Bransjeprisen til Øystein Amundsen

Øystein Amundsen kunne ta imot diplom, reisestipend og mye velfortjent skryt, som den fjortende vinneren av bassengbransjens
egen hederspris. Her sammen med to representanter for BAD, PARK OG IDRETT, Alice C. Boyd og Oliver Kofler.

Bassengbransjen har mye
å takke Øystein Amundsen
for. Så mye at han fikk hedersprisen for 2019, under
Badeteknisk 2019-arrangementet på Hamar.
Vidar Alfarnes (tekst og foto)
– Det er hyggelig å bli lagt merke til, og
jeg er ekstra ydmyk for at bransjen deler
ut denne prisen til en representant fra
leverandørene. Så vidt jeg vet er det første gangen. Men så har jeg også jobbet
hardt og målrettet for å utvikle løsninger
og produkter som tjener bransjen som
helhet. Det er også helt naturlig. Bare
noe som er fornuftig, balansert og godt
forankret i fagmiljøet har livets rett,
mener den populære prisvinneren. Som
litt tilfeldig skiftet beite fra heis- til bassengbransjen, tidlig på 90-tallet.
Trivselsbransje
– Jeg er glad i å drive med undervisning. Da får man også god grasrotkontakt, og lærer bransjen godt å kjenne,
sier mannen som i et normalår holder
fire til seks kurs. Det gir ham mange
gode opplevelser.
– Jeg liker meg veldig godt blant alle
disse bassengfolka. Her snakker vi virkelig om en trivselsbransje, skryter
Amundsen.
For tida er han og de andre i ENWA
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travelt opptatt med nye og til dels store
prosjekt.
– Vi er tungt inne både på Jessheim-badet og ikke minst Tøyenbadet. I tillegg
har vi arbeid med flere basseng i Nittedal. Det er mye som skjer, og vi er stort
sett med i kampen om veldig mange av
jobbene, forteller han.
Har eget basseng
På privaten er Amundsen også en smule
opptatt av både sjø og vann.
– Jeg bor i Drammen og har båten min
liggende i Holmestrand. Den er mye i
bruk. Hjemme har jeg også et lite basseng i hagen, som jeg fyller med vann

når sommeren er i anmarsj. Da setter jeg
alle kluter til for at vannkvaliteten skal
være av beste merke, smiler Amundsen,
og innrømmer at det lykkes han ganske
så godt med.
– Da vanker det også mye kred fra barnebarn og familie.
PS! Årets hederspris er den fjortende
som er blitt delt ut. I juryen satt styreleder i BAD, PARK OG IDRETT, Jon Steinar Tufte, daglig leder i BAD, PARK OG
IDRETT, Alice C. Boyd, og redaktør i
fagtidsskriftet Badeteknisk Forum, Bo
Norseng.

Juryens begrunnelse
BAD, PARK OG IDRETTs (BPI) hederspris deles ut for 14. gang under
Badeteknisk 2019. Hedersprisen 2019,
eller bransjeprisen som den gjerne
kalles, går til en person med god retorikk og lun pedagogikk. Gjennom
sin kunnskap fremstår han som en
tydelig fagperson særlig innenfor fagfeltet «vannkvalitet». Han kommer
opprinnelig fra heisbransjen, og begynte i bassengbransjen i 1993.
Øystein Amundsen har i en årrekke
vært foreleser på en rekke kurs i
vannbehandling i regi av BPI, Fagforbundet og for sin egen arbeidsgiver
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ENWA Badeanlegg AS. Han gikk inn
i styret i Norsk Bassengbadteknisk
Forening i 2004, og var leder i perioden 2011 til 2015. Med sine innovative
og kunnskapsrike løsninger, øser han
av sin erfaring med ulike teknikker og
løsninger for å kunne levere topp
vannkvalitet til våre basseng.
Øystein Amundsen representere en
viktig bransje for oss alle. Hedersprisen 2019 er også en anerkjennelse til
bransjeorganisasjonen NBTF som har
mange dyktige fagfolk, og som bistår
med sin kompetanse i flere sammenhenger.

