne uken 
fikk han Røyken Rota-
ryklubbs hederspris 
«Gutten i Røyken» – 
litt korona-forsinket.
Henning A. JønHoldt
henning.jonholdt@rha.no

Hedersprisen for 2021 skulle 
egentlig vært utdelt i fjor, men 
pandemi-restriksjoner gjorde 
at det ble 2022 før det ble mulig 
å gjennomføre utdelingen på 
tradisjonelt vis.

Under det ukentlige klubb-
møtet til Røyken Rotaryklubb 
på Høyenhall, fikk Torgeir Fey-
ling fra Hyggen hedersprisen 
for 2021. Som tidligere år er pri-
sen et verk av tekstilkunstner 
Randi Bjerkås Lyngra, som også 
er fra Hyggen.

– Torgeir Feyling er virkelig 
«Mr. Speider», og han får prisen 
for hans lange og omfattende 
innsats for speiderbevegelsen. 
Spesielt for speidergruppa og 
lokalmiljøet i Hyggen, forklarer 
Åge Borg-Andersen i Røyken 
Rotaryklubb.

leirsjef i utlandet
Merittlisten til Feyling startet 
allerede da han meldte seg inn i 
speiderbevegelsen som 7-årig 
ulvunge i 1973. Etter flytting fra 
Kristiansund til Røyken i 1977, 
gikk han inn i den da nystarte-
de guttetroppen i Hyggen året 
etter. 

– Deretter ble det patruljefø-
rer- og assistentkurs, og et le-
derløp som troppsleder og lag-
leder. Feyling tok over ledelsen 
av Hyggen speidergruppe i 1991 
og har uten opphold skjøttet 
denne oppgaven siden, sier 
Borg-Andersen.

Men det stopper ikke der for 
Hyggen-mannen som har vært 
leirsjef ved gruppens uten-
landsleire sju ganger i perioden 

1992–2018 og lagleder ved ro-
ver-landsleiren i 1996. Feyling 
har også engasjerte seg i Buske-
rud kretsstyre i 1992–1999 og 
har vært ansvarlig for en rekke 
større arrangementer i regi av 
kretsen. 

I tillegg til å ha deltatt på alle 
landsleirer fra 1981, har han 
hatt verv som instruktør, dele-
gat til Speidertinget flere gan-
ger–og leder av kretsens valg-
komité.

prisen er en honnør
I forslaget som nominerte Fey-
ling trekkes det spesielt fram at 
speidergruppen i mange år har 
vært svært viktig for barna i 
Hyggen.

– Torgeir har en naturlig auto-
ritet og er en som gjerne sørger 
for at ting blir gjort. Som leder 
for gruppa har han en unik 
kunnskap om og kjennskap til 
hele lokalmiljøet og kjenner 
personlig mange av dem som 

bor der. Han øser gjerne av sin 
kunnskap om speiderbevegel-
sens arbeid og holdninger, han 
er god til å formidle gleden 
over, og kunnskap om, frilufts-
liv, og bidrar gjerne når de ulike 
gruppene skal padle kano, dri-
ve med uteaktiviteter eller lære 
om førstehjelp, skrev Erik Ax i 
sin anbefaling av Feyling.

Borg-Andersen sier heders-
prisen er en honnør til det ar-
beidet han har gjort for speider-
gruppen i Hyggen, men også for 
speiderorganisasjonen og Hyg-
gen som lokalmiljø.

«Mr. Speider» fikk forsinket pris

– Torgeir er en som 
sørger for at ting blir gjort

GlaD viNNeR: Røyken Rotaryklubb kunne denne uken dele ut hedersprisen «Gutten i Røyken» til Torgeir Feyling (t.v.). Fra venstre: Åge 
Borg-Andersen, Svein Qvist-Eriksen og Morten Berntzen. FoTo: peR olav leReN

loKal: Kunstner Randi Bjerkås 
Lyngra har levert tekstilbilder 
med ulike motiver for «Gutten 
i Røyken» i en årrekke. Denne 

gangen er motivet for broderiet 
hentet fra Røyken kirke, der de 

noen ganger om vinteren fikk 
være da hun var tegnelærer 

på Røyken kulturskole i 
Klokkergården.  FoTo: pRivaT


