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Peter er «Gutten i Røyken»: – Hans innsats 

var nøkkelen til Røykenmila-suksessen  
 

UTVALGT: Som symbol på 

hedersbevisningen 'Gutten i Røyken' overrakte 

president Erik Ax i Røyken Rotaryklubb. et 

spesielt utvalgt bilde med den dekkende tittel 

'Etter marsjen', laget av billedkunstneren Randi 

Bjerkås Lyngra fra Hyggen til Peter Persson.  

 

12.03.23 10:01 Bente Elmung  

– Peter Persson og Røykenmila er knyttet tett sammen, og det forsvarer det uvanlige at 

klubben har to prisvinnere for samme året, sier Åge Berg-Andersen. Røyken Rotary legger til 

grunn av Persson var nøkkelen til suksessen for Røykenmila som ble etablert i 2014.  

Røyken Rotaryklubb har bestemt at «Gutten i Røyken»-prisen for 2022 går til Peter Persson 

som har vært en sentral initiativtaker for oppstarten av Røykenmila, og som i sju år fram til 

2022 var han den ubestridte generalen av Røykenmila. 

Men klubben ønsker ikke bare å hedre Persson, men også gi Røykemila som «institusjon» en 

anerkjennelse.  

– Siden Persson og Røykenmila er knyttet tett sammen, gjør klubben det uvanlige ved å 

nominere to prisvinnere for samme året, sier Åge Borg-Andersen i Røyken Rotaryklubb, og 

legger til: Samtidig vil klubben vil med hedersprisen berømme at de har lykkes med å lage en 

festdag ute i det fri sammen med bedrifter og lokale foreninger, å motivere folk til å komme i 

gang med trening, og til å samle inn penger som deles ut til gode formål i lokalmiljøet. 

Nøkkelen 

Selv om Persson har gitt seg som leder, er han uløselig knyttet til Røykenmila, som 

initiativtager og ubestridt «general» fra starten i 2014 og fram til 2022.  

Nøkkelen til etableringen av Røykemila var at det lykkes Persson å samle en gruppe 

engasjerte mennesker – som så ble til stiftelsen Røykenmilas Venner – med formål å 

arrangere aktiviteter og idrettsarrangement i den gang Røyken kommune. 

– Røykenmila og Røykenmilas Venner gjør gjennom det årlige løpsarrangementet en 

kjempeinnsats for å motivere folk til å komme i gang med trening og fysiske aktiviteter, 

og ikke minst i form av tilrettelegging for slike aktiviteter, sier forslagsstiller Kristian 

Wear i sin begrunnelse til prisen. 

Han viser til at startkontingent og sponsorinntekter har gitt betydelige inntekter og overskudd 

som igjen er blitt fordelt på lag og foreninger i Røyken. 

– Det var derfor en stor glede for Røyken Rotaryklubb, etter forslag fra Kristian Wear, 

å tildele prisen til Persson og Røykenmilas Venner, sier Borg-Andersen. 
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Røykenmilas Venner representert ved Espen Olsen ble overrakt et hedersbevis i form av en 

innrammet plakett med bilde av Røyken Rotaryklubbs originale klubbvimpel, som stadfesting 

av en pengegave på 5 000 kroner. 

 

MEDVINNER: Espen Olsen fikk overrakt 

en plakett som bevis på at også 

Røykenmilas Venner er funnet verdig 

prisen 'Gutten i Røyken 2022. Foto: 

Røyken rotaryklubb  

Samarbeid 

Røykenmila er i utgangspunktet et 

løpsarrangement som foregår i 

Kjekstadmarka med aldersklasser for 

voksne og juniorer samt tur/aktivitetsløp 

for både voksne og barn.  

I arrangementet inngår også konserter, oppvisninger og andre aktiviteter. 

– Som en kuriositet nevnes spikring av fuglekasser, sier Borg-Andersen. 

Det hele startet med at Persson fikk med seg noen sentrale firmaer og organisasjoner som 

Sport1 Røyken, sitt eget Classic Pizza, lokalavisa RHA, IL ROS og Røyken Orienteringslag. 

I tillegg var Røyken kommune sentral og ga økonomisk støtte i oppstartsåret. 

Persson forteller at en viktig nøkkel til suksessen var at lokalavisen RHA bidro med 

informasjon. 

Han understreker at Røykenmila er et resultat av godt dugnadsarbeid fra Røykenmilas 

Venner, engasjerte sponsorer og ikke minst god markedsføring via RHA og andre. 

 

PRISUTDELINGEN: Erik Ax, president i Røyken Rotaryklubb, Espen Olsen, Åge Borg-

Andersen, 'gutten i Røyken' Peter Persson og forslagsstiller Kristian Wear. Foto: Røyken 

Rotaryklubb  

Har gitt millioner 

– Allerede det første året var det 1 200–1 400 personer som møtte opp på en søndag 

formiddag, sier Persson.  

Av disse deltok 600 – både barn og voksne – i de ulike løpsdistansene, «mila» med tidtaking 

samt «halvmila» og «minimila» som tur/aktivitetsløp.  



– Det er takket være Peters engasjement og pågangsmot at Røykenmila er en suksess, 

sier Olsen, og legger til at et bredt spekter av frivillige, lag og foreninger og lokale 

bedrifter har år etter år bidratt til å gjøre «Mila» til en folkefest ved Saga på Kjekstad 

gård. 

Koronapandemi gjorde at Røykenmila 2020 ble avlyst, og avgrenset i 2021.  

I 2022 ble «Mila» arrangert for fullt igjen – dog preget av to år med pandemi og nye krefter i 

styret etter at Persson etter sju år fant ut at det var på tide å overlate stafettpinnen til nye 

krefter. 

Olsen forteller at det siden oppstarten i 2014 er gitt mer enn 4,5 millioner kroner tilbake ulike 

tiltak til glede for befolkningen via et 20-talls lag og foreninger.  

 

GUTTEN I RØYKEN: Peter 

Persson er ubestridt 

Røykenmilageneral til tross for 

at han nå har gått av som leder. 

Røyken Rotaryklubb mener 

han rettmessig fortjener den 

mangeårige tittelen Gutten i 

Røyken for sin innsats. Foto: 

Røyken Rotary  

 

 

Disse har fått 

På lista over mottakere står blant annet rullestolvennlige turveier i Kjekstadmarka, 

utplassering av populære gapahuker og benker på ulike steder i marka, tilskudd til bygging av 

frisbeegolfbane på Spikkestad skistadion, skatepark ved Midtbygda barneskole, støtte til 

ROS-hytta og Herstadhei turisthytte. 

For 2023 frister Røykenmilas Venner skoleelever fra 1. til 10. trinn med to pengepremier på 7 

500 kroner til de klassene som har flest elever som deltagere i Røykenmila 3. september i år.  

– Fortellingen om Røykenmila gjør Peter Persson og Røykenmilas Venner ved Espen 

Olsen til verdige mottagere av «Gutten i Røyken»-prisen for 2022, sier Ax. 

– Persson og Røykenmila er knyttet tett sammen, og det forsvarer det uvanlige at klubben har 

to prisvinnere for samme året, skriver «Gutten i Røyken»-komiteen ved Lasse Norhamo, 

Svein Qvist-Eriksen og Åge Borg-Andersen i sin nominering. 

Røyken Rotaryklubb etablerte «Gutten i Røyken». i 1974.  

 


