
Juryens begrunnelse, Marikken Eidslott, 15 år fra Lyn IL, Oslo 

Birken Ung Stipend 2020 

 
• Vinner av BirkenUng-stipendet VINTER 2020, Jenteutøver, går til en utøver som ikke er 

som alle andre. Marikken Eidslott, er gjennom sin lidenskap til skisport og friluftsliv, et 
forbilde for alle som tror de ikke kan delta i fysisk felles aktivitet.  Marikken er også en 
viktig stemme for mangfold og inkludering og viser hvordan det er en naturlig del av et 
helt vanlig idrettslag, Lyn Ski. Marikken er ikke opptatt av å vinne skirenn. Hun blir alltid 
sist. Marikken er opptatt av å gjøre det hun elsker. Hun elsker å være aktiv, og hun elsker å 
være ute. Hun er spesielt glad i å være ute med ski på beina. Hun er alltid opptatt av å 
gjøre så godt hun kan. Da er hun også mest fornøyd. 
 

• Marikken går ikke bare langrenn. Hun er også glad i å gå randonnée-turer og stå på alpint. 
Alt som har med ski å gjøre synes er gøy.  
 

• Marikken er veldig glad i å trene sammen med de andre i klubben sin. Det er ikke alle 
treningene hun kan være med på, men hun pleier å være med på alle styrketreninger, på 
skitreninger i Lyn Ski sin egen Snøpark og på Lyn Ski sine familiesamlinger. I tillegg deltar 
hun blant annet på Barnas Ridderrenn, på Kretsmesterskapet i Oslo, og på 
Ungdomsbirken. Ingen utøver smiler mer enn Marikken før, under og etter en 
konkurranse.  

 
• Selv forteller Marikken; «Det hender at rennarrangøren opprette en egen «spesialklasse» 

for meg. Da kan det være at jeg vinner klassen min. Jeg vet at jeg kanskje er den eneste 
som er med i denne klassen, men jeg føler meg som en vinner likevel. Jeg blir utrolig glad 
og smiler veldig mye. Jeg vil skryte av Ungdomsbirken som gjør det enkelt for meg å melde 
meg på i min egen «spesialklasse»» Marikken er fast deltager på UngdomsBirken, som hun 
også gledet seg veldig til år. 

 
• Marikken bidrar på sin måte til et godt idrettslig miljø i Lyn Ski ved å vise at alle kan gå på 

ski – selv om man kanskje er født med noen utfordringer.  Hun har alltid vært opptatt av 
idrettsglede, egen og andres utvikling.  Som mange andre har hun også lyst til å bli bedre 
på ski, og det motiverer henne til å fortsette.  Marikken er også en ekte heier, og er noen 
ganger med på skirenn hvor hun ikke konkurrerer selv – og da heier hun på alle som går. 
Marikken mener alle fortjener å bli heiet på. 

 
• Marikken er usikker på om hun er et godt forbilde for noen. Juryen var enstemmig i at det 

er hun!  I et større intervjue med DNT fortalte hun blant annet om hvorfor hun synes det 
er så fint å gå toppturer og skiturer. Turistforeningen brukte svarene i en film for å vise at 
alle er velkommen ut i naturen. Vi vet at Marikken fikk utrolig mange hyggelige 
tilbakemeldinger fra mennesker som har sett filmen på Facebook, Instagram og på TV2, og 
at dette har inspirert mange til å komme seg ut på ski.  

 
• Marikken er også et bevis på at barn som er annerledes kan få et bedre liv gjennom å 

kjenne på gleden og mestringsfølelse skisporten og fellesskapet har gitt henne. Sammen 
med familien sin holder de foredrag for å dele den positive erfaring.  



 
• Marikken valgte først helt til slutt i sin BirkenUng søknad å nevne at hun har Down 

syndrom fordi det ikke er noe hun tenker på til vanlig. Hun vil helst være kjent som 
Marikken. Søstrene hennes pleier å si det slik: «Det gjør ikke noe at Marikken er 
annerledes. Vi er alle annerledes.» 

 
• Utøvere som Marikken er også viktige å trekke frem i en tid hvor svært mye innen idretten 

dreier seg om utstyr, prestasjoner og toppidrett. Idrett er så utrolig mye mer, og kan bety 
en positiv forskjell uansett forutsetninger og nivå. Birken er også opptatt å vise at man har 
plass til alle. Juryen var enstemmig i at Marikken er en verdig vinner av av BirkenUng 
Stipendet Vinter 2020, jente.  

 
• Juryen Gratulerer Marikken med prisen og ønsker lykke til videre 
 

 


