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I juni 2010 ble Gjensidigestiftelsen omdan-
net fra en alminnelig stiftelse til en finans-
stiftelse. Dette skjedde som en konsekvens 
av at Gjensidige Forsikring (Gjensidige) 
samtidig ble omdannet til et allmennaksje-
selskap (ASA). Frem til slutten av desember 
2010 eide Gjensidigestiftelsen samtlige  
aksjer i Gjensidige. I forbindelse med at 
Gjensidige ble børsnotert den 10. desember 
2010, gjennomførte stiftelsen et sprednings-
salg, og Gjensidige fikk over 50.000 nye 
aksjeeiere. Stiftelsen eide 62,24 prosent av 
aksjene i Gjensidige ved utgangen av 2013.

Vårt ideelle formål
Det ideelle formålet handler om at stiftel-
sen gjennom gaveutdelinger skal fremme 
trygghet og helse i Norge. Dette gjør vi 
gjennom å støtte forebyggende og aktivi-
tetsskapende prosjekter drevet av frivillige 

DETTE Er 
Gjensidigestiftelsen
Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og den ivaretar to viktige roller. 
Den ene handler om å videreføre Gjensidige Forsikrings solidaritetstankegang 
ved å gi økonomiske bidrag til ulike samfunnsnyttige formål med fokus på 
trygghet og helse. Den andre utøves i egenskap av å være en betydelig finan-
siell aktør og hovedaksjonær i Gjensidige Forsikring, og det er denne rollen som 
muliggjør stiftelsens ideelle formål. 

organisasjoner og ildsjeler. Fra og med eta-
bleringen i oktober 2007 og frem til 2013 har 
Gjensidigestiftelsen tildelt nær én milliard 
kroner til rundt 4000 prosjekter. Svømme-
aksjonen sammen med Norges svømme-
forbund og turskiltprosjektet i samarbeid 
med alle fylkeskommunene, er de to største 
satsingene på gavesiden. I tillegg er fokuset 
på fysisk aktivitet ytterligere forsterket 
gjennom samarbeidet i Aktivitetsalliansen.

Vårt finansielle formål
Gjensidigestiftelsens finansielle formål 
dreier seg om å forvalte det langsiktige 
eierskapet i Gjensidige og å videreføre 
kunderepresentasjonen i selskapet. Det 
skjer blant annet ved at Gjensidiges kunder 
velges inn i stiftelsens generalforsamling 
og styre.  I tillegg videreformidler stiftelsen 
aksjeutbytte fra Gjensidige til selskapets 

skadeforsikringskunder. I 2013 ble nær to 
milliarder kroner utbetalt til Gjensidiges ska-
deforsikringskunder i form av kundeutbytte. 
Stiftelsen forvalter også betydelige verdier 
utover de store verdiene aksjene i Gjensidige 
representerer. 

Vår rapportering
Gjensidigestiftelsen har valgt en todelt  
løsning for sin årlige rapportering, én  
årsrapport og én presentasjon av gave- 
virksomheten. De to publikasjonene  
distribueres sammen, slik at mottagerne 
får muligheten til en helhetlig informasjon 
om Gjensidigestiftelsens virksomhet i 2013. 
Denne todelingen er ment å gjøre infor-
masjonen lettere tilgjengelig, ved at den 
tydeliggjør hva som omfatter gave- 
virksomheten og hva som dekker de finan-
sielle, regnskapsmessige og formelle forhold 
ved stiftelsen.
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VI SKAPEr ET 
tryggere samfunn

Gjensidigestiftelsen har 
fått en ny og tydeligere 

visjon: Vi skaper et  
tryggere samfunn. Den 
uttrykker en ambisjon, 

og den skal inspirere  
stiftelsens tillitsvalgte  

og medarbeidere.  
Visjonen skal også  

formidle til våre  
omgivelser hva vi ønsker 

å få til, både gjennom 
vår gavevirksomhet og 

i kraft av vårt eierskap i 
Norges største  

forsikringsselskap.

Trygghet er et positivt ladet begrep, og 
det berører mange forhold av stor betyd-
ning for både individ og samfunn. Over-
ordnet handler det om personlig trygghet, 
det som berører den enkeltes liv og hver-
dag. Det kan være trygghet for barn og 
unge på ulike arenaer; i familie, i barneha-
ger, på skole, i vennemiljøer og i organi-
serte og uorganiserte fritidsaktiviteter av 
ulik karakter. Det kan også være trygghet 
for voksne og eldre i ulike faser av livet og 
med forskjellige behov – der mangel på 
nettopp trygghet kan gå på bekostning 
av både trivsel og mestringsevne. Uav-
hengig av alder dreier det seg også om 
helse, om at god fysisk og psykisk helse 
bidrar til trygghet.  Mer konkret kan det 
handle om fysiske sikringstiltak, utstyr og 
hjelpemidler som kan redusere risiko og 
på den måten øke tryggheten.
Indirekte bidrar stiftelsen også til trygghet 
ved å være største eier i Norges største 
forsikringsselskap som nettopp tilbyr 
trygghet ved at kundene gjennom forsi-
kringsavtalen avlaster seg for risiko.
Vår nye visjon er tydelig på at vi skal skape 
et tryggere samfunn. For gavevirksomhe-
ten vår gjelder det både storsamfunnet, 
de nasjonale prosjektene, og de ulike  
lokalsamfunnene som enten har fått reali-

sert et fritidstilbud eller fått en hjertestar-
ter. I tillegg vil vi etter hvert, gjennom vår 
kapitalforvaltning, kunne bidra til tryggere 
samfunn gjennom sosiale investeringer 
i den tredje verden.  Det er en mulighet 
stiftelsens styre nylig har åpnet for.

Nær én milliard i gavetildelinger
Vi som arbeider i Gjensidigestiftelsen er 
både stolte og ydmyke i forhold til  
arbeidsplassen vår og de oppgaver stiftel-
sen har.  Gjennom de seks årene stiftel-
sen har eksistert, har rundt 4 000 ulike 
prosjekter over hele landet blitt tildelt nær 
én milliard kroner. Disse pengene har gjort 
det mulig å realisere ulike prosjekter av 
stor betydning både for samfunnet og for 
enkeltmennesker.    
Det er et privilegium å få samarbeide med 
organisasjoner og ildsjeler som bidrar til å 
gjøre en forskjell i samfunnet. Det finnes 
så mange gode krefter og viktige pro-
sjekter som fortjener oppmerksomhet og 
støtte, og vi i Gjensidigestiftelsen er glad 
for at stiftelsens midler kan komme noen 
av disse til gode. Det er stiftelsens histo-
riske arv og vår posisjon som største eier 
i Gjensidige Forsikring ASA som gjør det 
mulig for oss å bidra til å fremme trygg-
het og helse, og vi ser at det gir resultater.

Svømmeaksjonen er vårt hittil største 
prosjekt. Der har vi gjennom et godt 
samarbeid med Norges Svømmeforbund 
vært med på å gjøre nesten 50.000 barn 
trygge i vann. Et annet stort og viktig 
samarbeidsprosjekt handler om å bidra til 
å få folk ut på tur – ut i naturen. Sammen 
med friluftsorganisasjonene og fylkes-
kommunene er vi med på et spleiselag der 
fylkeskommunenes økonomiske bidrag blir 
fulgt opp med en tilsvarende bevilgning 
fra oss og med verdifull dugnadsinnsats 
fra de mange ildsjelene i friluftsorganisa-
sjonene.  resultatet er et nasjonalt stan-
dardisert system for merking av turstier, 
og responsen er god.  
I vår gavevirksomhet er vi bevisste på at 
vi ikke skal overta ansvar for de forpliktel-
sene myndighetene har på ulike områder. 
Men vi bidrar gjerne på prosjekter som 
kan utvikles til å bli så viktige og nyt-
tige at det er naturlig at myndighetene 
engasjerer seg. Samarbeidsprosjektet 
om skilting av turstier er et eksempel, og 
innenfor folkehelsen er vårt engasjement 
i Aktivitetsalliansen et annet.  Gjennom 
Aktivitetsalliansen var vi sparringpartner 
for Helse- og omsorgsdepartementet i 
deler av arbeidet med ny helsemelding, 
og vi er invitert av Helsedirektoratet til å 
delta i en ny kampanje om fysisk aktivitet. 
I dette ligger det en anerkjennelse av det 
alliansearbeidet vi har bidratt til og av 
den kompetansen som denne alliansen 
besitter.

Et eierskap med muligheter
Det er vårt eierskap i Gjensidige Forsik-
ring som, sammen med stiftelsens øvrige 

finansforvaltning, muliggjør vår omfat-
tende gavevirksomhet. Gjensidige er et 
meget solid og veldrevet selskap, og for 
aksjonærene har dette gitt seg utslag i 
en solid verdistigning siden selskapet ble 
børsnotert i desember 2010. Frem til siste 
årsskifte var aksjekursen mer enn fordo-
blet. I tillegg har de gode resultatene i 
selskapet generert gode årlige utbytteut-
betalinger til aksjonærene. Det ordinære 
utbyttet Gjensidigestiftelsen mottar på 
sine 62 prosent av aksjene i selskapet  
videreføres til selskapets kunder, og for 
siste regnskapsår alene beløp dette seg til 
nær to milliarder kroner.
Generalforsamlingen er Gjensidigestiftel-
sen øverste organ, og medlemmene av 
generalforsamlingen velges av og blant 
selskapets kunder over hele landet. Landet 
er delt inn i 19 valgkretser som i hovedsak 
tilsvarer fylkesinndelingen.  På den ene 
siden spiller generalforsamlingens med-
lemmer en sentral rolle i gavearbeidet i de 
respektive valgdistriktene. På den andre 
siden deltar de gjennom generalforsam-
lingen i alle viktige beslutninger som god-
kjennelse av årsregnskap, fastsettelse av 

vedtekter samt fastsettelse av stiftelsen 
gavepolitikk og eierpolitikk foret. Det er 
også generalforsamlingen som velger stif-
telsen styre. På denne måten er kundene 
sikret innflytelse i stiftelsen. 
Stiftelsen viderefører også ordningen med 
kunderepresentasjon i Gjensidige, gjen-
nom at stiftelsen foreslår kandidater til 
selskapets representantskap, styre og 
valgkomité. På denne måten sikres stiftel-
sens og kundenes innflytelse på videre-
utviklingen av Norges største forsikrings-
selskap. 
Vi kan slå fast at 2013 har vært nok et 
godt og aktivt år for Gjensidigestiftelsen. 
Jeg takker våre engasjerte tillitsvalgte 
og våre dyktige medarbeidere for gode 
bidrag til stiftelsen beste. Jeg takker også 
for godt og inspirerende samarbeid med 
alle ildsjelene som står på med ulike pro-
sjekter som bidrar til å skape et tryggere 
samfunn.

Unn Dehlen
Administrerende direktør 
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Det er langt fra Tyrkia til Telegrafbukta,  
men det var under en tyrkiaferie ideen om en 
treningspark på Sør-Tromsøya ble unnfanget. 

Nå er parken allerede i flittig bruk, 
etter godt samarbeid mellom bydelsrådet, 
Tromsø kommune og Gjensidigestiftelsen.

FrA TyrKIA TIL 
Telegrafbukta

8 - Gjensidigestiftelsen 2013
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- Jeg var på ferie i Tyrkia sommeren 
2011, forteller tidligere medlem av Sør-
Tromsøya bydelsråd Ola Marius Johnsen 
andpusten. Han har akkurat kommet 
inn døra etter en treningsrunde i den nye 
parken han selv fant inspirasjonen til. – På 
stranda stod det treningsapparater fritt 
tilgjengelig for allmenheten, slik det gjør 
i nabolaget her nå, fortsetter Johnsen. 
Som en del av bydelsrådet øynet 
han muligheten til å bygge en 
utendørs treningspark som 
senket terskelen for sosial 
trening i hele lokalmiljøet.  
Vel hjemme i Norge kontak-
tet Johnsen Tromsø kom-
mune og Henrik romsaas for 
å diskutere mulighetene. Der fikk 
han umiddelbar respons. Første ut-
fordring var å finne et konsept som tålte 
nordnorsk klima. Svaret fant de i Asker, 
hvor treningsinstruktør Lasse Tufte har 
stått bak tre såkalte Tufteparker. 
- Etter å ha fulgt hele prosessen fra fun-
damentering til montering er jeg trygg på 
at disse treningsapparatene kommer til å 
glede lokalmiljøet i mange, mange år, sier 
Johnsen. 
Tufteparken består av ti robuste stålkon-
struksjoner, stenger og apparater, tilpas-
set egenvektstrening.  Disse apparatene 
legger til rette for sunn, sosial og gratis 
trening i frisk luft. 
Finansiering var siste hinder for å realisere 
prosjektet. Tromsø kommune sa seg villig 
til å betale halvparten av parken. Midlene 

Selv startet han med såkalt egenvekts-
trening da han i 16-årsalderen fikk nok 
av å gå på treningsstudio. Knappe to tiår 
senere er han sentral i et voksende miljø 
som både trener og konkurrerer i øvelser 
hvor egenvekt er motstanden. Han har 
etablert flere parker over hele landet og 
ser at miljøet rundt treningsformen vokser 
eksplosivt. Men han vil ikke omtale egen-
vektstrening som en «trend». 
- Dette er basisøvelser og en form for 
trening som ikke følger trender. Bruken av 
egenvekt i mosjon har vært der bestan-
dig, forklarer han. Han oppgir den lave 
terskelen inn, den sosiale formen og den 
friske lufta som årsaker til at folk i all slags 
form og i alle aldre sverger til trenings-
metoden.    
Tilbake i Telegrafbukta forsikrer Ola Marius 
Johnsen at en lang vinter og mørketid 
nordpå ikke skal redusere bruken av uten-
dørsanlegget i særlig grad. – Det skal være 
rimelig kaldt for at jeg skal foretrekke  
ergometersykkelen i kjelleren, avslutter 
han. 

Smarttelefonen som  
treningsinstruktør
Alle treningsapparatene i Tufteparken får 
såkalte Qr-koder. Da kan du gjennom  
enkle grep få tips til øvelser og instruk-
sjoner tilpasset hvert apparat rett på 
smarttelefonen din. I tillegg er det en 
oppslagstavle ved alle parkene, hvor  
enkle og effektive treningsmetoder er  
beskrevet. 

«Etter å ha fulgt hele prosessen 

fra fundamentering til montering 

er jeg trygg på at disse trenings-

apparatene kommer til å glede 

lokalmiljøet i mange, mange år»
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hentet de fra kommunens prosjekt med å 
ruste opp turløypene som ender nettopp 
i treningsparken i Telegrafbukta. – Gjensi-
digestiftelsen har jeg hørt om ved andre 
anledninger og vi søkte om de resterende 
midlene herfra, forteller Johnsen.   
En kveld ringte telefonen fra Henrik 
romsaas i Tromsø kommune, som noe 
kryptisk ba ham titte bortom  

Telegrafbukta. – Jeg ble regelrett lurt 
bort på vei ut for å trene, og der 

ventet det en representant fra 
Gjensidigstiftelsen forkledd 
som julenisse, humrer John-
sen. Dermed var finansierin-
gen i boks. 

- Støtten fra Gjensidigestiftel-
sen var avgjørende, men jeg vil 

også trekke frem romsaas fra kom-
munen. Jeg fikk ideen på ei strand i Tyrkia, 
men han har bidratt tungt til at vi nå 
har en helt fremragende treningspark i 
Telegrafbukta. 
Nå er Ola Marius Johnsen snart pensjonist 
og har overlatt prosjektet til de øvrige 
i bydelsrådet. Likevel tenker han ikke å 
trappe ned bruken av treningsappara-
tene. Alene er han sjelden i parken, som er 
blitt svært populær i nærmiljøet. 
Mannen bak treningskonseptet, Lasse 
Tufte, forteller at han personlig følger opp 
samtlige Tufteparker over hele landet.  
– I Telegrafbukta er det allerede et miljø 
etablert rundt parken, hvor flere av de 
mest ivrige nærmer seg konkurransenivå, 
forteller han.
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I Levanger bor det kvinner fra alle kanter av verden. Levangers unge sanitets-
forening jobber for at de skal finne sammen på tvers av kultur, alder og språk.  

Bygger broer 
i Levanger

Tilhørigheten til Levanger-området er i 
utgangspunktet det eneste kvinnene har 
til felles. Sanitetsforeningens målsetning 
er å skape aktiviteter som avdekker flere 
felles- 
plattformer for kvinnene, som av ulike  
årsaker har bosatt seg i Nord-Trøndelag. 
En ukentlig samling i den lokale svømme-
hallen er ett eksempel på et slikt initiativ.  
- Vi ble advart om at responsen på pro-
sjektet nok ville bli avmålt. Det forteller 
Ingvild rønning radwan, ildsjelen bak pro-
sjektet Trivsel i bassenget. – De dystre spå-
dommene viste seg å være grunnløse og 
nå er hovedbekymringen vår at vi ikke har 
kapasitet nok til å møte etterspørselen. 
radwan er aktiv i inkluderingsarbeidet, 
sammen med Levangers unge sanitets-
forening.  Ønsket er å skape en inklude-
rende arena for kvinner uten et etablert 
nettverk i Levanger-området. Særlig er 
denne problemstillingen aktuell for  
kvinner med innvandrer- og flyktninge-
bakgrunn.  
- Ideen bak tiltakene er å skape aktiviteter 
hvor kvinner med ulik bakgrunn kan finne 
sammen, forklarer radwan. Basseng- 
prosjektet skaper gode relasjoner og hjel-
per både den mentale og fysiske helsen. 
- Vi er glade for at Gjensidigestiftelsen 
ville støtte oss med midler til å leie Lysaker 
badehall i én time i uka. Dette har mange 
stor glede av, sier radwan. 
Her møtes de ikke for å lære seg å 
svømme eller for å kurses på annet vis. 
Tanken er ganske enkelt å holde seg i 
aktivitet, med fokus på samværet. Dette 
er utgangspunktet for alle aktivitetene 
sanitetsforeningen legger opp til.   

12 - Gjensidigestiftelsen 2013
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For flere av brukerne er logistikken en ut-
fordring. Derfor tilbyr sanitetsforeningen 
skyss tur/retur i forbindelse med svømme-

tilbudet, som skjer utenfor sentrum. - Slik 
gjør vi terskelen inn i lokalmiljøet lav for 
kvinner som av ulike årsaker står utenfor. 
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Logistikken og kjøreturen som følger med 
sørger dessuten for at vi blir ekstra godt 
kjent med hverandre, sier radwan. 
Levangers unge sanitetsforening og ildsjel 
radwan opplever at de gjennom tiltakene 
utfordrer barrierene mellom ulike miljøer. 
Sammen skaper de relasjoner, forebyg-
ger fremmedfrykt og fremmer helse på 
en sosial måte. Til dette arbeidet viser for 
eksempel bassenget i Skogn seg som en 
utmerket arena. 
- For enkelte av brukerne er det viktig at 
man har kvinnelig badevakt og at det  
ikke er innsyn. Dessuten gjør det ikke noe 
at vi har fått tilgang til hallen direkte  
etter babysvømming. Da er vannet ekstra 
varmt, noe som er greit når det er kaldt 
ute, smiler radwan. 
Prosjektet startet høsten 2012 og ble en 
umiddelbar suksess. Til slutt så sanitets-
foreningen seg nødt til å legge til rette for 
en ekstra badedag i uka, for å inkludere 
enda flere i prosjektet. 
- En fellesaktivitet som dette gjør at vi 
blir kjent med hverandre og da er terske-
len lavere for også å finne på andre ting 
sammen, forteller radwan. Hun trekker 
frem Kafé Verden i Levanger som eksem-
pel på et annet treffpunkt for mange av 
kvinnene i prosjektet. Kaféen holder åpent 
én dag i uka og er et tilbud som ser forbi 
landegrensene. regien står røde Kors, 
Levangers unge sanitetsforening, Frol  
Sanitetsforening og frivilligsentralen for. 
 - Et inkluderende og åpent lokalsamfunn 
fordrer at vi forstår hverandre. Denne 
forståelsen får vi bare om vi tilbringer tid 
sammen. Det bidrar støtten fra Gjensidi-
gestiftelsen til, avslutter radwan.  

«Et inkluderende og åpent lokalsamfunn  

fordrer at vi forstår hverandre. Denne  

forståelsen får vi bare om vi tilbringer  

tid sammen»
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Ferie- 
håndball 
med  
forbildene
På Gjensidigestiftelsens håndballskole i  
høst- og vinterferien kan barn mellom  
7 og 13 år tilbringe aktive dager sammen 
med de lokale håndballidolene sine. 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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Verdiene begeistring, innsatsvilje, respekt 
og fair play gjennomsyrer håndballsko-
lene som arrangeres av klubber over hele 
landet i de to skoleferiene. Sammen 
med Gjensidigestiftelsen tilbyr 
klubbene meningsfull ferieakti-
vitet til elever i barneskole- 
alder, samtidig som de styr-
ker rekrutteringen til sporten.  
Hanne Hegh var tonean-
givende på laget som sikret 
håndballen en plass i den norske 
folkesjela. I kjølvannet av håndball-
eventyret damelandslaget startet på 
80-tallet har etterveksten av talenter 
vært god. Nå har Hegh selv gleden av å 
inspirere den kommende generasjonen, 
gjennom håndballskolen som Gjensidige-
stiftelsen støtter. Den tidligere landslags-
stjerna er ansvarlig for skolen i Gjerpen 
Håndball, klubben hun selv tok NM-gull 
med som aktiv.        
- Håndballskole i feriene har vi arrangert  
i flere år, og mange av stjernene på  
dagens Gjerpen-lag startet sine karrierer 
på skolen vår, forteller Hegh. A-lagsspiller-
ne er instruktører og forbilder for de unge 
på skolen, og legger opp til både lek med 
ball og seriøs trening. Støtten fra Gjensi-
digestiftelsen dekker utgifter til trenere i 
de ulike klubbene, og bidrar til innkjøp avl 
utstyr som barna får med seg hjem.  
Hanne Heghs egen merittliste er lang, 
både med klubb- og landslag. – Gjengen 
den gangen var på rett sted til rett tid, 
ledet av en akkurat passe «gal» trener, 
mimrer Hegh og refererer til den farge-
rike landslagssjefen Sven Tore Jacobsen. 

Eventyret startet i 1986 med bronse i 
håndball-VM. Deretter fulgte flere inter-
nasjonale bragder, men noe av det Hegh 

satte mest pris på var suksessen hun 
nøt med lagvenninnene i Gjerpen.

 – Det jeg husker aller best var 
første gang vi vant cup-gull 
i Oslo Spektrum. Det er en 
ubeskrivelig følelse å oppnå 
noe slikt etter å ha jobbet 

sammen for det hver dag et 
helt år, forteller Hegh. 

Nå drømmer Hegh om at en ny 
generasjon spillere skal ta Gjerpen tilbake 
til toppen av norsk håndball. – 94-, 95- og 
96-generasjonen er veldig spennende 
og i ferd med å bli en ny stamme i laget. 
Klarer vi å holde på dem ser fremtiden lys 
ut for Gjerpen, sier Hegh. Generasjonen 
hun viser til var blant de første kullene på 
den populære håndballskolen. 
- Deltakerne på håndballskolene våre ser 
virkelig opp til stjernene på A-laget, og 
det er ikke tvil om at de setter pris på 
å tilbringe skoleferien med idolene sine, 
forteller Hegh. 
Selv har hun etter hvert tatt en mer 
administrativ rolle, selv om hun ikke helt 
klarer å holde seg unna parketten. Siste 
dag av skolen dømmer hun kampene som 
spilles, i tillegg til at hun deltar på enkelte 
økter. – Jeg må innom treningene selv av 
og til, men konstaterer at det er mer stas 
for barna med dagens stjerner enn gårs-
dagens, ler hun. 
Håndballen opptar fortsatt en stor del 
av hverdagen til Hegh, som er engasjert 
både i Gjerpen og håndballinja på Gren-

«...mange av stjernene på dagens Gjerpen-lag  

startet sine karrierer på håndballskolen vår»

land folkehøgskole. Det er lite rom for ferie 
i jobben med å bygge videre på suksessen 
hun selv skapte. 
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Motorentusiastene i Garasjen ungdomsklubb fikk 
støtte fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av to 
bilcrossbiler. Torgeir Bakken (15) har allerede rukket 
å sette i stand, vrake og reparere en av dem. 

18 - Gjensidigestiftelsen 2013

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Adrenalinkick 
i Arendal

- Man er så høy på adrenalin at man 
først blir skjelven etterpå, forteller  
Bakken. Han beskriver følelsen da han 
havnet i autovernet med en av garasjens 
to Volvo 240-biler. Motorklubben fra  
Stuenes kjøpte disse med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen. Selv har Bakken vokst 
opp i en familie med sterk interesse for 
alt motordrevet. Mekking og skruing på 
motorer har han gjort gjennom hele opp-
veksten. Derfor var det heller ingen sak for 
ham å sette bilen i stand igjen etter det 
brutale møtet med autovernet på rally-
crossbanen i Kristiansand. 
Jan Gunnar Halvorsen er en av voksen-
ressursene i miljøet i ungdomsklubben 
rett øst for Arendal. Han så behovet for 
en aktivitet myntet på barn og unge som 

ikke nødvendigvis ønsket å spille håndball 
eller fotball. – Dette er en sunn og lærerik 
hobby som også øker kunnskapen om 
trafikksikkerhet, sier han. Samtidig viser 
Halvorsen til en målsetning om at all akti-
vitet skal skje på de unges premisser. 
Torgeir Bakken understreker at mekke-
tilbudet er kjærkomment for både ham 
selv og de andre ungdommene. – Jeg vet 
ikke hva jeg hadde gjort uten garasjen 
og miljøet rundt. Her får vi holde på med 
det vi liker i et sosialt miljø, beskriver han. 
Bakken brenner virkelig for bilsporten. 
– Når jeg ikke er på skolen eller på ung-
domsklubben, så mekker jeg hjemme. 
Jan Gunnar Halvorsen sendte søknaden 
til Gjensidigestiftelsen for å styrke tilbudet 
til de mest ivrige ungdommene. Målet 

var å finansiere konkurranselisenskurs for 
15-åringene i klubben og samtidig kjøpe 
to biler egnet for banekjøring. Fem ung-
dommer har nå bestått både den teore-
tiske og praktiske delen, og er snart klare 
for konkurranse. Én av disse er Torgeir, 
som allerede har testet hva klubbens to 
biler er gode for. 
- Foreløpig kan jeg bare kjøre alene på  
banen, og det var jeg glad for da jeg 
kjørte i autovernet, sier han. 
regelverket i bilcross sier at konkurran-
sekjøring i heat først tillates fra fylte 16 
år. Det innebærer at Bakken fra og med 
i år virkelig får lov til å måle seg i konkur-
ranse. Det samme gjelder fire av de andre 
gutta i garasjen, som alle tok de obliga-
toriske kursene sammen. Nå skrur de mot 

samme mål. – Miljøet her er godt, men 
samtidig har vi mye konkurranseinstinkt, 
sier Bakken. Han ser for seg skarp kniving 
påfulgt av mange bulker om de fem fra 
Stuenes havner i samme heat.   
I den velutstyrte garasjen på Stuenes er 
det noen som ser positivt på den økte 
risikoen for bulking. - De yngste her er 
12 år og må pent vente med å kjøre selv. 
Derfor er de ekstra ivrige med å bidra til 
klargjøring og reparasjon av bilene, fortel-
ler Halvorsen.  
Opplæring og veiledning fra Halvorsen 
og de andre voksne har sørget for at det 
første kullet med Garasjen-sjåfører snart 
er klare for konkurranse. Det er en solid 
gulrot gjennom en lang vinter i smøre-
graven. 
- Støtten fra Gjensidigestiftelsen har gjort 
det mulig for disse ungdommene å samle 
seg om en hobby som gir både læring 
og viktig respekt for fart, sier Halvorsen. 
Han forteller at tilbudet treffer ungdom-
mer som i mange tilfeller ikke hadde hatt 
muligheten til å drive med dette utenfor 
klubben. – I verste fall hadde de fått utløp 
for spenningstrangen på veiene, nå sørger 
vi for å ta dette inn i trygge rammer, sier 
han.  
Torgeir Bakken er enig: - Nå vet jeg hvor-
dan det er å kræsje og hva jeg ikke skal 
gjøre når jeg kommer ut på ordentlige 
veier, avslutter han. 

«Støtten fra Gjensidigestiftelsen har gjort 

det mulig for disse ungdommene å samle 

seg om en hobby som gir både læring og  

viktig respekt for fart»
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Bokkedalsgjengen på Eidsvoll legger ned tusenvis av dugnadstimer for å få 
eidsvollingene opp av sofaen og ut i marka. Nå har de gjort om en gammel 
setervei til et innholdsrikt turområde tilpasset alle alders- og mosjonsnivåer.   

Bokkedalen for alle

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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- Vi lyktes nesten for bra med det nye 
turområdet, forteller ildsjel i Bokkedals-
gjengen og leder av Styri velforening, 
Arvid Øgård. Han viser til stier som ikke 
tålte belastningen av den ivrige responsen 
fra lokalmiljøet. Storinnrykket som fulgte 
utviklingen av turområdet gjorde at stiene 
ble gjørmete og vanskelige å ferdes på 
uten solid skotøy. Derfor søkte dugnads-
gjengen Gjensidigestiftelsen om støtte 
til å utbedre stiene i takt med den økte 
bruken.  
Øgård og en hard kjerne på ti andre har 
jobbet med å utvikle Bokkedalsområdet 
siden midten av 1990-tallet. De siste seks, 
sju årene har de opplevd en kraftig vekst i 
antall turgåere. Det innebærer mer arbeid 
og større behov for oppfølging av turløy-
pene. Dugnadstimer i rikt monn står de 
for selv, men de søkte Gjensidigestiftelsen 
om midler blant annet til såkalte klopper. 
Det er enkle broer som legges over særlig 
gjørmete deler av turstien. Disse er nå på 
plass og sørger for at stiene i området 

er tilgjengelige med joggesko. Dugnads-
gjengen har også kjørt inn utallige lass 
med grus for å lage ordentlige parkerings-
plasser tilknyttet turområdet.  
I tillegg til den opprinnelige turveien, som 
er omlag fem kilometer tur/retur, job-
bes det med å lage ulike rundløyper med 
diverse lengder og løypeprofiler.  Alle fører 
til samme sted, Bokkedalen, som dug-
nadsgjengen har tilrettelagt med benker, 
gapahuk, toalett, vedskjul og en ordentlig 
bålplass. 
Med midler fra Gjensidigestiftelsen jobber 
de også med å skilte det etter hvert om-
fattende utvalget av turløyper. Det er nok 
et tiltak Øgård mener senker terskelen for 
å bruke området. – Nå er det tørre og lett 
fremkommelige stier, og det har resultert 
i at stadig flere ferdes her. Det har igjen 
ført til at mange ser det som tryggere å 
bruke stiene også på kveldstid, sier han. 
responsen på tiltakene er gode nyheter 
for folkehelsa og en fjær i hatten for  
Bokkedalsgjengen. De opplever selv at 

det er givende å jobbe med utviklingen av 
området. – Mange av oss er pensjonister 
som både får mosjon og sosial omgang 
av dette arbeidet, forteller Øgård. Selv 
er han fortsatt i full jobb, men er ivrig 
bidragsyter på fritiden. Bakgrunnen for 
engasjementet er kjærligheten gjengen 
deler for området de selv har ferdes i siden 
de var unge.  
Da Arvid Øgård vokste opp, bestod ikke 
området av noe mer enn en krøttersti inn 
til ei seter like ved Bokkedalen. Den ble 
brukt som tursti av noen ganske få, helt 
til den ble tilpasset skogsbiltrafikk. Siden 

lå turområdet brakk helt til den ivrige 
gjengen brettet opp ermene på midten av 
90-tallet. De lager nå et fullverdig tilbud 
for hele lokalbefolkningen og de opplever 
at det blir tatt i bruk. – Alt fra pensjonister, 
skoleklasser og barnehager til Feiring-
klinikken bruker området aktivt, forteller 
Øgård, som berømmer innsatsen resten 
av Bokkedalsgjengen har gjort for nær-
miljøet.     
– regner vi med at brukerne går i snitt 
seks kilometer når de besøker området, så 
kan vi anta at eidsvollingene legger bak 
seg omtrent 80.000 kilometer i året her, 

sier Øgård. Han tilskriver den gode tilret-
teleggingen æren for den årlige økningen 
i antall besøkende. Tallene han opererer 
med baserer seg på aktiviteten i gjeste-
boka gjengen har lagt ut i Bokkedalen. 
Det innebærer at tallet nok kan være 
nærmere 100.000 kilometer i året. Øgård 
påpeker at det særlig er én gruppe som 
ikke registrerer bruken sin spesielt flittig. 
– Det blir stadig flere sprekinger som 
beinflyr hele veien og slett ikke har tid til 
å skrive seg inn noen gjestebok, avslutter 
han.    

«regner vi med at brukerne går 

i snitt seks km når de besøker 

området, så kan vi anta at  

eidsvollingene legger bak seg 

omtrent 80.000 km i året her»
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Ny skilting av turstiene i Listerregionen skal gi allmenheten  
enda bedre turopplevelser. De ekstra ivrige tilbys dessuten  

muligheten til å adoptere sin egen tursti i området,  
for å sikre vedlikeholdet av de mange naturperlene.   

NyE TUrSKILT I LISTEr 
God skilting – god tur 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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«Skiltingen skal sørge for at folk  

enkelt finner frem, samtidig som den  

ikke skal rokke for mye ved  

opplevelsen av urørt natur»

Listerregionen i Vest-Agder består av 
kommunene Farsund, Flekkefjord,  
Hægebostad, Kvinesdal, Lyngdal og Sirdal. 
I disse kommunene finnes et utall turmu-
ligheter selv ikke lokalbefolkningen har full 
oversikt over. Det var bakgrunnen for at 
Lister friluftsråd søkte Gjensidigestiftelsen 
om midler til ny skilting av totalt seksti 
turløyper i området. 
Ti turstier i hver av de seks kommunene er 
plukket ut til å inngå i løypemerkingspro-
sjektet. Det var leder av Lister friluftsråd, 
Tina Bringslimark , som tok initiativet til 
merkingen. Med utgangspunkt i et omfat-
tende etterslep på vedlikeholdssiden kom-
binert med hennes egen kunnskap om 
løypemerking ble prosjektet igangsatt.   
Med støtte innvilget og lokalkjente ild-
sjeler rekruttert begynner jobben med å 
skilte turområdene, etter én og samme 
mal i hele regionen. Det krever kursing av 
de frivillige som skal stå for merkingen.  
– Å merke stier er en krevende balanse-
gang, forklarer Bringslimark. – Skiltingen 
skal sørge for at folk enkelt finner frem, 
samtidig som den ikke skal rokke for mye 
ved opplevelsen av urørt natur.  
For å styrke turopplevelsen ytterligere har 
Bringslimark trukket veksler på lokale his-
torieforeninger. – Vi ser for oss å sette opp 
informasjonstavler på utvalgte steder, og 
jobber med historieforeningene for å peke 
ut disse, sier Bringslimark. Tanken er at 
ekstra gode turopplevelser stimulerer til 
mer bruk, som igjen henger sammen med 
god folkehelse.   
De grundig merkede og vedlikeholdte 
perlene i regionen skal få både turister og 
fastboende opp av sofaen og ut i naturen.  

Selv trekker Bringslimark frem strendene 
i Farsundsområdet som en egen turfa-
voritt, men understreker at det er mye å 
velge mellom. – Jeg har bodd i området i 
sju år og setter stor pris på mangfoldet av 
turmuligheter. Alt fra Listastrendene og 
kystnære turområder i Flekkefjord  
og Lyngdal til kupert innlandsterreng i  
Kvinesdal, Hægebostad og Sirdal, beskri-
ver Bringslimark. 
Vedlikehold, oppfølging og utbedring 
er avgjørende for at turløypene forblir i 
god stand også i fremtiden. - Den beste 
måten å sørge for vedlikeholdet er å 
stimulere til bruk av løypene, sier Tina 
Bringslimark. Hun mener den grundige 
og helhetlige skiltingen legger til rette for 
nettopp det. Om bruken alene ikke strek-
ker til, har Bringslimark et ess i ermet.

 – Vi tilbyr personer med et særlig enga-
sjement for enkeltområder muligheten til 
å adoptere sin egen tursti, sier lederen av 
friluftsrådet. Hun lokker sågar med egne 
adopsjonspapirer for den som vil ta et 
særskilt ansvar for en av de flotte tursti-
ene i Listerregionen. 
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Alle barn fortjener en 
god start på livet. Det 
er utgangspunktet for 
Blå Kors Norges initia-
tiv Barnas Stasjon. Det 
er et nasjonalt og fore-
byggende tiltak rettet 
mot småbarnsfamilier i 
en sårbar livssituasjon. 
Noen barn vokser opp i 
hjem preget av ruspro-
blemer, vold eller psy-
kiske vansker. Barnas 
Stasjon er et supplement 
til offentlig tiltak for å 
hjelpe barn som befinner 
seg i en slik situasjon.  

Sammen 
for barna 

– sammen 
med barna

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

«Barna har fått prate åpent 

om følelser de sliter med i 

forhold til alkoholproblemet 

i familien»

Gjensidigestiftelsen støtter Barnas  
Stasjon-prosjektet, som nå teller totalt 
seks stasjoner over hele landet. I løpet av 
ett år har de totalt 25.000 besøkende, 
9.000 deltakere på ferie- og fritidstilbud 
og de gjennomfører 6.000 støttesamtaler 
med barn og voksne. Blå Kors uttrykker 
selv en målsetning om å skape et kjær-
komment fristed fylt av omsorg, gode 

fellesopplevelser og sunne utviklingsmulig-
heter. Aktivitetene varierer fra by til by, og 
er tilpasset de lokale utfordringene.  
Eksempler på tilbud er lunsj- og middags-
grupper med fokus på samtale og lek, 
samtale med jordmødre og helsepersonell 
for mødre fra andre land, samt samtale-
grupper og diverse undervisningstilbud.   

Dette er hva brukerne selv sier om Barnas 
Stasjon:  
«Er blitt veldig overrasket over hvor positivt 
dette har vært for mitt barn. Mitt barn 

har blitt flinkere til å sette ord på følelsene 
sine.»
«Middagstilbudet er supert og feriemulig-
hetene er noe vi setter veldig pris på. Fordi 
pengene ikke rekker til.»
«Barna har fått prate åpent om følelser de 
sliter med i forhold til alkoholproblemet i 
familien.»
«Mange trivelige mennesker og ren terapi å 
få male og prate mens jeg har fått hjelp til 
barnepass.»
«Ringer og får råd / veiledning og noen å 
prate med når ting ikke er så greit.»

«Vi er fornøyd med alt vi har hatt av tilbud 
og vil fortsette med å bruke Barnas Stasjon 
så lenge vi har behov og får lov.»
«Superfornøyd med både samtaler og 
barnegruppe.»
«Noen har tid uansett. Det trenger ikke 
å være den samme hver gang, men det 
gjør det også til en plass der man slipper 
å bestille time mellom 9-15 og få time 1 ½ 
mnd etterpå.» 
«Gode råd og bare det å vite at de er der er 
en stor trygghet for meg som mamma!»
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På Fagernes i Valdres er ishockey for alle, takket 
være Lars Øystein Halden. Han tok initiativet til 
gratis utlån av komplett utstyr for unge som ønsker 
å spille hockey. Ideen fikk han av to barn som ikke 
hadde utstyr til å delta. 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Hockey i  
Valdres

- Det er faktisk ganske morsomt med de 
to guttene, forteller Halden om hvordan 
ideen oppstod. - Etter at vi fikk støtte fra 
Gjensidigestiftelsen har de vært med hver 
mandag, og begge viste seg som store 
ishockeytalenter. 
Halden oppdaget de to guttene på 
sidelinja da han selv spilte ishockey med 
venner. Han hadde lagt merke til dem ved 
banen i Fagernes flere ganger og spurte 
om de ville være med å spille. Svaret han 
fikk ble utgangspunktet for et prosjekt 
som nå åpner for gratis utlån av hockey-
utstyr til barn og unge i Fagernes. Tilbudet 
omfatter komplett utstyr til 20 spillere og 
retter seg primært mot aldersgruppa 5 til 
16 år.   
- Ishockey har aldri vært stort her i Fager-

nes, men jeg ser at det tar seg opp nå, 
sier Halden. Selv ble han bitt av hockey-
basillen da han var bosatt på Hamar. Han 
trekker frem den gode, allsidige treningen 
man får, som en av årsakene til at flere 
bør prøve sporten. I et samfunn hvor 
mange unge henfaller til inaktivitet,  
ønsket Halden å skape et tilbud som  
stimulerte til mosjon og bevegelse. 
- Utfordringen med ishockey er nettopp 
at det kreves en del utstyr for å delta, sier 
Halden. Med støtte fra Gjensidigestiftel-
sen er denne utfordringen løst i Fagernes. 
Nå tilbys utlån av leggskinn, hansker, 
hjelmer, trøyer og køller.  – Mandag er hoc-
keydag i Fagernes og nå er det nærmere 
25 deltakere her hver uke, forklarer en 
fornøyd Halden. 

Han ser at utlånsprosjektet hans er en 
inngangsbillett for mange unge, som et-
ter en stund kjøper eget utstyr. Da er det 
plass til flere nye inn. Haldens målsetning 
er å få så mange som mulig med, og han 
jobber kontinuerlig for å gjøre inngangs-
terskelen enda lavere. Hver mandag er 
garderoben åpen og utstyret henger klart. 
Slik kommer de unge til dekket bord.
- Dette er først og fremst en sunn tre-
ningsaktivitet for de unge, men på sikt 
hadde det vært moro om noen av dem 
ønsker å satse ordentlig på sporten, sier 
Halden. 
Det er i stor grad Halden selv som legger 
ned den usynlige dugnadsinnsatsen bak 
tilbudet. Småforkjølelsen må han pent 
leve med hele vinteren. Det følger av alle 

timene med å preparere isen, måke banen 
og klargjøre utstyret. – En konsekvens av 
dette arbeidet er nok at jeg er fuktig på 
beina stort sett hele vinteren, ler Halden. 
Han tar seg også tid til å spille selv og er 
på isen omtrent fire timer hver mandag. 
Nå ser han på muligheten for å utvide 
tilbudet, og han vurderer å åpne for spill 
også annenhver lørdag. Det blir garantert 
godt mottatt av ishockey-ungdommen 
på Fagernes. Halden ser fordelene også 
for ishockey-foreldrene. – Jeg pleier å si til 
ungdommene at snømåking er den beste 
måten å trene kølleteknikk på,  det pleier 
å være populært hos foreldrene, humrer 
Halden. 
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Solskinnshistorie på 
Nordvestlandet
I Vestnes forvandlet Hagneset velforening et nedslitt fellesområde til et syden-
paradis. Gjennom et ukjent antall dugnadstimer har foreningen blant annet 
fjernet en steinrøys, plantet en rododendronhage og ikke minst fraktet inn en 
kritthvit sandstrand.

- Dette er en ekte solskinnshistorie, fortel-
ler Kari Solevågseide oppglødd. Ildsjelen 
med sol i navnet, representerer velfor-
eningen og fryder seg over hva de har 
fått til på Hagneset. Når sola skinner på 
fellesområdet, er det nesten som å være i 
Syden. Den kritthvite sanda og det yrende 
folkelivet leder tankene i retning av fjerne 
reisemål, og bærer bud om at beboerne 
i Vestnes kommune også fryder seg. Det 
imponerende arbeidet har vakt oppsikt 
også utenfor kommunens grenser. Flere 
utflyttere har tatt kontakt med velforen-
ingen for å få lov til å støtte foreningens 
videre arbeid. 
Det nå nystriglede fellesområdet i Vestnes 
har gjennom de siste tiårene blitt svært 
slitt. Som utgangspunktet for flere turstier 
i området var det en plass mange var 
innom, men stadig færre oppholdt seg 
på. Da Solevågseide og resten av velfor-

eningen tok over ansvaret for området, 
kontaktet de kommunen for å diskutere 
mulighetene. Velforeningens entusiasme 
smittet over på de folkevalgte, som snart 
ønsket å bidra.
 – Da vi begynte å ane hva jobben 
med å renovere området ville 
kreve av oss, besluttet vi å 
søke støtte også hos Gjensi-
digestiftelsen, forteller Sole-
vågseide. Det man sammen 
klarte å oppnå har gjort 
stedet blant alle turområdene 
til en destinasjon i seg selv.   
- Uten støtten fra Gjensidigestiftelsen 
hadde vi ikke fått til alt dette, fortsetter 
Solevågseide. Hun og resten av forenin-
gen har bragt gammel storhet tilbake til 
fellesområdet som i gamle dager var et 
yndet sted for bading. Det første de tok 
tak i var drenering og graving, etterfulgt 

av en real spyling av nedgrodde svaberg 
med hjelp fra Vestnes brannvesens kraf-
tige vannslanger. Det neste grepet de tok 
var enda mer spektakulært. 

- Vi fikk fylt opp ei hel skute med 
kritthvit sand, som vi fraktet 

fra Sørlandet til Hagneset og 
fordelte utover den gamle 
stranda, forteller Solevågsei-
de. resultatet ble en strand 
som ikke står tilbake for de 
beste lengre sør i landet. Når 

sola skinner på Hagneset er 
det mer nærliggende å sam-

menligne med strendene helt sør på 
kontinentet. 
Beliggenheten på Nordvestlandet gjør at 
sydenstemningen ikke varer stort lenger 
enn fra mai til september. Aktiviteten på 
fellesområdet er like fullt stor gjennom 
hele året. På vinteren er det gode ski- og 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

akemuligheter i området og tenning av 
Hagnesets julegran er allerede blitt en 
populær tradisjon. 
Fellesområdet er stort og det er funnet 
plass til både volleyballnett og fotballmål. 
Det innebærer høy aktivitet og mye ball-
spill gjennom sommerhalvåret. 
Det største arrangementet vel-
foreningen så langt har stått 
bak er en svært vellykket 
Jonsok-feiring. Her møtte 
over 150 mennesker opp 
til samvær, grilling og 
rømmegrøt. Også her 
stod de lokale bidrags-
yterne i kø og det  
lokale skolekorpset bidro 
med underholdning. Velforen-
ingen opplever dessuten at lokalt 

næringsliv har kommet med gode bidrag i 
flere sammenhenger.  
- Nå føler hele lokalbefolkningen eierskap 
til plassen, sier Solevågseide. Hun håper 
at engasjementet vil vedvare. At brukerne 
selv bidrar til vedlikehold av området er en 
forutsetning for å holde det så fint som 

det er nå.  
Lokale krefter har hele veien 

vært toneangivende for 
stedets forvandling. Kom-
munens gartner stilte 
opp da velforeningen 
fikk tilbud om en hel 
rododendronhage som 

stod plantet i nabolaget. 
– Vi flyttet like så godt hele 

blomsterhagen hit, noe som 
lot seg gjennomføre med kyndig 

gartnerhjelp, forteller Solevågseide om 
blomsterprosjektet som nå utgjør prikken 
over i’en på det idylliske området.  
Velforeningens arbeid har allerede sørget 
for økt tilgjengelighet. Alle stedets fasilite-
ter er oppgradert til tidsriktig standard og 
inkluderer også et handicap-toalett. 
På sikt ønsker velforeningen å sikre enda 
bedre ankomst til området. For øyeblikket 
er det en gruset sti som fører til stranda. 
Det vanskeliggjør tilgangen for rullestol-
brukere og eldre. Å tilrettelegge plassen 
for alle er høyt prioritert i velforeningen. 
– Vi er så krye av hvor fint vi har fått det 
her at vi virkelig brenner for at alle som 
vil skal få muligheten til å bruke plassen, 
avslutter representanten for det som tro-
lig er en av landets mest driftige velforen-
inger. 

«Vi er så krye av hvor fint vi har fått det her 

at vi virkelig brenner for at alle som vil skal 

få muligheten til å bruke plassen»
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Takket være prosjektet Aktiv Larvik er terskelen  
for mosjon blitt lavere i Vestfold-kommunen. 

De unge er de første som lokkes opp av sofaen.    

LETT Å VærE  
aktiv i Larvik 
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Loven om folkehelse forplikter og 
motiverer. Derfor gikk Larvik kommune, 
Vestfold idrettskrets og Vestfold fylkes-
kommune sammen for å møte de kravene 
som loven stiller til lokale myndigheter. 
resultatet ble prosjektet Aktiv Larvik som 
har som målsetning å få Larviks innbyg-
gere opp av sofaen. Aktivitet og mosjon er 
våpen i kampen mot fedme- og diabetes-
bølgen som ikke bare rammer Larvik, men 
hele landet.  
Målet for ordningen er å fremme fysisk 
aktivitet blant fysisk inaktive. Utjevning 
av sosiale forskjeller i aktivitetsvaner og 
helse står også sentralt. Ordningen skal 
videre støtte opp om nasjonal politikk på 
området og tilrettelegging av lokalbasert 
fysisk aktivitet. 
- Det vi jobber for å få til her i Larvik vek-
ker nysgjerrighet fra flere hold. Problemer 
knyttet til befolkningens inaktivitet er 
dessverre aktuelt over hele landet, sier 
Ann-Kristin Aanstad. Hun er styreleder i 
Larvik idrettsråd og leder for prosjektet.  
Initiativet Aktiv Larvik begynte å ta form i 
2011, da Helsedirektoratet lyste ut midler 
til lokale prosjekter som stimulerte til akti-
vitet. Forutsetningen for å få tildelt midler, 
var at frivillig innsats inngikk i tiltakene. 
Med idretten som en toneangivende aktør 
i Aktiv Larvik-initiativet ble støtten innvil-
get og prosjektet kom ordentlig i gang i 
2012. Den første målgruppa de ønsket å 
nå, var elever i ungdomskolen. Til dette 
viktige arbeidet har Aktiv Larvik også fått 
støtte fra Gjensidigestiftelsen. 
- Vi begynte med den aldersgruppa det  
er aller mest krevende å nå, forteller 
Aanstad. Alle foreldre med barn i tidlig 

tenårsalder vet at disse ungdommene 
tidvis har selektiv hørsel. Desto viktigere er 
det å bruke ressurser på å nå gjennom til 
denne aldersgruppa. – Om man ikke hol-
der seg aktiv i ungdomstida, er det enda 
vanskeligere å komme i form senere i livet, 
sier Aanstad.   
Det er mange som bidrar med ulike aktivi-
tetstilbud i Larvik. Aktiv Larvik er en felles 
ressurs for eksisterende lag, foreninger, or-
ganisasjoner og virksomheter. Det inngås 
avtaler med aktuelle lag og foreninger, 
som bidrar inn i en gratis aktivitetskalen-
der. - En utfordring vi møter på er man-
glende transportmuligheter og dårlige 
bussforbindelser. Med støtte fra Gjensidi-
gestiftelsen kan vi også tilby transport til 
flere av aktivitetene, sier Aanstad. Midler 
til utstyr kommer også godt med, det er 
ikke alle som har mulighet til å kjøpe inn 
nødvendig klær og sportsutstyr. 
- Vi ønsker særlig å nå de som av en  
eller annen grunn ikke har hatt mulighet 
til å benytte seg av slike aktivitetstilbud 
tidligere, sier Aanstad. Slik har Aktiv Larvik 
også en sosial dimensjon. Målet er å 
utjevne forskjellene som oppstår når deler 
av befolkningen ikke har mulighet til å 
delta i det etablerte foreningslivet.
- Den overordnede målsetningen vår er 
å gjøre terskelen for aktivitet så lav som 
mulig i hele kommunen, samtidig som 
vi ser at det er enkelte målgrupper som 
trenger mer målrettet innsats for å akti-
viseres, forteller Aanstad. For å nå larviks-
ungdommen har man etablert et svært 
variert aktivitetstilbud, som inkluderer 
kickboksing, judo, bordtennis, basket, 
tennis, skating, svømming, basistrening 

og trommekorps. I tillegg har man brukt 
midler fra Gjensidigestiftelsen til å sette 
opp basketkurver og bordtennisbord fritt 
tilgjengelig for lokalbefolkningen. 
Flere av disse aktivitetene er gratis til-
gjengelig for skoleelevene også i høst- og 
vinterferiene. responsen fra målgruppa 
forteller at man når gjennom med tilta-
kene. – Vi har for eksempel vært nødt til å 
øke svømmetilbudet i feriene, sist hadde 
vi 30 plasser og vi fikk 40 elever på besøk, 
sier Aanstad fornøyd. 
På sikt ønsker man å kunne tilby enda 
flere aktiviteter rettet mot alle målgrup-
per. Aktiv Larvik vil at flere av kommunens 
innbyggere skal ha fokus på mosjon og 
bli mer oppmerksomme på farene ved in-
aktivitet. – Uten at det blir noe trenings-
hysteri, påpeker Aanstad.   

«Om man ikke  

holder seg aktiv i  

ungdomstida, er det 

enda vanskeligere å 

komme i form  

senere i livet»

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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Historien om hvordan Orkdal fikk 
Norges råeste klatreanlegg 

starter med et knippe ildsjeler 
som våget å tenke stort. 

OrKDAL: 
Norges råeste 

klatreanlegg
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Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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Drømmen om et komplett klatreanlegg i  
Orkdal ble først formulert for ti år siden.  
For det var først og fremst en drøm 
gjengen i det lokale klatremiljøet bar 
på. Jobben med å virkeliggjøre den har 
handlet om en utrettelig vilje til å skape 
en givende aktivitet for ungdommen i 
nærmiljøet. De lyktes så godt at bygget 
ved Orklahallen i Orkanger nå tiltrekker 
seg ungdom fra hele regionen.  
- Det har vært en knallhard reise hvor vi 
flere ganger har vurdert å gi opp. Leder 
i Orkla fjellsportklubb Lavrans Skuterud 
beskriver innsatsen de har lagt ned for å 
realisere klatredrømmen. I samme ånde-
drag understreker han hvordan det hele 
var verdt det.
 – I løpet av de første fem ukene fikk vi 250 
nye medlemmer og i samme periode var 
det over 100 deltakere som gjennomførte 
klatrekurs. Skuterud er glad de holdt ut 
hele veien til ferdigstillelse. – At vi ikke ga 
opp skyldes nok at vi som har jobbet for 
dette ikke mistet motet samtidig, smiler 
han. De fleste har på et tidspunkt vurdert 
å gi opp, men de er blitt motivert, og blitt 
dratt med igjen av de andre, legger han 
til.  De største utfordringene i prosjektet 
har vært knyttet til finansiering og lokali-
sering. 
Brorparten av brukerne er barn og unge. 
Tanken bak klatresatsningen var å skape 
en arena for unge som ikke nødvendigvis 
følte seg hjemme på fotball- eller hånd-
ballbanen. Engasjementet som har fulgt 
prosjektet gjennom planlegging, bygging 
og ikke minst etter åpningen viser at det 
var et behov for en slik hall i Orkdal. 
En stolt Skuterud forteller at bygget trolig 

er Norges mest komplette klatreanlegg. 
I det legger han at det er tilpasset alle 
ferdighetsnivåer, fra barn og nybegynnere 
til klatrere i norgeseliten. – Denne hallen 
skal være for alle, og derfor var det viktig 
for oss at klatreveggene i seg selv ønsket 
alle velkommen, forteller Skuterud. Det 
innebærer at man har bygget en egen 
avdeling for de minste. 
Å gjøre klatring til en tilgjengelig aktivitet 
for alle, har vært en viktig visjon for pro-
sjektet. Søknaden om midler fra Gjensidi-
gestiftelsen kom på bakgrunn av nettopp 
dette. Midlene fra stiftelsen skulle bidra til 
at prisene i klatrehallen kunne holdes på 
et lavt nivå. Slik legger man til rette for at 
så mange som mulig kan benytte seg av 
de imponerende fasilitetene. 
Klatreanlegget har en samfunnsbyggende 
rolle, mener Skuterud. – Vi skal være med 
å skape et inkluderende miljø i hallen, 
med fokus på gode verdier, forsikrer han. 
Som et ledd i dette arbeidet samarbeider 
fjellsportklubben med den holdnings-
skapende organisasjonen MOT og Orkdal 
videregående skole. Sistnevnte bidrar på 
driftssiden, hvor elever med behov for 
meningsfylte oppgaver utenfor skolebyg-
get jobber i hallen.  
Et klatreanlegg som det Orkdal nå huser 
er kostbart å bygge. Derfor har man vært 
avhengig av støtte fra flere hold. Tomta 
fikk de av kommunen. Deler av bygget 
er finansiert av tippemidler, kommunal 
støtte og vesentlige bidrag fra den lokale 
sanitetsforeningen. Alt dette i tillegg til 
støtten fra Gjensidigestiftelsen. 
I tillegg til en daglig leder ansatt på dag-
tid og samarbeidet med Orkdal videregå-

ende skole vil den videre driften primært 
basere seg på frivillig innsats. Det betyr 
lange kvelder med resepsjons- og  
klatrevakter, regnskap og øvrig papir-
arbeid på dugnadsgjengen. – Lærings-
kurven har vært bratt for oss på mange 
områder, for eksempel den økonomiske 
driften, forteller Skuterud. Bygget er satt 
opp etter passivhusstandard og er et av 
Enovas forbildeprosjekter, og er således 
billig i drift.   
Drømmen om Norges råeste klatreanlegg 
er realisert. Nå bærer Skuterud og klatre-
miljøet på en ny drøm. – Det tok ni år å 
bygge hallen. Om nye ni år vil vi at  
norgesmesteren i klatring kommer fra 
Orkdal, sier Skuterud. Han har allerede  
bevist at drømmer kan gjøres virkelige.  

«Vi skal være med å skape 

et inkluderende miljø i  

hallen, med fokus på  

gode verdier»



Gjensidigestiftelsen 2013 - 3938 - Gjensidigestiftelsen 201338 - Gjensidigestiftelsen 2013

I en del av Oslo hvor mange er født uten ski på beina, gjør gratisutlån av  
skiutstyr snøen tilgjengelig for alle. Prosjektleder Samar Maktabi ved  
Frivilligsentralen på romsås fant selv nøkkelen til norsk kultur i skisporet. 

Snøen for alle 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

- Det første jeg gjorde om morgenen 
var å se ut av vinduet om snøen var borte. 
Prosjektleder Maktabi, opprinnelig fra 
Libanon, forteller om sin første vinter i 
Norge. Det var januar 1976 og en vinter 
hun beskriver som uendelig lang. – Skulle 
jeg klare meg gjennom dette hvert eneste 
år var jeg nødt til å foreta meg noe, fort-
setter hun. 
Borgerkrigen som brøt ut i Libanon i 1975 
tvang Samar Maktabi til å forlate hjem-
landet, sammen med sin daværende 
ektemann og datteren Shirin. – Jeg husker 
at jeg gjemte meg på badet med Shirin, 
med kjøleskapet skjøvet foran inngangs-
døra. Når som helst kunne det komme 
soldater, forteller hun. Med en svoger 
bosatt i Oslo, falt valget på Norge da den 
unge familien bestemte seg for å flykte.      
Overgangen fra varme og livlige Beirut til 
et vinterkledt Oslo var brutal. Maktabi  
reagerte tidlig på at hovedstaden nær-
mest var tom for mennesker og liv. 

låner ut skiutstyr gratis. Deres skiprosjekt 
og utlånssentral driftes i samarbeid med 
blant andre Lillomarka skiklubb, NAV, Gro-
rud bydel og flere lokale skoler. Maktabi 
selv er prosjektleder og en pådriver for å 
få flere ut i marka.  
Med støtte fra Gjensidigestiftelsen har 
sentralen kjøpt moderne utstyr, beregnet 
for de i nærmiljøet som ønsker å prøve 
seg i skisporet. Midlene har også gjort det 
mulig å utvide åpningstidene, slik at flere 
kan benytte seg av tilbudet.  Dessuten 
er det satt av midler til kurs og sosiale 
aktiviteter i løypene. – Det hersker et slags 
samhold i skiløypa som man ikke finner 
andre steder, sier Maktabi. 
– Jeg får hverken rare blikk eller kommen-
tarer for hijaben min i løypa, her dekker 
vi alle til hår og kalde ører, forteller hun. 
Hennes noe uortodokse teknikk i motbak-
kene, derimot, må hun lattermildt inn-
rømme, fører til en og annen kommentar.  
Med utlånsprosjektet vil hun legge til rette 
for at flere med røtter i andre kulturer får 
ta del i det beste den norske vinteren kan 
by på. 
- Man blir ikke lykkelig i Norge om man 
ikke takler vinteren. Den initiativrike ild-
sjelen er sikker i sin sak. Hun trekker frem 
toleransen for kalde vintre som like viktig 
som språkferdigheter.  – Språket bestemte 
jeg meg for å lære så fort vi kom. Mannen 
min mente det var unødvendig, siden vi 
bare planla å være i Norge en måned, sier 
hun. Snart fire tiår etter er Maktabi sjele-
glad for innsatsen hun la ned den gangen, 
både med språklæringen og i skisporet.  
De stadige urolighetene i hjemlandet 
forlenget oppholdet i Norge langt utover 

den planlagte måneden. Familien trivdes i 
landet og snart hadde Maktabi tre døtre, 
utdannelse og fast jobb. Dessuten hadde 
hun blitt glad i Norge, mye takket være 

en økende fascinasjon for den kaldeste 
årstiden. – Barna mine elsker også vinteren 
og jeg brukte skiturer og lek på skøyte-
banen som belønning når de var flinke 
med leksene sine, husker hun.   
Etter hvert har den urnorske tilnærmingen 
til vinteren blitt en del av deres felles iden-
titet. – Vår familie har mye av det norske i 
seg, blant annet skigåingen. Samtidig er 
det arabiske en like stor del av oss, og til 
sammen utgjør det en identitet som rom-
mer både det norske og det libanesiske. 
Identitet er et viktig begrep for Maktabi. 
Hennes innstilling er at denne best formes 
gjennom åpenhet for nye impulser og 
kulturer der man ferdes. Nettopp identitet 
var en utfordring for hennes tre barn da 
de vokste opp i Norge. Med sterke røtter 

i Midtøsten var det vanskelig å vite om 
man var norsk eller libanesisk. 
- Svaret er jo begge deler, men barna 
mine måtte få muligheten til å forstå  

dette selv, slår hun fast. Det var bakgrun-
nen for at hun flyttet tilbake til Beirut 
med de tre døtrene da krigsherjingene 
roet seg en periode på begynnelsen av 
1990-tallet. Seks år ble de boende, før 
krigen igjen blusset opp. Året var 1999 og 
valget om å flytte tilbake til Norge var 
enkelt. 
- Jeg angrer overhode ikke på at vi flyttet 
tilbake til Beirut, like lite som jeg angrer 
på at vi vendte tilbake til Norge igjen. 
Maktabi oppgir barnas behov for å forstå 
eget opphav som årsaken. – Dette gjorde 
at barna mine ble bedre kjent med den 
arabiske kulturen, som igjen gjorde det 
lettere å skape en helhetlig identitet ut av 
det norske og det arabiske. 
Tilbake i skiløypene på Oslos østkant 

Forklaringen fikk hun først senere, da hun 
oppdaget at Oslo-innbyggerne trakk til 
skogs i vinterværet. – Da bestemte jeg 
meg for å gjøre det samme, og jeg skaffet 
meg mine første treski, forteller hun. 
Maktabi mener selv at det var nøkkelen 
inn i det norske samfunnet. Samtidig var 
det bakgrunnen for at hun ønsket å bidra 
i prosjektet hvor romsås frivilligsentral 
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vil Maktabi gjennom sitt engasjement 
i romsås frivilligsentral åpne vinteren 
også for andre med innvandrerbakgrunn. 
Sammen med de andre ansatte på sen-
tralen står hun parat både med kunnskap 
om løypenettet i området og med nytt 
skiutstyr. De ser at dette er en nøkkel inn 
i det norske samfunn for mange, slik det 
var for Maktabi.
Snart førti år etter at hun kom til Norge 
deltok hun i sitt første skirenn vinteren 
2014. Hun var deltakeren i Holmenkoll-
marsjen som satt i de bratte nedoverbak-
kene, valgte hijab fremfor lue og ikke så 
på klokka underveis. Trolig var hun også 
deltakeren som nøt turen fra Sørkedalen 
til Holmenkollen mest av samtlige.   
- Den forvandlingen jeg har gjennomgått 
fra å avsky vinteren til å stå på startstre-
ken i Holmenkollmarsjen handler om viljen 
til å finne seg til rette der man er. Maktabi 
snakker av erfaring og deler gladelig sitt 
beste råd med andre som bosetter seg i 
Norge. Spenn på deg skiene, oppfordrer 
hun. – Gleden av en skitur og det å opp-
leve naturen kan ikke beskrives med ord, 
slår hun fast.   

«Man blir ikke lykkelig i Norge om man  

ikke takler vinteren»
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I Longyearbyen på Svalbard finnes det ingen trær. 
To nyoppførte klatretårn sørger for at barna får  
klatre likevel. 

To tårn
Et tryggere, 

sunnere og mer 
aktivt Norge!



Gjensidigestiftelsen 2013 - 4342 - Gjensidigestiftelsen 2013

Drammens  
egentlige sentrum
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- Klatring er viktig for barns motoriske 
utvikling, sier Marianne Aasen, daglig  
leder i Bydrift KF på Svalbard. Hun tok 
med seg sine erfaringer fra utvikling av 
uteområdene i Oslo-skolen til øygruppa i 
Nordishavet. I Longyearbyen støtte hun 
på to utfordringer hun ikke forholdt seg 
til i sin forrige jobb. Her er det nemlig 
så kaldt at barna er nødt til å være mye 
inne, dessuten finnes det ingen trær å 
klatre i. 
Fri utfoldelse i frisk luft er noe alle barn 
behøver. Løsningen på Svalbard ble at to 
lokale barnehager bygget hvert sitt  
klatretårn. Disse tårnene er bygget inn 
med vegger som ikke er kuldeisolerte. Det 
gjør at barna kan klatre i trygge omgi-
velser og frisk luft, beskyttet mot vind og 
ekstremvær. 
Først ute var Kullungen barnehage, som 
opplevde god respons fra klatreglade 
barn. Erfaringene herfra inspirerte Aasen 

til å søke Gjensidigestiftelsen om midler til 
et tilsvarende tårn i Longyearbyen barne-
hage. Nå er to tårn tilgjengelige for barna 
på Svalbard, og de er så populære at de 
holdes åpne  også i helgene. – Vi har også 
lagt til rette for at barn fra andre barne-
hager i området skal få bruke tårnene, 
forteller Aasen.  
At de seks meter høye klatretårnene er 
halvklimatisert, betyr masse frisk luft for 

barna som bruker dem. Store vindusflater 
sørger for at det nesten er som å opphol-
de seg utendørs for de ivrige klatrerne.  
- Midlene fra Gjensidigestiftelsen var det 
som gjorde at vi klarte å bygge tårnet i 
Longyearbyen barnehage, det har barna 
hatt stor glede av, understreker Aasen 
som forteller at det er full aktivitet daglig 
i tårnet.  

«Midlene fra Gjensidigestiftelsen var det  

som gjorde at vi klarte å bygge tårnet i  

Longyearbyen barnehage»

Jakten på Drammens geografiske sentrum leder 
deg ikke til Bragernes torg, men til et tidligere lite 
brukt skogsområde sør for byen. Nå skal en stor 
steinkule bidra til å hente det flotte turområdet 
frem fra glemselen. 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Det var drammenser og pensjonert 
arkitekt robert Bjørka (93) som ved hjelp 
av kart over bygrensene fant ut hvor by-
ens egentlige sentrum lå. Svaret han kom 
frem til, skogsområdet nær risdalsåsen i 
Konnerudskogen, var allerede på blokka til 
et knippe lokale ildsjeler som jobbet for å 
vise frem det flotte terrenget. 
- At sentrum av Drammen lå akkurat her, 
passet oss veldig bra. Vi forstod fort at 
det kunne bidra til virkelig å sette områ-
det på kartet igjen, sier Per roar Ekeland. 
Han er leder for risdalsåsens venner.  
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For om lag ti år siden begynte Ekeland 
og resten av gjengen å merke en tursti i 
området. Da Bjørka gjorde oppmerksom 
på at Drammens geografiske sentrum 
lå i samme område, justerte de den 15 
kilometer lange traseen slik at den skulle 
passere punktet.  Ved hjelp av penge-
innsamling klarte de også å gjenreise 
et gammelt utsiktstårn på risdalsåsen. 
Sakte men sikkert begynte drammenserne 
å gjenoppdage det flotte turområdet.  
Ideen om en steinkule i byens sentrum 
kom for ti år siden, men det var først i fjor 
at planene ble realisert etter iherdig inn-
sasts fra Ekeland og risdalsåsens venner. 
Steinkula som kom på plass for å markere 
midtpunktet førte til økt oppmerksomhet 
og bruk av skogsområdet sør for bykjer-
nen i Drammen. I den ble det gravert inn 
«Drammens geografiske midtpunkt» for 
ikke å etterlate noen tvil om hvor midten 
av byen er. Mye tyder på at steinkula i seg 
selv har en positiv effekt på folkehelsa i 
Drammen. – Det er fint å se hvor mange 
som bruker området nå, sier Ekeland. 
Også kommunen har bidratt og har blant 
annet satt opp turbenker i forbindelse 
med steinkula. 
- Vi ville gjerne få på plass monumentet 
mens robert fortsatt var sprek nok til 
å bruke turområdet, forklarer Ekeland. 
Støtten fra Gjensidigestiftelsen til prosjek-
tet gjorde at man klarte å oppfylle det 
ønsket. Skjønt, noe hastverk var det ikke. 
Til tross for alderen på 93 år, er Bjørka 
fortsatt ivrig i skog og mark. – robert 
er rett og slett imponerende sprek, slår 
Ekeland fast. 
Drammen har opplevd økt popularitet de 

siste årene og har for lengst kvittet seg 
med alle negative assosiasjonene som 
heftet ved byen for noen tiår siden. – Det 
er virkelig gøy å være drammenser her 
vi befinner oss mellom fjord og fjell med 
umiddelbar nærhet til storbyen, skryter 
Ekeland. Han trekker særlig frem alle de 
flotte turområdene rundt byen. - Finne-
marka nord for byen har i generasjoner 
vært et mye brukt turområde både som-
mer og vinter, og nå er altså områdene 
sør for byen kommet etter, sier han.
Det var den siste utvidelsen av bygrensene 
på 60-tallet som gjorde at det nåværende 
midtpunktet av byen ligger i skogen sør 
for bykjernen. Ekeland regner med at kula 
blir liggende, selv om det skulle bli flere 
justeringer av bygrensene i fremtiden. 
– Kula  består av 2,5 tonn ren drammens-
granitt, så den flytter vi neppe på, slår 
Ekeland fast. 

«Det er virkelig gøy  

å være drammenser  

her vi befinner oss  

mellom fjord og fjell 

med umiddelbar  

nærhet til storbyen»

Vi nordmenn er villige til å gjøre nærmest hva  
som helst for å finne sola. Vitensenteret Inspiria i  

Sarpsborg fikk støtte av Gjensidigestiftelsen  
til å hjelpe ungdom med å finne skyggen. 

Jakten  
på skygge

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!
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«Læringsmål nummer én er å forstå  

sammenhengen mellom UV-stråling  

og kreftfare»

- Gode solingsvaner og kunnskap om 
solbeskyttelse må opparbeides tidlig i 
livet. Dårlig beskyttelse mot sola kan være 
livstruende, advarer Trine Øiestad-Waglen 
hos Inspiria Science Center i Sarpsborg. 
Dette er bakgrunnen for at vitensente-
ret opprettet prosjektet Skyggejakten. 
Prosjektet forener læring om forsknings-
metode og digitale virkemidler med 
kunnskap om de helseutfordringene soling 
representerer. Målgruppen er elever på 
ungdomstrinnene i grunnskolen. 
For å engasjere ungdommene initierte 
Inspiria og prosjektleder Øiestad-Waglen 
en årlig konkurranse i Østfold-skolen, med 
støtte fra Gjensidigestiftelsen. Temaet 
er «Hvordan kan man skape skygge i sitt 
nærmiljø?» Læringsmål nummer én er 
å forstå sammenhengen mellom UV-
stråling og kreftfare. Det oppnår man 
gjennom konkurransen hvor elevene både 
utfører sin egen forskning og lager en film 
som viser hvordan de jobber. 
Totalt 320 elever deltok i den første Skyg-
gejakten, og det var en elevgruppe fra 
Haugeåsen skole i Fredrikstad som vant. 
De laget en agentfilm, hvor de selv spilte 
agenter på jakt etter skyggen. Øiestad-
Waglen hos Inspiria berømmer elevene.  
– De brukte en hypotetisk deduktiv meto-
de i forskningen, som de kombinerte med 
kreativitet i det som ble en helt fabelaktig 
film, skryter hun. 
Elevene fra skolen i Fredrikstad innkas-
serte premien på 15.000 kroner på vegne 
av hele klassen. Pengene kan de bruke 
til valgfrie formål. To av de mest aktive 
bidragsyterne i vinnerprosjektet var Emilie 
Johansen og Andreas Pedersen. De har 
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allerede planen klar for hva de skal gjøre 
med gevinsten. – Vi tar med hele 9. trinn 
på tur til Vassfaret, sier Emilie og Andreas 
fornøyd.  
Begge understreker at de lærte mye gjen-
nom prosjektet. I tillegg til økt bevissthet 
om farene ved soling, trekker de frem 
både videoredigering og samarbeid som 
viktig læringsutbytte. Dette er helt i tråd 
med Inspirias ambisjon om at Skyggejak-
ten skal engasjere elevene til læring på 
tvers av flere fagområder.    
På det populærvitenskapelige opplevel-

ses- og læringssenteret i Sarpsborg lærer 
besøkende matematikk, naturvitenskap 
og teknologi gjennom eksperimenter og 
aktiv deltakelse. Energi, helse og miljø 
er satsningsområder for Inspiria og alle 
disse områdene ble aktualisert gjennom 
Skyggejakten-prosjektet. Miljøperspek-
tivet inkluderte vinnerne fra Haugeåsen 
med en helt ny oppfinnelse. 
Elevene skisserte planene for en solpavil-
jong i skolegården, driftet av solcellepane-
ler. Når sola varmer kraftig nok, produ-
seres strøm til et anlegg som spiller av 

musikk. Denne musikken forteller elevene 
i skolegården at det er på tide å oppsøke 
skyggen. - Vi håper begge at paviljongen 
kan bygges en dag, sier Emilie og Andreas, 
men erkjenner at det neppe blir med det 
aller første.  
Antall tilfeller av hudkreft har nærmest 
eksplodert de siste tiårene. Dette er den 
mest økende kreftformen i Norge, og 
Østfold topper landsstatistikken. Det er 
bakteppet for Skyggejakten, som frem-
mer forebyggende tiltak samtidig som 
det stimulerer kunnskap om forskning 

og vitenskap. Ideen til prosjektet fikk 
Øiestad-Waglen og Inspiria i Danmark. Nå 
håper de at deres fornorskede utgave skal 
ha stor overføringsverdi for de øvrige åtte 
regionale vitensentrene i Norge. Vinnerne 
av den første utgaven gir sine varmeste 
anbefalinger. 
 – Dette var et kjempebra opplegg og en 
morsom og lærerik konkurranse, slår Emi-
lie Johansen fast.
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På trygg is

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Vis Sjøvett og Lars Bernhoft-Osa vil at så mange som mulig skal bruke fjorden 
også på vinterstid. Så lenge man ikke beveger seg på tynn is. 

Vis Sjøvetts lokallag er ideelle organi-
sasjoner som driver ulike aktiviteter i sine 
nærmiljø. De får  tilskudd fra Sjøfarts- 
direktoratet, og de samarbeider med 
lokale krefter i blant annet brannvesen, 
båtforeninger og Norsk Folkehjelp. Aktivi-
tetene er alle rettet mot unge, for å sikre 
at skoleelever får den nødvendige kunn-
skapen om trygg ferdsel på sjøen. 
Lokallaget i Asker og Bærum søkte Gjen-
sidigestiftelsen om midler til å videreføre 
sine issikkerhetskurs for skoleungdom. 
Laget holder til utenfor Henie-Onstad 
Kunstsenter i Bærum, hvor de årlig lærer 
tusenvis av unge godt sjøvett. Med støtte 
fra Gjensidigestiftelsen viderefører de nå 

kursvirksomheten som viser ungdommene 
gledene ved trygg ferdsel og isfiske på 
fjordisen.  
- responsen fra elevene er enestående, 
forteller Lars Bernhoft-Osa. Gjennom sitt 
daglige arbeid i Sjøholmen maritime sen-
ter og engasjement i Vis Sjøvett har han 
gleden av å undervise ungdom hele året. 
Selv er han glad i isfiske og setter ekstra 
stor pris på vintersesongen og aktiviteter 
på fjordisen. 
På en hektisk vinterdag underviser Bern-
hoft-Osa og Vis Sjøvett over 100 elever. 
Så mange på isen samtidig illustrerer 
hvor godt den bærer når tykkelsen er god 
nok. – Til sammen utgjør vi over 4 tonn, 

det er ingen sak for isen når den er over 
de nødvendige 15 centimeterne tykk, sier 
Bernhoft-Osa, som selv er utdannet lærer.  
Bærum kommune har et eget isoppsyn 
som merker hvor isen er mer enn 15 centi-
meter tykk og således trygg å ferdes på.  
Med et tresifret antall deltakere innom 
hver ukedag hele vinteren, får over 2000 
skoleelever en grundig innføring i isfiske og 
sikkerhet. I tillegg arrangerer Vis Sjøvett 
åpne familiedager på søndager gjennom 
vinteren. De har blitt svært populære, 
og særlig gledelig for arrangøren er det 
når skoleelever kommer tilbake på åpen 
dag med resten av familien. – Da ser vi 
at ungdommene har oppdaget hvor fint 

det er å bruke fjorden på vinteren, sier 
Bernhoft-Osa.  
Å bevege seg på fjordisen er forbundet 
med en viss risiko, men Bernhoft-Osa vil 
heller fokusere på gledene ved å bruke 
fjord og fiskeutstyr i de kalde månedene. 
– Vi ønsker jo at så mange som mulig skal 
bruke isen, da kan vi ikke skremme. Til  
syvende og sist er det jo en risiko å stå 
opp om morgenen, men fjordisen kan 
trygt brukes om man tar alle forholds-
regler, forsikrer han. 
- Isfiske er en lavterskelaktivitet, man 
trenger ikke engang drille hull i isen om 
man oppsøker områdene hvor vi allerede 
har fisket, lokker Bernhoft-Osa. 

Med midlene fra stiftelsen har Vis Sjøvett 
kjøpt inn pilkeutstyr, en snøscooter og 
sikkerhetsutstyr som de deler ut til skole-
elevene.  – Uten støtten fra Gjensidigestif-
telsen hadde vi ikke kunnet holde på med 
dette, sier Bernhoft-Osa. Han beskriver 
støtten fra stiftelsen som uvurderlig. 
Med flere tusen skoleelever ute på isen 
hver eneste vinter er det alltids en risiko 
for ulykker. Men Bernhoft-Osa kan melde 
om lite annet enn en og annen fiskekrok 
på avveie. – Fokus på sikkerhet sørger for 
at vi unngår mindre hyggelige opplevelser, 

sier han og lister opp følgende tre råd til 
de som vil teste isen i Oslofjorden til vinte-
ren: - Sjekk forholdene på Bærum kom-
munes istelefon (80 08 18 18), hold deg til 
oppmerkede turveier der disse finnes og 
ha ispigger og kasteline lett tilgjengelig.  
Bernhoft-Osa har ytterligere ett tips som 
er helt vanntett: – Ser du oss ute på isen 
med den nye snøscooteren vår, så er det 
garantert trygt å bevege seg utpå. 

«Fokus på sikkerhet sørger for at vi unngår  

mindre hyggelige opplevelser»
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Konfliktløsere med 
sjiraffens egenskaper

Samfunnet trenger flere mennesker med sjiraffens 
egenskaper. Det er utgangspunktet til røde Kors, 
som utdanner gatemeglere med sjiraffens gode 
overblikk, store lyttende ører og ikke minst enorme 
hjerte.  

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

En kveld sammen med røde Kors’ gate-
meglere er preget av mye lek, humor og 
gjensidig respekt. Sittende i en ring deler 
de etter tur sterke historier som illustrerer 
hvor viktig det er å være lyttende og kon-
struktiv i møte med konfliktsituasjoner. 
Som besøkende utenfra tar det ikke mer 
enn ti minutter og to leker før man virkelig 
føler seg på hjemmebane. 
Settingen vi besøker er ikke ulik den røde 
Kors legger opp til når de arrangerer 
workshop for ungdom som ønsker å lære 
om ikkevolds-kommunikasjon. 
Den overordnede målsetningen med røde 
Kors’ gatemeglingsprosjekt er å fremme 
ikke-voldelige løsninger i samfunnet. 
Gjennom kursing og instruktørutdan-
ningen gis ungdom verktøy til å håndtere 
både egne og andres konflikter på en 
konstruktiv måte. Det er totalt 28 gate-
meglingsenheter spredt over landet. Disse 
utgjør navet i det viktige arbeidet lokalt 
og består av frivillige, ansatte instruktører, 
ungdomsinstruktører og gatemeglere. 
Gjensidigestiftelsen innvilget også i 2013 
støtte til deres viktige innsats.  
- For meg handler gatemegling om å 
ville forstå hverandre, til tross for ulikhe-
ter, forteller ungdomsinstruktør Hussein 
Ahmed. Han har fått god bruk for evnene 
som konfliktmegler både i arbeidslivet, 
på fritiden og i sin egen omgangskrets. 
Verktøyene han har fått gjennom røde 
Kors sine kurs bruker han ikke for å unngå 
konflikter, men for å ta tak i dem og løse 
dem før de eskalerer. - Det er noe av 
nøkkelen, sier nasjonal tilrettelegger for 
gatemegling i Norges røde Kors, Espen 
Marius Foss. 
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- Konflikter oppstår i større og mindre 
skala over alt, vi lærer bort metoder for å 
motvirke at de eskalerer, fortsetter Foss.  
Når vi besøker den improviserte work- 
shopen i røde Kors sine lokaler i Oslo,  
møter vi i tillegg til Foss og Ahmed to 
voksne frivillige instruktører og to ung-
domsinstruktører. Også koordina-
tor og instruktør i Oslo røde 
Kors, Mirko Fulanovic er på 
plass, slik han er i diverse 
andre sammenhenger 
hvor ungdom samles i 
hovedstaden. Han ser 
ukentlig på nært hold 
verdien av gatemeglings-
kursene i sin kontakt med 
ungdom. 
- Jeg ser stadig hvor stort behovet 
er for undervisning i konflikthåndtering. 
Og jeg ser like ofte hvor effektive teknik-
kene er når de brukes riktig, sier Fulanovic. 
Det er ungdomsinstruktør Lene Step-
hansen enig i. – Jeg har fått bruk for alt 
jeg har lært både ute blant venner og 
hjemme, sier hun. 
Gjengen med instruktører finner tid til 
både alvorlige samtaler og masse lek når 
de kommer sammen. Hensikten med 
lekene er ikke bare å ha det gøy. Slike 
aktiviteter brukes bevisst for å oppnå ulike 
ting, og i kveld begynner vi med en lek 
kalt «Bombe og skjold». Her er leken i seg 
selv egnet til å skape latter og gjensidig 
tillit, samtidig som den åpner for reflek-
sjoner omkring konfliktsituasjonen i eget 
liv.   
- Denne leken gjorde at jeg begynte å 
tenke gjennom hvem som representerte 

bomber og skjold i min hverdag, hvem 
som beskytter meg og hvem som trigger 
konfliktnivået mitt, forteller Ahmed.  Han 
har ved flere anledninger brukt lærdom-
men til å kvele konflikter allerede i tilløpet.   
- Vårt tilbud kan også være et supple-
ment til instanser som konfliktrådet, 

hvor det kan være lang ventetid. 
Konflikter står ikke på vent, 

men utvikler seg om de 
ikke tas tak i fort. Hos oss 
er konflikthåndtering et 
lavterskeltilbud, under-
streker Fulanovic. Selv 
om man primært jobber 

med forebyggende arbeid 
i Gatemeglingsprosjektet, 

hender det av og til at røde 
Kors’ meglingskompetanse trek-

kes inn i konflikter som har nådd helt til 
politiet og rettsapparatet.   
Fulanovic og Foss var begge nylig involvert 
i meglingen og til slutt løsningen på det 
som var en komplisert konflikt med store 
ringvirkninger. røde Kors’ gatemegling ble 
koblet inn da konflikten allerede hadde 
nådd et kritisk stadium, hvor vold, frykt 
og trusler var en del av bildet. – Vi fikk 
hovedpersonene til å snakke sammen og 
enda viktigere; lytte til hverandre, fortel-
ler Foss om fremgangsmåten som til slutt 
løste konflikten. Denne saken er et eksem-
pel på hvordan gatemeglings-initiativet 
til røde Kors samarbeider fruktbart med 
politiet i enkelte saker. 
I tillegg til politiet samarbeider Oslo røde 
Kors Gatemegling med bydeler i Oslo, 
SaLTo (kriminalitetsforebyggende arbeid 
blant barn og unge i Oslo), videregående 

skoler og andre organisasjoner. 
Frivillig instruktør Hanne Martinusen for-
teller om mer dagligdagse bruksområder 
for metodene gatemeglerne lærer. – Jeg 
har blitt en flittig brukt samtalepartner 
for mine venninner, for å hjelpe dem å 
løse problemer i parforholdene deres, ler 
hun. Selv på det helt trivielle planet er 
grunnideene bak konfliktløsingen viktige. 
Den genuine tilnærmingen til motparten 
for å forstå hverandres ståsted, gjør at 
man får det bedre sammen. 
Både Martinusen og med-instruktør Mari-
jam Ghotbi er utdannet jurister, og begge 
er følgelig godt kjent med konfliktsitua-
sjoner i flere sammenhenger. For Martinu-
sen og Ghotbi er det ikke slik at de jobber 
for å øke konfliktgrunnlaget i sitt virke. 
– Jeg jobber i det offentlige og har alt å 
vinne på å skape godt grunnlag for dialog 
i sakene jeg jobber med, sier Martinusen. 
Dermed kan hun trekke veksler på «sin 
indre sjiraff» også i arbeidstiden.    
Henvisningene til sjiraffen og det såkalte 
sjiraffspråket, stammer fra kommuni-
kasjonsprosessen utviklet av psykologen 
Marshall rosenberg. Sjiraffens anatomi 
brukes som et bilde på hvordan man best 
kommuniserer med de rundt seg. Forstå-
else for motparten, ansvaret for egne 
følelser og konstruktive løsningsforslag er 
hovedingrediensene i modellen som får 
stadig bedre fotfeste.    
Foss og Fulanovic bruker mange språklige 
bilder når de illustrerer hva gatemeglerne 
driver med. Den pedagogiske tilnærmin-
gen gjør at man som utenforstående gan-
ske umiddelbart forstår hva de jobber for, 
samtidig som man kjenner seg igjen når 

typiske konflikter beskrives. Slik oppdager 
man fort at vi alle har mye å lære.    
Sjiraffens største fiende er ulven. «Ulve-
språket» kalles den formen for kom-
munikasjon som søker å «bite hodet» av 
motparten, gjennom kritikk og verbale 
angrep. Kort fortalt den slags kommuni-
kasjon som øker konfliktnivået, snarere 
enn det motsatte. Gatemeglerne erfarer 
at sjiraffen overvinner ulven, dersom den 
greier å beholde roen og overblikket. 
Therese Kristiansen tok nylig instruktør-
kurs i Gatemegling. Hun har allerede fått 
bruk for ferdighetene på flere områder, 
også i sin egen frivillige innsats for barn 
og unge. – Gatemeglingsteknikkene skaper 
dialog og tydelige kjøreregler i møte med 
barn og fungerer veldig godt, sier hun. 
- Vi ønsker å lære bort det vi kan om god 
kommunikasjon og konflikthåndtering. 
Slik kan negative erfaringer få et positivt 
fortegn, avslutter Espen Marius Foss i 
røde Kors.  

«Den overordnede målsetningen med røde Kors’  

gatemeglingsprosjekt er å fremme  

ikke-voldelige løsninger i samfunnet»
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Drømmer om  
lange kast

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Ørjan rygg (12) drømmer om å bli verdensmester i sleggekast. Denne drøm-
men får en ny arena å blomstre på, når Hyen IL får nytt kastanlegg. Samtidig 
sparer pappa Bjørn mye tid når han skal kjøre sønnen på trening. 

Den nye kunstgressbanen var en vel-
signelse for hele lokalsamfunnet i Hyen 
i Gloppen kommune. Bortsett fra for 
friidrettsutøverne som satser på kast- 
øvelser. Kunstgress er uforenelig med 
kastøvelsene, og for Hyen IL er dette  
ekstra problematisk. Den vesle bygda 
i Sogn og Fjordane med knappe 600 
innbyggere har nemlig fostret en rekke 
kasttalenter. Flere er nå i en alder hvor 
målrettet trening er avgjørende for videre 
utvikling. 
En av disse er Ørjan rygg. 12-åringen er 
et av landets største sleggetalenter og 
bor knappe 10 minutter unna det nye 
kastanlegget. Det bygges med støtte fra 
Gjensidigestiftelsen og legger til rette for 
at Ørjan og resten av kastgruppa kan 
fortsette den gode utviklingen. 
- Drømmen er å bli friidrettsstjerne, slår 
Ørjan fast. Han har mye talent, men vet 

at det er krevende å nå toppen. Nå er han 
blant Norges beste i sin aldersgruppe og 
strekker seg etter neste delmål. – Til neste 
år skal jeg kaste over 40 meter, sier han. 
Med en personlig bestenotering på drøye 
39 meter er målet innen umiddelbar rek-
kevidde.  
- Frem til 12-årsalderen flyter man mye 
på talentet, etter det er man nødt til å 
satse mer målrettet, forteller Bjørn rygg. 
Han er leder av friidrettsgruppa i Hyen 
IL og faren til Ørjan. Han mener det nye 
anlegget er avgjørende for at kastmiljøet 
i bygda skal utvikle seg videre. At han selv 
unngår den utmattende reiseveien hver 
gang han kjører til trening, er en ekstra 
bonus. I påvente av det nye anlegget har 
han ukentlig kjørt flere mil til Sandane 
kommune for trening. 
Det har gjort logistikken til en utfordring 
for rygg. Sammen med kona Solfrid drif-

ter han et stort gårdsbruk med eggpro-
duksjon, i tillegg til at han har tre barn 
som alle er aktive idrettsutøvere. Idretts-
talentet har gått i arv fra både ham selv 
og kona. – Jeg var kretsmester i diskos da 
jeg var yngre, og har en onkel som har 
verdensrekorden i veteranslegge, forteller 
han. Kona Solfrid kan vise til gode plasse-
ringer i NM på 400 meter.  
Det er sterke kasttradisjoner i Glop-
pen kommune. Jørgen Holme fra Hyen 
dominerer kastøvelsene på nasjonalt plan 
i veteranklassen 80+. Fra Bjørn ryggs 
generasjon var de flere gode utøvere, og 
en av landets beste kasttrenere heter 
Jørund Årdal og er fra Gloppen.  – Jørund 
er enormt viktig for prosjektet med å sikre 
etterveksten av talenter, sier rygg senior. 
Under kyndig veiledning av trener Årdal 
og et nytt anlegg på vei vokser en ny 
generasjon kasttalenter opp i kommunen.  

I tillegg til Ørjan rygg dominerte Magnus 
Storsletten sin aldersklasse i 2013-seson-
gen. I løpet av sesongen vant 13-åringen 
sleggeøvelsen under de prestisjefylte  
Tyrvinglekene. Ørjan og Magnus har 
begge satt seg store mål for fremtiden. 
Med det nye kastanlegget på plass er mye 
lagt til rette for å nå disse målene. At 
Gloppen kommune kan produsere ver-
densmestere er skiløper Odd-Bjørn  
Hjelmeset et levende eksempel på. Kan-
skje kommer kommunens neste idretts-
stjerne fra sleggeringen?  

«Den vesle bygda i Sogn og Fjordane med 

knappe 600 innbyggere har nemlig fostret  

en rekke kasttalenter. Flere er nå i en alder 

hvor målrettet trening er avgjørende for  

videre utvikling»
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Kommer 
alltid i mål 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

- Jeg er et godt eksempel på at man kan få et  
lykkelig liv selv om man har hatt det tøft underveis, 
sier Tahir Hussain. Norskpakistaneren ble rikskjendis 

for sin evne til aldri å gi opp. 

- Sluttiden er ikke så viktig, det vik-
tigste er å nå målet, slår Hussain fast. 
Nesten hele Norge så den modige man-
nen med det såkalte LMBB-syndromet 
på TV2 kjempe seg gjennom sykkelrittet 
Trondheim-Oslo sammen med ildsjelen 
Vidar Bøe. TV-publikummet fikk ta del i 
en usedvanlig kamp og ble på reisen kjent 
med en usedvanlig mann. 
Syndromet Hussain lever med, inne-
bærer blant annet alvorlig synshemming, 
nedsatt motorikk og koordinasjon. Uten 
at det stopper ham på veien. Men det å 
være annerledes har hatt sin pris for Hus-
sain gjennom oppveksten. – Det jeg har 
opplevd er jeg nødt til å ta med meg hele 
livet. Jeg forteller min historie til barn og 
unge nettopp for å vise at det går an å få 
et fint liv selv om enkelte ting er vanske-
lige, forteller Hussain. 
- For omtrent ti år siden bestemte jeg 
meg for å ta meg selv i nakken og gjøre 
alt jeg kunne for å leve et normalt liv, sier 
han. Det innebar iherdig innsats, og første 
tiltak var å komme seg opp av sofaen. – 
Fysisk aktivitet er viktig for alle, sier han 
bestemt. 
Dette er også essensen i det Hussain  
forteller når han er ute og snakker med 
norske 6. klassinger i forbindelse med 
Tahir-lekene som er utviklet sammen med 
Vidar Bøe. Det er et årlig aktivitetstiltak 
for barn i alderen 12 til 16 år, spesielt  
rettet mot 6. trinn. Ideen bak er at sam-
spill mellom elever, faddere og Tahir selv 
skal motivere elevene til i større grad å 
fortrekke fysisk aktivitet fremfor data og 
stillesitting.  
Før lekene starter for alvor, holder Hussain 
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et foredrag for alle skoleklassene som skal 
delta. Her er han opptatt av å formidle 
sine egne erfaringer fra oppveksten. Når 
lekene starter, konkurreres det i basisfer-
digheter, hurtighet, kondisjon, balanse, 
smidighet, samspill, koordinasjon, spenst, 
styrke og presisjon – som lag. Gjennom 
disse øvelsene er det først og fremst fel-
lesskapet, egenmestring og samarbeid 
som dyrkes. Lekene støttes av Gjensidige-
stiftelsen.
Minst én gutt og én jente deltar fra hver 
klasse i de ulike øvelsene. De tre beste 
klassene får pokaler og den beste skolen 
får et flott skoleskjold. Viktigst av alt er 
at elevene sitter igjen med noe av den 
viktige lærdommen Hussain kan by på. 
- En av de tingene jeg snakker om, er 

hvor viktig det er at ingen må stå alene 
i skolegården, forteller Hussain. – Jeg har 
selv følt hvordan det er og derfor er det 
ekstra viktig for meg å snakke om dette, 
sier han. 
Tilbakemeldingene fra både foreldre, 
elever og lærere er udelt positive, og sær-
lig mobbeproblematikken får Tahir mye 
respons på. – Jeg kan vise til eksempler og 
jeg er selv et levende eksempel på det jeg 
snakker om, forklarer han.   
Etter TV2-dokumentaren «Styrkeprøven» 
for snart seks år siden, har Hussain selv 
blitt et forbilde for mange. Han forbindes 
stadig med en beundringsverdig evne til 
alltid å fullføre det han starter på. – Jeg 
har aldri brutt noe som helst. Å bryte er 
nederlag, selv om det er tunge stunder 
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underveis, forklarer Hussain og sammen-
ligner idrettsprestasjoner med livet for 
øvrig. – Selv om ting av og til er vanskelige, 
så kan man ikke sette seg ned og gi opp, 
sier han.  
Kjendisstatusen har hatt sine fordeler for 
Hussain. – Den oppmerksomheten jeg fikk 
etter TV2-dokumentaren har gjort at jeg 
har kunnet åpne noen dører også for an-
dre, sier han. På spørsmål om hva han er 
mest stolt av å ha oppnådd, trekker han 
ikke frem noen av de mange imponerende 
merittene sine. – Jeg er stolt av at jeg 
har så mange gode hjelpere, alle de som 
løfter meg opp i hverdagen. Dem hadde 
jeg ikke klart meg uten, sier Hussain og 
understreker at alle mennesker trenger et 
godt apparat og gode forbilder rundt seg. 
– Skal vi nå målene våre, så er vi avhengi-
ge av det, sier han. En annen som ofte er 
med og bidrar når Tahir-lekene arrangeres 
er tidligere verdensmester i frisbee, Sune 
Wentzel.   
Det verserer mange historier om Hussains 
pågangsmot, halsbrekkende prosjekter og 
varme humor. Én av disse handler om da 
han la på svøm i feil retning da han deltok 
i en triatlon-konkurranse.  
- Det stemmer, ler Hussain. - Ledsageren 
min stod på land og ropte, og jeg ble nødt 
til å svømme ti minutter bare for å rykke 
tilbake til start. Men jeg nådde målstreken 
til slutt, avslutter han. 

«En av de tingene jeg snakker om, er  

hvor viktig det er at ingen må stå alene  

i skolegården»

Veien som 
redder rittet

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Den nye turveien i Byheiene mellom Haugesund 
og Tysvær gjør naturperlen tilgjengelig for alle. 
Dessuten blir den redningen for det populære 
Hårfagrerittet. 

Fra oppstarten i 2010 har Hårfagrerittet 
vokst seg til å bli et svært populært ter-
rengsykkelløp. Både prestisje og deltaker-
antall økte fra år til år, helt til det i fjor 
ble bråstopp. Mattilsynet og vannverket 
mente løypetraseen kom for tett på den 
lokale drikkevannskilden og arrangøren  
så ingen annen utvei enn å avlyse 2013- 
utgaven. 
Etter tusenvis av dugnadstimer og en 
opptrappet satsning på 2013-løpet fikk 
styret i Hårfagrerittet avslag på dispensa-
sjonssøknaden de årlig trengte på grunn 
av nærheten til drikkekilden. - Lufta gikk 
ut av oss alle da vi fikk søknaden avslått 
og vi skjønte at rittet måtte avlyses, for-
teller informasjonsleder og en av ildsjelene 
bak rittet, Håkon André Waage. 
Løsningen ble å etablere en 4,5 kilome-
ter lang turvei som kunne erstatte den 
utsatte delen av traseen. Noe midler til 

en slik fikk man fra de berørte kommu-
nene Haugesund og Tysvær, og i tillegg 
fikk man tildelt tippemidler. Den totale 
kostnadsrammen på 4,5 millioner gjorde 
at man måtte søke hjelp også fra andre 
hold. Det var bakgrunnen for at Gjensidi-
gestiftelsen ble kontaktet.  
Hårfagrerittet går fra Kårstø i Tysvær til 
Haraldsvang i Haugesund og ble arran-
gert første gang 17. april 2010. I 2012 var 
rittet rogalands nest største idrettsar-
rangement. Det er med andre ord mange 
terrengsyklister som gleder seg til den nye 
traseen står klar sommeren 2014. 
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Tar  
årene  

fatt 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Ildsjelene i Askøy kystlag 
mener norsk kystkultur 

bevares bedre gjennom 
bruk enn på museums-

utstillinger. De har  
med støtte fra  

Gjensidigestiftelsen  
restaurert tradisjonelle 

hardangerbåter for  
gratis utlån og  

tilrettelagt askøykysten 
for båtutflukter. 

- Uten den nye turveien hadde Hårfagre-
rittet vært dødt og begravet. Waage er 
sikker i sin sak. – I 2013 lå vi brakk, i 2014 
blir den etterlengtede turveien redningen 
for oss. 
Det hersket en blanding av glede og let-
telse da styret fikk beskjed om at finan-
sieringen ordnet seg. – Denne støtten ser 
vi på som en enorm tillitserklæring fra 
Gjensidigestiftelsen, sier Waage på vegne 
av gjengen bak rittet som nå gjenoppstår 
den første uka i juni 2014.  
Det er ikke bare de på to hjul som gleder 
seg over den nye turstien. Kringsjås ven-
ner er en forening som gjennom mange 
år har lagt ned en enorm dugnadsinnsats 
for å gjøre heiene tilgjengelige for hele be-
folkningen. De har også jobbet hardt for 
å realisere planene om turstien. Leder av 
foreningen, Svein Erik Halvorsen, er særlig 
glad for at veien åpner naturen for barne-
vogner, rullestolbrukere og eldre turgåere. 
- Denne veien legger til rette for at alle 
turgåere bedre kan nyte opplevelsen. Nå 
kan man se på den fantastiske naturen 
rundt seg og ikke bare i bakken på let 
etter neste tørre stein, sier Halvorsen. 
Han har ferdes i området siden barndom-
men og ser at naturen er i ferd med å gro 
igjen. Tiltak som stimulerer til bruk er hans 
oppskrift på hvordan området best kan 
bevares.
- Skal dette området være farbart og til 
glede for turgåere også i fremtiden må 

«Uten den nye turveien hadde  

Hårfagrerittet vært dødt og begravet»

vi gjøre noe nå, sier Svein Erik Halvorsen. 
Han oppgir drømmen om et fortsatt  
attraktivt turområde femti år frem i tid 
som sin drivkraft. 
Dugnadsgjengen bak Kringsjås venner har 
en gammel turisthytte som utgangspunkt 
for sin virksomhet. Denne var langt på vei 
falleferdig da gjengen med brennende 
engasjement overtok driften av hytta 
mot at de satte den i stand. Det er den 
i høyeste grad nå, etter et ukjent antall 
dugnadstimer. – Betalingen får vi i form av 
entusiastiske tilbakemeldinger fra turgå-
ere som har oppdaget områdene, forteller 
Halvorsen. Lovord får Kringsjås venner fra 
både inn- og utland. 

Halvorsen selv er en mann som liker å 
være tett på der det skjer, og han er klar 
for å selv sette seg bak gravemaskin- 
spakene så fort veibyggingen kommer i 
gang. Bak sykkelstyret, derimot, har han 
ingen planer om å sette seg med det  
første. – Jeg foretrekker Byheiene til fots, 
slår han fast og anbefaler Kringsjåhyttas 
nystekte vafler. De er snart innen rekke-
vidde uten at du trenger hverken gummi-
støvler eller dyre fjellsko. 
Men sørg for å passe deg for hordene med 
syklister i begynnelsen av juni. Da slippes 
over 2000 terrengsyklister løs igjen, når 
sykkelrittet med det stolte kongsnavnet 
gjenoppstår.  

Id
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 K
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Kystlaget på Askøy 
består av snaut 
hundre båtentu-
siaster, som i felles-
skap jobber med 
å spre kunnskapen 
om vestlandsk 
kystkultur og norske 
båtbyggertradisjoner. 
Alt dette oppnår de gjen-
nom sitt siste prosjekt, en 
såkalt roled som strekker seg langs 
kysten fra Strusshamn til Herdla. 
- En roled, eller maritim tursti, er ganske 
enkelt en kyststrekning tilrettelagt for 
roturer med mulighet for ankringsplas-
ser og rasting underveis, forklarer Olav 
Bringedal. Han er leder av Askøy kystlag 
og initiativtaker til prosjektet. Siden 2005 
har han vært med i foreningen som aktivt 
brenner for en levende kystkultur. – Vi 
mener jo at bruk og bevaring går hånd i 
hånd. Ting som havner på museum står 
fort bare og støver ned.  
Selv er Bringedal særlig opptatt av små-
båter og han har derfor vært sentral i 
jobben med å restaurere robåtene som 
nå lånes ut. Totalt seks båter er klargjort, 
alle såkalte færinger og tradisjonelle har-
dangerbåter. 
– Vi bruker de tradisjonelle båtbygger-
teknikkene og utelukkende materialer av 
typen som ble brukt i gamle dager. Vern 
gjennom bruk, slår Bringedal fast. Han 
forteller videre at dette er både kostbart 
og tidkrevende arbeid. – Entusiasmen for 
dette arbeidet har vi i rikt monn i kystla-
get, men uten støtten fra Gjensidigestif-
telsen hadde vi aldri oppnådd det vi nå 

«Vi bruker de tradisjonelle  

båtbyggerteknikkene og  

utelukkende materialer av typen 

som ble brukt i gamle dager»

får til.  
- Et annet formål for 
oss er å vise hvordan 
man drev transport 
før veiene ble byg-
get her på Askøy, 

forteller Bringedal. 
– Først etter krigen fikk 

man ordentlige veier. 
Før den tid rodde man. 

Lederen av kystlaget mener at 
fortidens transportmiddel fortsatt 

fungerer utmerket, selv om de nå først og 
fremst er egnet for rekreasjon. Samtidig 
påpeker Bringedal at kystleden åpner for 
lokalhistorisk innsikt. 
- Mye av midlene fra Gjensidigestiftelsen 
har vi brukt til å sette i stand et gam-
melt naust ikke langt fra Herdla fort, sier 
Bringedal. – Fortet stammer fra andre 
verdenskrig og etter krigen hadde kyst-
artilleriet tilhold her, forteller han. For-
tet rommer mye spennende historie og 
skjærgården rundt er blitt tilgjengelig for 
allmenheten via roleden. Herdla fort er 
nå tilholdssted for diverse kunstnere og 
frivillige organisasjoner og ligger innenfor 
et unikt fuglereservat. Området kan også 
skilte med en av landets beste golfbaner. 
Fra startplassen av roleden og ut til fortet 
bruker man om lag én dag i båten. Det er 
en lang etappe, men det er gode fasilite-
ter som venter ved fortet. – Naustet har 
vi snart satt i perfekt stand og her er det 
muligheter for overnatting, matlaging og 
hvile, sier Bringedal. Herfra kan ferden gå 
videre i leden som åpner for både ambi-
siøse langturer og kortere dagsturer. Slik 
er den maritime turstien tilpasset ulike 

ferdighetsnivåer og terskelen inn er lav, 
selv for de som ikke er båtvante. 
Tiltaket er blitt møtt med entusiasme i 
lokalmiljøet og kystlaget er allerede i gang 
med planleggingen av flere etapper og 
ilandstigningsplasser. Målsetningen er 
å åpne opp mer av kysten også sørover, 
hvor det i følge Bringedal skjuler seg flere 
perler.  
– Vi ser allerede behovet for flere overnat-
tingsmuligheter og vi samarbeider med 
friluftsrådet om å lage leirplasser langs 
leden, sier en fornøyd leder for kystlaget. 
Samarbeidet med friluftsrådet er også 
verdifullt i arbeidet med å vedlikeholde 
områdene og håndtere avfall. 
Kystlaget inngår i en landsdekkende  
paraplyorganisasjon, Forbundet Kysten. 
Forbundet jobber blant annet med å eta-
blere sammenhengende maritime turstier 
langs hele norskekysten. Nå har Askøy 
kystlag med støtte fra Gjensidigestiftelsen 
sørget for sin etappe.  



Gjensidigestiftelsen 2013 - 6968 - Gjensidigestiftelsen 201368 - Gjensidigestiftelsen 2013

På de unges 
premisser

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Skateboardmiljøet i Mo i rana har skapt sin egen 
lekegrind. Brukernes egeninnsats var toneangivende 
helt fra design til ferdigstilling av Skillevollen skate-
park. 

De hadde en ferdig asfaltert plass, men 
manglet de vesentlige skateboard- 
rampene. Skateboardmiljøet i Skillevollen 
i Mo i rana brukte en klubbkveld til å 
utforme planene for hvordan skreddersy 
en park etter egne behov. Etter møtet 
oppsummerte de eldste brukerne alle inn-
spillene og designet det som nå er  
Skillevollen skatepark. Den aktiviserer 
mange ungdommer som de tradisjonelle 
idrettene ikke nødvendigvis fanger opp.  
- Det jeg liker aller best med skateboard, 
er at man ikke trenger å møte opp på 
trening og få beskjed om hva man skal 
gjøre. Her kan vi gjøre akkurat som vi vil, 
sier Lars Skonseng (15). Han er en av de 
mest aktive skaterne i miljøet rundt den 
nye parken. 
Veien fra idé til ferdigstillelse har kostet 
mange arbeidstimer for de ivrige ung-
dommene fra Skillevollen. En søknad til 
Gjensidigestiftelsen om midler til prosjek-
tet bar frukter, og gjorde at man kunne 
knytte til seg et byggefirma for å støpe 
vedlikeholdsfrie ramper i betong. En forut-
setning ved valg av byggefirma var mulig-
hetene for egen medvirkning i byggingen. 
Slik holdt man kostnadene nede, dessuten 
sørget man for at alt ble nøyaktig som 
planlagt. 
- Det er mange eksempler på tilsvarende 
parker som er lite i bruk, fordi de ikke er 
tilpasset brukernes behov, sier en enga-
sjert Thomas Skonseng. Han ble involvert 
i prosjektet takket være sønnen Lars. 
Thomas er imponert over ungdommens 
evne til selv å styre og gjennomføre et så 
omfattende prosjekt. resultatet ble en 

skatepark skreddersydd behovene til de 
ivrige skaterne. 
- Det tyngste arbeidet ble gjort av mas-
kiner, resten gjorde alle vi som meldte oss 
frivillig, forteller Lars, som nå er strålende 
fornøyd med resultatet.  
Tiden da rullebrett var forbudt i Norge er 
for lengst forbi, noe Thomas Skonseng er 
glad for. Han ser på nært hold hvor posi-
tivt miljøet rundt skateparken er. Han  
beskriver et åpent og inkluderende miljø 
som aktiviserer flere ungdommer de 
mer tradisjonelle idrettene ikke fanger 
opp. – Jeg tror nok det gode skatetilbudet 
her går på bekostning av mye tv-spill og 
stillesitting, sier en fornøyd skateboard-
pappa. 
Han opplever at de unge får styrket 
mestringsfølelsen av selv å ha regien på 
aktiviteten. Liten innblanding fra voksne 
gjør ungdommene mer selvstendige og 
Thomas lar seg imponere av et engasjert 
og skapende miljø. – De er ute i skate-
boardparken på dagen og filmer hver-
andres triks, før de går hjem og redigerer 
egne filmsnutter på kveldstid, forteller 
han.  
Skonseng senior trekker frem det uorga-
niserte og lekbaserte ved skateboard som 
fascinerende for de unge. Selv har han 
ingen planer om å prøve seg på brettet. – 
Jeg er snart femti år, så jeg har fått gode 
råd om å la være, avslutter han. Det er 
en avgjørelse sønnen stiller seg bak. – Man 
blir egentlig aldri for gammel for skate-
board, men jeg tror det er greit at han 
holder seg unna, ler Lars.  

«Jeg tror nok det 

gode skatetilbudet 

her går på bekost-

ning av mye tv-spill 

og stillesitting»
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Full fart på Tynset
Uten motorklubbens ungdomstilbud vet ikke Sivert 
rugsveen Hansen (16) fra Tynset hva han hadde 
gjort. Nå er bilsporten blitt en livsstil for hele fami-
lien, med mamma Line i spissen. 

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Norsk Motorklubb Tynset søkte Gjen-
sidigestiftelsen om midler til å skape en 
sunn og givende arena for ungdom som 
ikke fant sin plass i de mer tradisjonelle 
fritidsaktivitetene. Midlene har de blant 
annet brukt til å ruste opp den gamle 
bilcrossbanen, og noe ble øremerket 
diverse tiltak for å øke rekrutteringen til 
klubben. 
- Jeg var ikke så god i fotball og de grei-
ene der, forklarer Sivert på spørsmål om 
hvorfor han prøvde bilcross. Møtet med 
bilsporten var som å komme hjem. Sivert 
og faren Harald bygget sin egen bil for tre 
år siden og Sivert har fått gode løpsresul-
tater allerede i sin første sesong. Et par 
turer på taket har det også blitt for den 

lovende sjåføren. 
- Det går opp mot 100 km/t på banen vi 
kjører på, og jeg har snurra et par ganger, 
sier Sivert. Selv forteller han at han ikke 
rekker å tenke stort før han plutselig ligger 
på taket. Da er Siverts første bekymring 
hvordan runddansen har preget bilen. 
Mamma Line rugsveen har stått på side-
linjen og bevitnet Siverts turer på taket. 
Hun er naturligvis mer opptatt av hvordan 
det har gått med sønnen enn med bilen. 
Line er leder av Norsk Motorklubb Tynset 
og legger mye vekt på at sikkerheten blir 
ivaretatt. – Bilene må gjennom en teknisk 
kontroll foran hvert løp, vi følger nøye 
instruksjoner for montering av stålrammer 
som beskytter føreren og sørger for alle 

andre tiltak som sikrer utøvere og publi-
kum, sier Line og påpeker at det knapt er 
personskader i sporten. 
For Sivert er den tette oppfølgingen fra 
mamma Line kjærkommen. – Hun kjører 
ikke aktivt selv, men gjør alt hun kan for 
at jeg skal få kjørt så mye som mulig. 
Dessuten har jeg en far som er litt over 
middels interessert i mekking, sier han 
fornøyd. Det innebærer mye mekketid i 
garasjen for både far, sønn og resten av 
familien hvor alle er bitt av den samme 
basillen.   
- Jeg var egentlig ikke interessert i spor-
ten, forteller Line rugsveen. Det endret 
seg etter at sønnen begynte å bygge 
en bil for konkurransekjøring. Nå er hele 

familien opptatt med løp hver eneste helg 
og mor selv har altså tatt på seg leder-
jobben i den lokale motorklubben. Hun 
har satt seg bak rattet og testet sønnens 
fartsvidunder én gang, noe som gav mer-
smak. Noen planer om en egen karriere 
har hun imidlertid ikke. – Hadde jeg vært 
20 år yngre skulle jeg ha gitt det et forsøk, 
men nå får det være opp til neste genera-
sjon, sier hun. 
Line rugsveen er opptatt av å avkrefte 
noen av de mytene som fortsatt eksis-
terer om bilsportmiljøene. –Jeg er virkelig 
imponert over den generasjonen junio-
rer som konkurrerer nå og hvor godt og 
sosialt miljø det er, skryter rugsveen. 
Hun trekker frem respekten for arrangø-
rer og konkurrenter, dugnadsånden og 
den helhjertede innsatsen de legger ned 
i sporten sin. – Det er lite som minner om 
de cowboy-tilstandene man hørte snakk 
om i bilsporten tidligere, slår hun fast. 
De ivrige medlemmene i motorklubben på 
Tynset kan boltre seg på en snart ferdig 
restaurert hjemmebane. Den har med 
støtte fra Gjensidigestiftelsen og mange 
timers dugnadsinnsats omsider blitt satt 
i stand, etter flere års forfall. Målet var å 

gjøre banen godkjent for konkurransekjø-
ring. Det målet nådde man, etter iherdig 
innsats fra hele miljøet rundt klubben. 
Med banen endelig tilbake i god stand, ser 
klubben på nye tiltak for å styrke rekrut-
teringen fremover. 
- Vi setter i stand en klubbil som kan prø-
ves gratis av unge som er nysgjerrige på 
sporten, dessuten jobber vi for å sponse 
lisenskurs for de mest ivrige ungdommene 
våre, sier Line rugsveen. Dette kurset må 
være gjennomført og bestått for å kunne 
kjøre konkurranse. Sivert har bestått sitt 
og hans konkurranse-karriere er allerede 
i gang. Lillesøster Synne har planer om å 
begynne å kjøre neste år.
- Målet for neste sesong er å forbedre 
plasseringen min i landsfinalen, sier Sivert, 
som drømmer om å kunne leve av bilspor-
ten på lang sikt. 

Den imponerende innsatsen som er lagt 
ned på Tynset gir resultater. Miljøet i mot-
orklubben vokser og de aktive blir stadig 
mer engasjert. Andre klubber i nærheten 
søker også samarbeid med Tynset-miljøet, 
som har fått gode tilbakemeldinger på 
konkurransene de har arrangert etter at 
banen ble satt i stand. Det er et klapp på 
skuldra til Line rugsveen, sønnen Sivert og 
resten av miljøet.  
Nå som Sivert er 16 år kan han kjøre også 
på vanlige veier, foreløpig med en «L» på 
bakdøra og mamma Line i passasjersetet. 
Da er det ikke like fritt frem for innersvin-
ger og breie sladder. – Det hender han 
glemmer seg og tror han er på løp, men 
da får han fort beskjed om hvem som er 
sjefen, avslutter Line rugsveen med glimt 
i øyet. 

«Den imponerende innsatsen som er lagt  

ned på Tynset gir resultater»
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Inspirasjonsstiftelsen

Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!

Atle Vårvik har snart brukt 20 år av livet sitt til å 
arbeide for ungdom gjennom organisasjonen MOT. 
Han roser støtten han har fått av Gjensidigestiftel-
sen gjennom de siste seks årene. 

– Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen 
har løftet oss i MOT enormt, slår Vårvik 
fast. Han peker på den verdifulle oppføl-
gingen i tillegg til den kjærkomne øko-
nomiske støtten til MOTs viktige arbeid.    
– Støtten fra Gjensidigestiftelsen har slik 
sett dobbel verdi for oss, roser han.  
Vårvik tok initiativ til MOT sammen 
med blant andre Johan Olav Koss i 1997. 
Sammen etablerte de en holdningsska-
pende organisasjon for og med ungdom. 
Den overordnede målsetningen har hele 
tiden vært å bidra til å trygge miljøene 
ungdom ferdes i.  Nøkkelen for MOT er 
å sette ungdommene i stand til å foreta 
gode valg i møte med vanskelige situa-
sjoner gjennom oppveksten. Gjennom 21 
årsverk organiserer MOT 6900 medarbei-
dere spredt over hele landet. 
I snart 20 år har MOT jobbet med å 
bevisstgjøre ungdom gjennom dialog, 
øvelser og rollespill. Siden 2008 har de 
mottatt støtte fra Gjensidigestiftelsen. – 
De seks årene har vært et eventyr for vår 
organisasjon, sier Vårvik.  
Vårvik forteller at støtten fra Gjensidi-
gestiftelsen har satt MOT i stand til å nå 
ut til enda flere unge. Han estimerer at 
man har nådd ut til så mange som 10.000 
ungdommer ekstra hvert år takket være 

samarbeidet.  – Dessuten har samarbeidet 
med stiftelsen satt oss i stand til å være 
mer profesjonelle i all vår drift, forklarer 
han.  
Vårvik peker på at samarbeidet med 
Gjensidigestiftelsen har vært fruktbart 
også fordi man har kommet i kontakt 
med et miljø som virkelig brenner for 
prosjektene de støtter. – Vi opplever i møte 
med ulike representanter fra stiftelsen at 
den samme gode og engasjerte energien 
kjennetegner alle de ansatte, sier Vårvik.  
Han trekker frem tre prosjekter hvor 
Gjensidigestiftelsen har vært særlig tone-
angivende. Signalbærer-prosjektet retter 
seg mot ungdom i alderen 16 til 25 år og 
rekrutterer unge med gode holdninger til 
å bli såkalte signalbærere. Gjennom å gi 

«Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen  

har løftet oss i MOT enormt»

disse tett oppfølging og trening i ledelse 
settes de i stand til å bli viktige bidrags-
ytere i sine lokalsamfunn. Mestringsreisen 
er en turné for ungdom til flere av MOTs 
lokalsamfunn, med sikte på å øke selv-
tillit og mestringsfølelse hos deltakerne 
gjennom diverse aktiviteter. I tillegg har 
også prosjektet MOT-turnéen, som er en  
samfunnsbyggende turné, fått støtte.        
- Jeg kommer ut av møter med Gjensi-
digestiftelsen full av energi. De ansatte 
bryr seg om prosjektene og bidrar vel så 
mye med inspirasjon som med økonomisk 
støtte. Derfor omtaler jeg Gjensidigestif-
telsen som «inspirasjonsstiftelsen», sier 
Vårvik.   





Et tryggere, 
sunnere og mer 
aktivt Norge!



Gjensidigestiftelsen
Grundingen 6, Aker Brygge, 0250 Oslo
Postboks 1640 Vika, 0119 OSLO

www.gjensidigestiftelsen.no
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