Minneord
Ingolf Innbjo døde onsdag 6. februar,nær 82 år gammel. Med hans bortgang er det bare å slå fast at
Haugesund – og HIL - har mistet en av sine største idrettsledere gjennom tidene.
Da Haugesund Idrettslag feiret sitt hundreårsjubileum i 2006 hadde jeg, sammen med medforfatter
Jan I. Thorsen, gleden av å skrive lagets jubileumsbok. Det var ingen dissens i bokkomiteen om at
Ingolf måtte få sitt eget kapittel i boka. Hans betydning for HIL, og friidretten på hele Haugalandet
gjennom mer enn 50 år, var udiskutabel.
Ingolf Innbjo var egentlig en lovende fotballspiller som under militærtjenesten i 1953 spilte for Vigør i
Kristiansand. Faktisk så lovende at sørlandsklubben tilbød seg å skaffe ham jobb og leilighet i
Kristiansand, hvis han ville fortsette å spille for Vigør. I stedet valgte han å takke ja til en stilling på
kontoret hos skipsreder Christian Haaland i Haugesund, en arbeidsplass han hadde hele sin
yrkeskarriere. Og vel hjemme i Haugesund begynte Innbjo å spille i Vard, inntil Johan Enerstvedt,
nabo og HIL-koryfe, fikk han til å stille opp på et kveldsstevne i HIL-regi og løpe 800 m. Det gikk så bra
at lysten til å begynne med friidrett ble tent hos den lettbeinte kontoristen. Allerede året etter, i
1955, ble han kretsmester på 800 meter og alt lå til rette for en fin karriere på mellomdistansene.
Men en lei hælskade kom til å stoppe karrieren nærmest før han kom i gang. I HIL-boka fra 2006 er
det beskrevet slik: ”Kanskje var skaden til velsignelse – både for HIL og Innbjo selv? For ingen kan
komme utenom at denne perfeksjonisten har preget HIL og friidretten i Haugesund fra han kom med
i styret i HIL i 1958, og med visse fravær fram til lagets hundreårsjubileun i 2006”.
Framfor alt var det som organisator og administrator Ingolf Innbjo gjorde seg bemerket. Da HIL
arrangerte NM for junior i 1963, og siden Norgesmesterskapet i 1965 og i 1981, var han med og satte
sitt preg på mesterskapene som ble prikkfritt arrangert.
Etter et arbeidsopphold på Haalands rederikontor i Genova i fire år, kom Innbjo tilbake til Haugesund
og HIL i 1973. Han ble med i arrangementskomiteen for Mailekene som ble Vestlandets største gutteog jentestevne med ca 600 deltakere. Tidsskjemaet for de mange øvelsene var et puslespill som bare
folk med Innbjos evner kunne få til å gå opp. Slik var han også med og befeste HILs ry som dyktig
arrangør.
Perfeksjonisten Ingolf Innbjo satte alltid høye krav til seg selv, og var også nøye på at folkene rundt
ham gjorde skikkelig jobb. Det kunne for enkelte være en utfordring.
Da HIL sto som arrangør av et nytt junior-NM i 2005 var Tjalves legendariske leder, Jan Hemsvik, på
besøk. Hemsvik som var speaker da HIL arrangerte Norgesmesterkapene både i 1965 og 1981, la ikke
skjul på sin mening om HIL og Innbjo. ”Som arrangør har HIL alltid vært i toppklasse. Ikke minst
takket være Ingolf Innbjo. Han har alltid imponert meg med sine kunnskaper og evner som
stevneleder”.
Innbjo var formann i HIL 1960-63, 1976-81. Han var også HILs første daglige leder, en stilling han
hadde fra 1984-2001. I 1964 var han også formann i Rogaland Friidrettskrets.
For sin innsats ble Ingolf Innbjo æresmedlem i HIL i 1981. Han har også lagets fortjenstmedalje i gull,
og har også fått Haugesund kommunes Idrettspris.
Våre tanker går til Ingolfs familie som har mistet en kjær ektemann, far, svigerfar, bestefar, bror,
svoger og onkel.
På vegne av Haugesund Idrettslag Edvard Sternhoff

