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Hvilken ring skal jeg ta på 
meg i dag? 

BegeistRINGEN eller 
administreRINGEN?

Usikker?

Om du er ungdom eller 
voksen, arbeidstaker eller 
arbeidsgiver, arbeidsledig 
eller arbeidsleder, student, 
lærer eller rektor - RINGEN du 
velger å ta på deg vil påvirke 
deg selv og dine omgivelser.
Før vi tar på oss ringen kan vi 
jo spørre oss om hvor vi skal?
Hvilken vei skal jeg gå, spurte 
Alice
Hvor er det du skal, svarte 
haren.
Jeg vet ikke, sa Alice.
Da har det ikke så mye å si 
hvor du går, svarte haren.
- Alice i eventyrland 

Hvor skal vi? Hvilket 
samfunn ønsker vi oss? Hva 
skal være kjennetegn på 

lokalsamfunnene rundt om i 
Norge?
Hva slags arv og samfunn vil 
dere som er dagens ungdom 
at vi voksne skal legge igjen?

Kanskje;

• Et samfunn som gir mindre 
kår for mobbing og mindre 
fokus på hvem som er 
populær og ”innenfor”. 
• Et samfunn som styrker 
gode inspirasjonskilder, 
og bevisstgjør media og 
politikere på effekten tv-serier, 
kommunikasjon og dialog har.
• Et samfunn der fl ere 
protesterer når noen blir 
mobbet.
• Et samfunn og en skole der 
det er frisk luft i skolegården 
– og en kultur der vi 
protesterer mot at noen få tar 
defi nisjonsmakta og bruker 
den til å trykke andre ned.
• Et samfunn og en skole 
der lærerne er gode på å 
avdekke skjult mobbing blant 
elever, som baksnakking, 
ryktespredning og 
utestenging.
• Et samfunn med foreldre 
som oppdrar egne barn til 
innlevelse i andres smerte 
og ensomhet, og hvordan 
oppføre seg mot andre.
• Et samfunn som gir oss 
mot og optimisme, som 
skaper robuste mennesker og 
lokalsamfunn der forskjeller 
aksepteres og mennesker gjør 
hverandre verdifulle.
• Et samfunn og en 

skole som setter 
livskompetanse, 
verdighet og 
selvfølelse på 
dagsordenen.
• Et samfunn med 
lokalsamfunn og 
mennesker som 
bevisstgjør og 
styrker - både 
i forhold til 

kjærlighet, omsorg, storsinn, 
tilgivelse, oppmerksomhet, 
takknemlighet, bekreftelser, 
tilstedeværelse, kvalitetstid, 
god dialogkompetanse, 
selvtillit, selvinstruksjoner og 
tro på egne krefter.
 
Vårt samfunn vil møte 
kontinuerlige utfordringer 
- raskere og raskere. 
Skoleledelser og mange 
andre jeg har pratet med 
greier ikke å oppdatere 
permene sine på hvordan de 
skal håndtere de forskjellige 
utfordringene som oppstår. 

I dagens raske samfunn 
vil det være naivt å tro at 
vi hele tiden skal kunne 
forebygge nye utfordringer. 
Det å være i forkant igjennom 
å styrke livskompetanse 
og bygge gode kulturer 
i lokalsamfunnene vil 
sannsynligvis være den beste 
måten å forebygge spesifi kke 
utfordringer og problemer på. 

Som en rektor sa: ”Vi trenger 
toppolitikere som er mer 
opptatt av samfunnsforståelse 
og samfunnsengasjement 
enn detaljstyring. Som 
skoleledelse bruker vi nå mer 
tid på å administrere mailer 
fra foreldre enn å drive god 
skole for barna deres.

Beveger vi oss inn i en ond 
sirkel? Holder vi på å miste 
toppolitikere med helhetlig 
samfunnsforståelse? Og er 
vi i ferd med å miste gode 
og inspirerende ledere 
innen skole og ellers i vårt 
samfunn? Beveger vi oss i 
en retning der vi har så stort 
fokus på innholdet i pensum 
at vi overser det faktum at 
det samme pensumet er 
verdiløst dersom vi glemmer 
å ha fokus på hvordan vi skal 
få begeistringslærere som er 

gode til å lære bort? Beveger 
vi oss i en retning der vi får 
fl ere og fl ere ledere som er 
kostnadsadministratorer 
fremfor ledere som skaper 
felles forståelse, tenker 
helhet, bygger kultur og 
planter gode verdier?
MOT er ikke i tvil. Vi trenger 
begeistrede foreldre, 
lærere, rektorer og venner. 
Vi trenger inspirerende og 
oppriktige ledere med glød 
og entusiasme, som ser 
muligheter og er målbevisste, 
som setter grenser, som bryr 
seg og viser sin rause og 
interesserte side. 

Vi trenger mer begeistring enn 
administrering. Begeistring 
fremmer guts og glød.

La oss jobbe for et samfunn 
som legger til rette for at vi 
kan gløde for arbeidet vårt 
og hobbyen vår - kjenne den 
indre og ekte gleden - uten at 
verden belønner, anerkjenner 
og gir oss medaljer og priser 
for det vi gjør. Et samfunn 
som styrker visjoner, drømmer 
og prosjekter som gir oss noe 
å brenne for.

Confucius sa det slik:
”Finn en jobb du elsker, og 
du vil aldri trenge å jobbe en 
eneste dag i ditt liv.”

Hvilken ring skal jeg ta på 
meg i dag?

BegeistRINGEN eller 
administreRINGEN?

Du er vel ikke i tvil? 

AdministreRINGEN på 
den ene lillefi ngeren og 
begeistRINGEN på de ni 
andre fi ngrene?

Atle Vårvik
MOTs gründer

Hvilken ring?
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MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber 
for og med ungdom.

MOTs mål er å bidra til robuste ungdommer og trygge 
ungdomsmiljø.

MOT har en helhetlig modell for hvordan lokalsamfunn 
kan jobbe sammen med ungdom. Helhetsmodellen består 
av program i ungdomsskolen, videregående skole og på 
ungdoms fritidsarena. Gjennom ung til ung-formidling, 
øvelser, historier, dialog og rollespill bevisstgjøres ungdom 
til å ta egne valg, ta vare på hverandre og vise mot.

MOTs 25 årsverk organiserer 3900 medarbeidere som 
driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene.

MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997. 
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann 
Olav Koss.

MOT har ca 40 ambassadører i toppidretten og kulturlivet 
som frivillig bidrar til å forsterke budskapet, og påvirke 
ungdom positivt. 

Dette er MOT
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-DET ER LITT ENSOMT
MOT-ambassadør Aksel Lund Svindal (28) 

skulle gjerne vært mer sammen med familie 
og venner. Han innrømmer at han har ofret 

mye for å bli verdens beste alpinist.
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Hvordan startet alpint-
eventyret ditt?

-Mamma og pappa var begge 
alpinister. Interessen kom helt 
naturlig fra jeg var liten. Vi var 
alltid på hytta til morfar og 
mormor på Geilo. Mitt første 
skipar fi kk jeg da jeg var tre år 
gammel.

Kroppen har vært gjennom 
mye. Hvor lenge tror du at 
du holder ut som alpinist?

-Jeg kjenner det tar på, men 
jeg kommer til å holde på en 
god stund til. Det er et tight 
program hele vinteren med 
hard fysisk belastning. Men 
ingen ting er morsommere 
en når jeg er helt fi t. Som alle 
andre har jeg gode og dårlige 
dager. Jeg har alltid hatt lyst 
til å vinne.

Er det noe du ikke har 
vunnet, som du mener du 
bør vinne før du legger 
opp?

-Jeg har aldri vunnet 
utforcupen, så det kunne 
vært moro. Det er kult å vinne 
uansett hvilket renn det er. 
Men det er klart OL-medalje 
er veldig spesielt.

Hvor mye går man glipp av 
for å være en av de aller 
beste i verden på ski?

-Jeg skulle gjerne vært mer 
med familie og venner. Reist 
mer og sett mer av verden. 
Jeg kan gjøre det nå, men da 
er jeg nødt for å velge bort 
noe annet.

Hva gjør du når du har fri?

-Da er jeg mye hjemme 
i Norge. Noen ganger er 
det digg med en skikkelig 
sommer og da er jeg veldig 
glad i å feriere på kysten av 
Frankrike.

Hva er det morsomste 
med å være med i alpint-
sirkuset?

-Så enkelt som å konkurrere 
på ski. OL er selvfølgelig 
prikken over i-en.

Og det kjedeligste?

-Det er tidkrevende. Det gir 
lite rom til andre gjøremål, 
men slik er konsekvensene 
av de målsettingene jeg har. 
Det er utrolig gøy, men skulle 
gjerne gjort noe annet av og 
til.

Kunne du tenke deg en 
karriere på TV sånn som 
kompisen din Kjetil André 
Aamodt, når du er ferdig 
som alpinist?

-Jeg tror ikke det. Det 
er mye annet 

spennende å 
gjøre og jeg 

føler 

jeg får nok tid på skjermen 
sånn det er nå.

Hva hadde du gjort nå hvis 
du hadde valgt noe annet 
enn alpint?

-Jeg tror jeg hadde drevet 
med en annen idrett. Jeg er 
konkurransemenneske og slik 
er det i forhold til jobb også. 
Den innsatsen man legger i 
arbeidet, bør ha en påvirkning 
på resultatet.

Hva liker du å gjøre når du 
ikke står på slalåm eller 
trener?

-Fra august til april er alt 
utrolig planlagt og det er 
veldig mange tidspunkt jeg 
må holde. Når jeg har fri er 
jeg glad i å ha skikkelig rolige 
dager og ikke ha for mange 
planer. Stå opp, dra på 
bakeren, slappe av og ringe 
noen kompiser. Jeg er glad i 
å se fi lmer og spiller gjerne litt 
FIFA på Playstation sammen 
med kompiser.

Hvem er Norges 
største idrettsprofi l?

-Akkurat nå mener jeg 
Susann Pettersen er den 
største. Hun er mye større 
enn hva vi i Norge egentlig får 
med oss. Kommer heller ikke 
utenom Thor Hushovd.

Føler du at det har vært 
litt ensomt å reise så mye 
rundt i verden?

-Litt, faktisk. Det var ikke det 
tidligere, men nå er det litt 
ensomt. Laget mitt er mye 
mindre enn tidligere. Og det 
blir veldig ensomt på alle 
fl yreisene og fl yplassene i 
løpet av en sesong.

Gir det deg en trygghet å ha 
en kjæreste i alpintmiljøet?

-Det er en trygghet å ha 
kjæreste. Men det hadde 
kanskje vært lettere å ikke ha 
en kjæreste fra samme miljø.

Hvordan da?

-Da hadde det ikke vært så 
hot lesestoff for alle norske 
aviser.

Plager det deg at aviser 
skriver om det?

-Litt. Jeg synes norske 
sportsjournalister er sladrete. 
Jeg vil aller helst være 
en som bare er en del av 
sportsjournalistikken. Jeg 
skjønner til en viss grad at 
de vil skrive om meg og 
Julia, men personlig synes 
jeg et VM er mye råere enn 
privatlivet mitt.

Får du sett Julia nok eller 
skulle du ønske du så 
henne mer?

-Vi kjører forskjellige steder 
og hun bor i USA. Begge har 
mye å gjøre, men samtidig 
har vi forståelse for det.

Hvem er ditt største 
forbilde?

-Jeg vokste opp med 
Lasse Kjus og Kjetil 
André Aamodt på 
barneromsveggen. Det 
var veldig spesielt å 
komme på lag med 
to karer jeg har 
hatt en plakat av 
på rommet mitt. 
Pappaen min er 
også et stort 
forbilde.

Hva 
brenner 
du for?

-Ordet respekt. Du må ha 
respekt for lagkamerater 
og motstandere. Tidligere 
Manchester United-spiller 
Ole Gunnar Solskjær har alltid 
beina planta godt på jorda.

Hva er ditt beste råd til 
ungdom som har lyst til å 
nå toppen?

-Prøv! Det er mange 
som ikke tør å 
prøve skikkelig. 
Du må bruke 
masse tid 
hvis du 
skal 
bli 

god i noe. Og du er nødt for å 
akseptere valgene som følger 
med målene. Vær ærlig 
mot deg selv.
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smn.no 

Det er viktig for SpareBank 1 SMN å skape samspill

Vi trenger aktive lokalsamfunn med kreative mennesker for å skape 
utvikling. Derfor ser vi stor verdi i alt som bidrar til å styrke og 
skape vekst i regionen vår. Evne og vilje til å gjøre noe stort, eller 
det lille ekstra, kan ha vesentlig betydning for en hel landsdel. Det 
er MOT et godt eksempel på. Derfor støtter vi organisasjonen.

[SAMSPILL]

Foto: MOT/Ludvig KillingbergFo
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Hvor skal dere spille i 
sommer?

Kriss: Det er alt fra 
Kautokeino til Vennesla. 
Vi skal rundt hele Norge, 
så skal vi spille på Tivoli i 
København.

Hva var den første 
festivalen dere var på?

Erik: Kalvøyafestivalen i 
Bærum i 95. Da var jeg tolv 
år. Jeg hadde en kompis 

som var sønnen til han 
som arrangerte festivalen, 
så vi fi kk litt kule pass og 
fi kk møte artister som 
Prodigy, Skunk Anansie. 
På den tida visste jeg ikke 
hvem David Bowie og Nick 
Cave var.

Kriss: Det må være 
Quarten. Tidlig i karrieren 
vår, men jeg må inrømme 
at jeg ikke husker så mange 
festivaler fra den tida.

Hva er den beste 
konserten dere har 
opplevd på festival?

Erik: Den konserten 
jeg husker best var 
Sepultura.  Det var 
beinhard metall som jeg 
aldri hadde hørt om, men 
jeg skjønte etter hvert at 
det var sjukt stort. Det kom 
utrolig mange for å se dem 
og jeg  husker at vokalisten 
noe overraskende hadde 
på seg Skeid-drakt. 

Kriss: Jay-Z på Hove. 
Det var stort. Det var 
bursdagen min. Glemmer 
aldri dagen. Jeg har vokst 
opp med Jay-Z og han er 
en storhet.

Erik: Han er den største 
hiphoperen som lever. 
Sjukt mange fete låter, 
mange gode plater og en 
musikk vi alltid har hørt på. 
Jeg har aldri sett så mange 
på en hiphopkonsert. Han 
hadde full kontroll på alle. 

”Har du fl aks så er det å legge en 
kald klut på panna til Sting. Har 
du ufl aks så er det seks ruller 
dasspapir på hver utedo.”

ERIK O

Rapduoen Erik og Kriss sitt første møte med norske festivaler 
var sommerjobbing og dotømming på festivalen Norwegian 

Wood. Nå skal de selv reise landet rundt med sitt eget show.  
Denne sommeren har du en fantastisk mulighet til å oppleve 
kjente artister i hele Norge. Vi varmer opp til festivalene med 

en prat med rapduoen fra Bærum.
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Sommerens musikkfestivaler:

3.-4. juni: Rjukan Rockfestival
9.-13. juni: Norwegian Wood, Oslo
23.-25. juni: Oslo Live Festival
28. juni-1. juli: Hovefestivalen, Arendal
7.-9. juli: Trænafestivalen
7.-10. juli: Midnattsrock, Lakselv
14.-16. juli: Slottsfjell, Tønsberg
14.-16. juli: Bukta, Tromsø
18.-23. juli: Moldejazz
23.-25. juli: Rock Art, Holmestrand

29.-30. juli: Palmesus, Kristiansand
29.-30. juli: Storåsfestivalen, Meldal
30. juli: Sommerfesten, Giske
4.-6. aug: Treungen 
5.-6. aug: Kanalrock, Horten
5.-6. aug: Raumarock, Åndalsnes
3.-7. aug: Eikerapen Rootsfestival, Åseral
4.-7. aug: Notodden Blues Festival, Notodden
9.-13. aug: Øyafestivalen, Oslo
10.-14. aug: Sildajazz, Haugesund
15.-20. aug: Oslo Jazzfestival
19.-20. aug: Jugendfest, Ålesund
19.-20. aug: Pstereo, Trondheim

musikk de er glad i og for 
å oppdage ny musikk. Så 
bør de dra for det sosiale, 
henge med folk og bli 
kjent med nye mennesker. 
Det er ikke bare musikk, 
det er også nye og fi ne 
opplevelser.

Hva er den beste 
festivalen i Norge?

Kriss: Elvefestivalen i 

Drammen. 
Flott tilbud for 

publikum og det er en 
opplevelse å være der.

Erik: Det er mange fi ne, 
snåle festivaler i Norge. 
Troillkampen i Nord-Norge. 
Den ligger på et sted som 
ikke er et sted. Vi kunne 
se baksiden av Lofoten og 
midnattssola. Ingen stor 
festival, men den er veldig 
spesiell.

Er det noe ungdom bør 
huske på når de skal på 
festival?

Kriss: Det er mange 
forskjellige tilbud og 
fristelser på festivaler, så 
det er viktig å være klar 
over hvilke grenser man 
setter. Viktig å ikke bli for 
revet med. Stå på egne 
bein og stå får de valgene 
du tar.

Erik: Kos dere og ha det 
gøy!

Hvilken artist skulle dere 
gjerne opplevd live på en 
festival?

Erik: Det må bli Guns 
and Roses med 
originalbesetningen sin. 
Og så skulle jeg gjerne 
sett gode gamle Kalvøya-
festivalen slik den var.

Kriss: Kanye West på 
Norwegian Wood med 
fullt band hadde vært 
fantastisk.

Hvorfor dro dere på 
festival?

Kriss: Det gir deg 
muligheten til 
å oppleve fl ere 
artister på et lite 
område og i tillegg 
får du med deg alt som 
skjer rundt. Musikken og 
hele festen. Vi var en fi n 
gjeng som dro ned og 
koste oss. Det blir som en 
egen liten verden.

Erik: Vi var «runnere» på 
Norwegian Wood. Vi var 
de som gjorde alt mulig. Vi 
gjorde alt vi ble bedt om.

Kriss: Har du fl aks så er 
det å legge en kald klut 
på panna til Sting. Har du 
ufl aks så er det seks ruller 
dasspapir på hver utedo. 

Vi gjorde mye av begge 
deler.

Erik: Det var 17-timers 
dager hver eneste dag. Vi 
var fjortiser og koste oss 
vilt. Det som også er kult 
med festivaler er at man 
kan komme over band 
man aldri har hørt om, som 
spiller god musikk. Jeg 
husker jeg ble introdusert 
for musikken til Håkon 
Hellstrøm på Norwegian 
Wood.

Vil dere anbefale andre 
ungdom til å jobbe på 
festivaler?

Kriss: Det er eneste måte 
du kan tjene penger på, 
samtidig som du får se 
favorittbandet ditt. Så sånn 
sett er det dritkult, men du 
får ikke alltid med deg alle 
konsertene. Det er alltid 
noen som har hatt dårlig 
mage på utedoen, så da er 
du nødt for å komme med 
mer dopapir.

Hva er 
deres beste 

festivalminne?

Kriss: Klovner i 
Kamp på Roskilde. 

Vi ble invitert ned av 
musikkselskapet og hang 
med dem før de skulle 
på. Da konserten begynte 
strømmet det på med folk. 
Må ha vært rundt sju-åtte 
tusen mennesker.

Erik: Vi vokste opp med 
Klovner i Kamp, så det 
var spesielt å se de på 
scenen igjen. Det er jo 
barndomsheltene våre.

Hvorfor bør folk dra på 
festival?

Kriss: De bør dra på 
festival for å oppleve 
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Siste nytt fraSiste nytt fra

Hva er MOT-Camp?

• Inspirasjonsssenter og 
bevisstgjøringsskonsept

• 3 500 kvm i naturskjønne 
omgivelser på Gråkallen i 
Trondheim

• 48 ungdommer i alderen 
16-25 år deltar på MOT-
Camp mandag-fredag

• Ungdommene vil bli 
utfordret på områder som 
vil styrke deres bevissthet

• Hver enkelt ungdom får 
samtaler med en veileder 
der de sammen refl ekterer 
over verdier og fremtiden

• I tillegg legges det opp 
til fysiske aktiviteter både 
inne og ute

MOT-Camps mål:

• Styrke ungdoms innsikt i

Hvem de er

Hva de vil

Hvor de vil

• Bevisstgjøre ungdom på 
viktigheten av å være gode 
rollemodeller

• Utfordre ungdom til å bli 
kjent med andre sider av 
seg selv

MOT-Camp som 
inspirasjonssenter 

• Base for opplæring av 
MOTs ildsjeler (frivillige)

• Ildsjeler som bevisstgjør 
ungdom til å ta egne valg 
og ta vare på hverandre

• Ildsjeler som styrker 
ungdoms livskompetanse

• Ildsjeler som styrker 
ungdoms mot – til å leve, 
bry seg og si nei

MOT-Camp ønsker kontakt 
med frivillige ildsjeler som 
kan hjelpe til med både 
oppussing av lokaler 
og drift av konseptet. Vi 
trenger folk i alle aldre 
og med alle mulige 
egenskaper!

Bli med da vel!

Vil du vite mer, send en 
e-post til campleder Rune 
Skanke - rune@mot.no

Er du klar for en utfordring?
DA BØR DU BLI MED PÅ MOT-CAMP

Over 4000 elever fra 
hele Norge svarte på 
desemberundersøkelsen 
om hvordan de ble 
påvirket av MOT. 
Skalaen fra 1-7 (helt 
uenig-helt enig) viser et 
gjennomsnitt på 5,46. 

Høyest score var på 
spørsmålet ”MOT er ærlig, 
ekte og til å stole på”. 

Rundt 70 prosent av 
elevene svarer positivt på 
spørsmålene ”MOT hjelper 
meg til å ta bevisste 

valg”  og ”MOT bidrar til et 
klassemiljø der forskjeller 
aksepteres”.

65 prosent av elevene 
svarer positivt til at ”MOT 
har gjort at jeg er blitt 
fl inkere til å bry meg om 

andre” og ”MOT har gjort 
det lettere for meg å si nei”.

Her er gjennomsnittet på 
spørsmålene:

MOT når inn til ungdom og tar ungdom på alvor 5,85

MOT er ungdommelig, leken og har glimt i øyet 5,48

MOT er ærlig, ekte og til å stole på 5,96

MOT er positiv, fl eksibel og ser etter løsninger 5,91

MOT hjelper meg til å ta bevisste valg 5,23

MOT har gjort at jeg er fl inkere til å bry meg om andre 5,12

MOT bidrar til klassemiljø der forskjeller aksepteres 5,30

MOT har gjort det lettere for meg å si nei 4,85

Gjennomsnitt alle 5,46

MOT scorer godt i 
desember-undersøkelsen

Gjennom å styrke deltakernes mot ønsker vi å forsterke gode rollemodeller som bidrar til ungdomsmiljø der 
forskjeller aksepteres og der ungdommene gjør hverandre verdifulle.

I perioden 16. mai – 24. 
mai går begeistringsuka 
av stabelen.  Tema er Vis 
MOT – Vis begeistring. 

I denne perioden ønsker 
MOT å sette fokus på 

viktigheten av å være 
begeistret, og vise det. 
MOT håper at barn, 
ungdom og voksne i denne 
perioden anstrenger seg 
ekstra for å ta hverandre 
på fersk gjerning når noen 

gjør noe som er bra. Dette 
skaper større trivsel og 
økt livskvalitet, som igjen 
fører til en morsommere 
hverdag på alle arenaer.  

Ha en strålende 
begeistringsuke alle 
sammen! Husk at 
”Utrolige ting kan skje om 
begeistring blir brukt som 
drivkraft!” (– Kong Olav).

Begeistringsuka
Gjør det morsomt for alle rundt deg!

MOT er selvfølgelig også 
på Facebook. Bli med på 
gruppa vår! Her er noen 
utdrag fra veggen vår på 
Facebook.

Vilde: Takk for noen 
fantastiske dager med 
dere! You made my day/
week/year!

Siv Beate: MOT i mitt 
hjerte!!!

Margret: MOT var på 
skolen vår idag. En av de 
beste tre timene hele uka 
<3

Marius: Takker igjen MOT-
gjengen med Tore og Atle 
i spissen for en strålende 
dag på Kastellet. Men en 
like stor takk til våre elever 

som lagde bakoversveis 
med musikk av alle slag!!

Runa Marie:  rå bra 
organisasjon ! :) stå på !

Torstein:  MOT ruler!

Inger-Lise: <3mot

MOT på Facebook
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FRØKEN FRISKUS
Rachel Nordtømme (22) blogger for 
å skape sunne og gode vaner blant 
ungdommen.

RACHEL NORDTØMMENår startet du med 
blogging?
-Startet å blogge 
sommeren 2010.

Hva var grunnen til at du 
startet å blogge?
-Jeg leste en del blogger 
selv, og fant ut at det var 
ingen populære blogger 
som handlet om trening, 
kosthold, treningsmote 
og de tingene som 
interesserer meg. I alle 
fall ikke i sunne former. 
Derfor ville jeg starte en ny 
og helt annerledes blogg 
hvor jeg deler treningstips, 
hva jeg spiser, men også 
hverdagslige ting.

Hvorfor blogger du?
-Jeg blogger fordi en sunn 
livsstil med riktig trening 
og kosthold er veldig i 
tiden. Folk blir mer og mer 
interessert i å ta vare på 
helsen og kroppen sin, 
men der er veldig mange 
forskrudde meninger og 
holdninger der ute, spesielt 
blant unge. Jeg vil være 
med på å skape sunne 
og gode vaner til trening, 
kosthold og kropp.

Hva er det morsomste 
med å blogge?
-Det morsomste er å få 
positive tilbakemeldinger 
om at jeg inspirerer unge til 
trening.

Og det kjipeste?
-Det kjipeste er at det alltid 
er noen som kommer med 
stygge kommentarer. Jeg 

liker konstruktiv kritikk, men 
når det går på utseende 
og på meg som person er 
det kjipt. Egentlig synes 
jeg mest synd på dem som 
sitter og rakker ned på 
folk, og tenker spesielt på 
de unge bloggerne som 
kanskje tar seg nær av 
disse dumhetene.

Hva betyr det for deg at 
du har den mest leste 
bloggen i Norge?
-Det er utrolig morsomt, 
jeg føler jeg har truffet 
mange med bloggen min 
og at mange liker det jeg 
skriver om. Det motiverer 
meg til å fortsette.

Hva tror du er grunnen til 
at du er mest lest?
-Jeg tror jeg er en av 
landets mest leste 
bloggere fordi jeg har 
funnet min egen stil, jeg er 
ikke en av de mange som 
skriver om mote.

Hvor ofte oppdaterer du 
bloggen din?
-Jeg oppdaterer bloggen 
min en gang om dagen, 
men noen dager har jeg 
ikke anledning, og da føler 
jeg at jeg må oppdatere to 
ganger dagen etter.

Hvor mye tid bruker du 
på bloggen i løpet av en 
uke?
-For meg har det blitt 
en vane å ha med meg 
kamera overalt og ta bilder 
av det jeg gjør, så det tar 
ofte ikke noe ekstra tid. 

På kvelden når jeg skriver 
innleggene bruker jeg ofte 
10–15 minutter.

Voe sluttet å blogge. Er 
det noe du vurderer?
-Jeg forstår at det er 
hardt for veldig unge 
jenter å blogge, nettopp 
på grunn av de stygge 
kommentarene man får. 
Jeg føler meg såpass sterk 
i hodet, at jeg velger å la 
de prelle av, derfor har 
jeg ennå ikke vurdert å 
slutte. Jeg har ennå ikke 
blogget et år, og føler 
den har åpnet mange 
dører for meg. Så jeg har 
ingen planer om å legge 
bloggingen på hylla.

Får du mange rare brev 
fra lesere?
-Brev får jeg ikke, men 
en del mailer. Men de har 
vært utelukkende positive. 
Mange spør om trening 
og liknende – det er veldig 
hyggelig.

Er det mange stygge 
meldinger eller mest fi ne 
tilbakemeldinger?
-Absolutt mest fi ne 
kommentarer, men jo mer 
oppmerksomhet man får, 
og jo fl ere lesere - blir 
det også mer stygge 
kommentarer.

Hvilke andre blogger 
leser du?
-Jeg leser Camilla Phil, 
Living Doll og Linnea 
Myhre.

Hvem synes du har 
Norges beste blogg? 
-Det er så mange 
forskjellige, men jeg syns 
Camilla Phil har den beste 
motebloggen og Linnea 
Myhre har den morsomste.

Hva bør folk tenke på før 
de lager en blogg?
-Før man starter å blogge 
syns jeg man bør fi nne 
sin egen nisje, noe eget 
man brenner for eller en 
interesse. Det bør være 
en rød tråd i bloggen, om 
det er mote og skjønnhet 
eller som meg; trening og 
livsstil.

Har du noen gode tips til 
ungdom som har lyst til å 
blogge?
-Jeg vil råde de som vil 
begynne å blogge om å 
være tålmodig. Man må 
ikke begynne å blogge 
fordi man vil ha høye 
lesertall, men fordi man 
føler man har noe å 
formidle. Hvis man etter 
hvert får en del lesere, 
må man være forberedt 
på å få litt pepper. Er man 
veldig ung bør man ha en 
voksen person å snakke 
med og diskutere det som 
skjer på bloggen både i 
form av det man skriver og 
kommentarene man får. 

Jeg er 22 år, men snakker 
daglig med mine foreldre 
om det som skjer på 
bloggen.
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Hva er en blogg?
-I dag fi nnes det mange 
former for blogger og det 
som kjennetegner dem alle 
er at innleggene publiseres 
omvendt kronologisk, altså 
det siste innlegget først og 
at de har mulighet for dialog 
mellom bloggeren og leseren. 
Uten et kommentarfelt er det 
ingen blogg.

Hvem er det som blogger?
-Det er jo veldig mange ulike 
mennesker som blogger. 
Både menn og kvinner, gamle 
som unge. Men i Norge 
og Sverige har unge jenter 
dominert bloggsfæren, både i 
mengde og i oppmerksomhet 
fra tradisjonelle medier.

Hvorfor blogger de?
-Det er mange grunner til å 
blogge. Oppmerksomhet, 
skriveglede, følelsen av å 
kunne nå ut til mennesker 
med et budskap, er nok noen 
av de viktigste. Mange vil 
også si at en del bloggere 
motiveres av muligheten for 
å bli kjent og tjene penger via 
sponsing. Dette er det en del 
toneangivende kommersielle 
aktører som nører opp under.

Hva er de opptatt av?
-Den typiske rosabloggeren 

er opptatt av å skrive om 
de tingene som passer inn 
i det bildet de forsøker å 
skape av seg selv. Dermed 
blir gjerne klær, sminke, 
cafébesøk, musikk og fi lm 
viktige temaer. Den siste tiden 
har rosabloggerne også fått 
mye oppmerksomhet for at 
de skriver om mer alvorlige 
temaer som depresjoner og 
spiseforstyrrelser.

90 prosent av bloggerne er 
jenter. 
Hvor blir det av gutta?
-Ja, det kan man jo lure på. 
Men gutter er generelt sett 
mindre interessert i å snakke 
om seg selv og sine følelser. 
Idrett, spill og fi lm er temaer 
som er mer naturlige for 
gutter å snakke om, men 
det gjør de gjerne på andre 
arenaer enn bloggen.

Hva er rosablogging?
-Det er blogging som dreier 
seg om typisk «rosa»temaer. 
Sminke, klær og livsstil. 
Rosabloggerne er først og 
fremst jenter.

Hvorfor er rosablogging 
større i Norge enn andre 
land?
-I Norge og Sverige er det 
sterke økonomiske krefter 

som lenge har jobbet mot 
denne typen bloggere. Disse 
var raskt på banen med 
å vise fram bloggerne for 
massene. Om drømmen om 
kjendisstatus og lettjente 
penger er motivasjonsfaktoren 
til alle bloggere tror jeg 
derimot ikke. Blogging 
gir mange andre positive 
opplevelser enn bare det.

Hva er grunnen til at 
ungdom synes det er så 
spennende med andres 
blogger?
-Identitet og status er viktig 
for ungdommer og bloggerne 
gir jo muligheten til å bli kjent 
med noen som tilsynelatende 
er ganske pene, kule og har 
spennende liv. Bloggerne er 
fl inke til å iscenesette sine 
egne liv til å være litt mer 
glamorøse enn virkeligheten 
og jeg tror mange liker 
å lese disse stiliserte 
hverdagsberetningene 
som ren underholdning. 
Og så er det en dose ren 
kikkermentalitet i tillegg til at 
mange bloggere faktisk tilbyr 
gode leseropplevelser.

Kan hvem som helst 
blogge?
-Ja!

Kan det være farlig å 
utlevere seg på denne 
måten. Bør ungdom ta noen 
forholdsregler?
-Ja, mange gjør seg 
tilgjengelig for mobbing i full 
offentlighet. Ungdom bør 
ikke gå for langt i å utlevere 
seg selv. Visse ting bør 
forbli privat. Bloggere må 
være forberedt på negative 
kommentarer og vite hvordan 
de skal takle dem.

Synes du det er 
problematisk at folk tjener 
penger på å blogge ved at 
de blir sponset?
-Nei, så lenge de er åpne på 
det så ser jeg få problemer 
med det. Det som derimot er 
problematisk er at bloggerne 
ikke er bevisst sin egen 
merkevare og hvordan de kan 
påvirke ungdom.

Hvordan tror du bloggingen 
vil utvikle seg i åra 
framover?
-Jeg tror fl ere grupper av 
befolkningen vil se hvilket 
fantastisk medium det 
egentlig er. Vi vil få fl ere 
voksne bloggere, fl ere som 
er fl inke til å skrive og så vil vi 
få langt fl ere bloggkonsepter 
som blander fi ksjon og 
virkelighet.

Hva i all verden er en 
ROSABLOGG?

Blogging blir bare større og større blant ungdom. Men hvorfor 
er det så få gutter som blogger? Sosiale medier-ekspert, 

Jørgen Helland, gir deg svaret.

Sosiale medier-ekspert, 
Jørgen Helland



Mandag

07:30: Står opp gjør meg klar til skole.
08:30-15:30: Går på skole. Mandag er uten tvil den verste dagen i uka.
16:45-17:45: Fotballtrening som er dagens høydepunkt.
18:00-22:00: Jeg slapper av og ser One Three Hill som er 
yndlingsprogrammet mitt. Klokka 22:00 er det leggetid.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Mandager er ikke den dagen jeg ser fram til for si det sånn, 
men det beste må vel ha vært at vi hadde en ufattelig chill dag 
på skolen og at det var Valentinesdag. Det verst som skjedde, 
var at jeg ikke fi kk tid til være med kjæresten min på selveste 
kjærlighetsdagen.

Hva gir du dagen på en skala fra 1 til 10?
5. Det var surt å begynne på skolen igjen etter en fantastisk 
helg. Skoledagen var ufattelig lang - noe som ikke gjør det noe 
bedre. Det eneste positive med dagen var at jeg avsluttet et 
veddemål med en klassekompis. Jeg vant veddemålet og 
nå kan jeg drikke Pepsi Max igjen. Hvor digg er ikke det?

Tirsdag

07:30: Står opp gjør seg klar til skole.
08:30-13:00: Deillig med en kort dag på skolen.
14:00-15:00: Café.
17:00-20:00: Øvde til prøve og satt på Facebook.
21:00-22:00: Gjorde meg klar til legge meg. Så nok 
en episode av One Three Hill.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av 
dagen?
-Det beste var at vi sluttet tidlig på skolen. Det var 
også digg å sitte på Café. Men litt kjipt å ha prøve 
neste dag, for da får du ikke gjort så mye annet 
enn å lese. I tillegg greide jeg å forsove meg til 
skolen. Jeg er ikke i utgangspunktet veldig 
god på å holde tider, så når jeg forsover 
meg, får jeg ekstremt dårlig tid.

Dagen på en skala fra 1 
til 10?
6. Vi sluttet tidlig på 
skolen. Det trekker opp. 
Men all lesing til prøven 
i morgen har ødelagt 
ganske mye av denne 
dagen.

En HELT vanlig uke 
Lurer du på hva ungdom gjør hver eneste dag, bør du lese videre…

Jonas Skjelde (16) er født og oppvokst i Bergen. 
Han går for tida i 1. klasse på Danielsen 
videregående skole. På fritida liker han å være 
sammen med venner, kjæresten, spille fotball og høre 

på musikk. Aller helst hører han på Shift, Lil Wayne, 
Kanye West og Erik og Kriss. Selv sier han at han 
liker å holde det ekte. Her er Skjeldes ekte uke.
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Onsdag

07:30: Står opp gjør seg klar til skole.
08:30-15:30: Gikk på skolen, heldigvis hadde vi 
svømming i gymmen i dag.
15:30-16:00: Spiste kebab med gutta i klassen.
16:00-17:30: Trent på treningsstudio.
18:00-20:00: Facebook og lekser.
20:00-22:00: Spilte Playstation og la meg rett etterpå.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Dagens høydepunkt var kebaben med folk fra klassen. I 
tillegg hadde vi det utrolig gøy på skolen i dag. Jeg kom 
over en sangtekst av Casting Crowns som har gjort stort 
inntrykk på meg.

”Cause when I take a look around
Everybody seems so strong
I know they’ll soon discover
That I don’t belong
So I tuck it all away, like everything’s okay
If I make them all believe it, maybe I’ll believe it too
So with a painted grin, I play the part again
So everyone will see me the way that I see them
Are we happy plastic people
Under shiny plastic steep ...”

Dagen på en skala fra 1 til 10?
-Jeg vil gi den dagen en sterk 7. Har kost meg utrolig 
mye i dag.

Torsdag

11:00: Fri fra skolen.
12:00-15:00: Jobbet med prosjekt som jeg og 
klassekompis Jan Petter har sammen. Vi fi kk tid til litt 
NBA-spilling også.
16:00-17:00: Spinning med fotballaget.
18:23-21:10: Var med kjæresten min Benedicte.
21:30-22:00: Gjør meg klar til å legge meg.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Det beste som skjedde i dag var at jeg overrasket 
kjæresten min med en rose og hjertepannekaker. Siden 
jeg ikke fi kk tid til å være sammen med henne på 
Valentinesdagen, så tenkte at jeg kunne gjøre litt stas på 
henne i dag.

Dagen på en skala fra 1 til 10?
-Jeg vil gi dagen en 8 siden jeg har hatt det utrolig gøy i dag.

Fredag

07:30: Står opp gjør seg klar til skole.
08:00: Tar bussen.
08:30-14:00: Skole.
14:30-17:00: Styrketrening med Mathias.
17:30-19:30: Var med Mathias etter treningsstudio.
20:00-23:00:  Dro på YA (en kristen ungdomsklubb).
24:00 Leggetid.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Dagen har vært helt fantastisk. Det beste som skjedde, 
var at jeg fi kk vite at jeg har kommet inn på skole i 
USA til neste år. Så jeg skal være borte hele neste 
skolesemester. Det gleder jeg meg enormt til. I tillegg var 
jeg på YA og det er alltid kjempekoselig!

Dagen på en skala fra 1 til 10?
10 fordi jeg kom inn i USA. Også er det fredag og helg!

Lørdag

11:00 Står opp.
12:00-17-30: Så tv-serien One Tree Hill og slappet av.
18:00-19:00: Dro med Mats og Krister til byen.
20:00-00:00: Var på kino med Joakim, Marius, Daniel og Henrik.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Dagen har vært kjempegøy selv om jeg har tilbrakt mye 
av dagen hjemme. Det eneste negative er at jeg er i ferd 
med bli syk.

Dagen på en skala fra 1 til 10?
-Jeg gir den 8 siden jeg hadde det utrolig kjekt i dag på 
kinoen.

Søndag

11:30: Står opp.
12:00-19:00: Har blitt syk og så derfor på One Three Hill 
og spille Playstation.
19:00-21:30: Snakket med kjæresten min på telefon.
21:45: La meg.

Hva er det beste som har skjedd i løpet av dagen?
-Ikke mye bra som har skjedd i dag. Har vært syk 
og det er ikke noe gøy i det hele tatt bare å sitte 
hjemme og kjede seg. Det best som skjedde i dag var 
telefonsamtalen jeg fi kk av kjæresten min.

Dagen på en skala fra 1 til 10?
-Jeg vil gi dagen en 4. Siden jeg var syk fortjener ikke 
dagen en høyere karakter.
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Gi denne annonsesiden til din ordfører, rådmann, oppvekstssjef eller rektor!

Helhetsfokus  Bredt  Langsiktig
Mot til å bry seg   Mot til å si nei   Mot til å leve

Forskjeller  aksepteres

Trygge og varme oppvekstmiljø
Livskompetanse  Robuste ungdommer  Bevisste valg

Identitetssymbol for ungdom

Ta kontakt med MOT: mot@mot.no

Lokalsamfunn med MOT

MOT er en samfunnsaktør som fokuserer på byg-
ging av helhetsmennesket og på positiv kultur-
bygging i hele lokalsamfunnet. 

MOTs bevisstgjøring, styrking og bygging skjer 
via aktivitetene knyttet til MOTs helhetsmodell 
”Lokalsamfunn med MOT”, bl.a. skoleprogrammer 
i ungdomsskolen og videregående skole, og tiltak 
på fritidsarenaen og internett. 

Det foreligger i dag solid dokumentasjon på at 
MOTs arbeid forebygger bruk av alkohol og 
nikotin, og styrker ungdoms læringsorientering, 
selvtillit, optimisme og tro på egne krefter. 
Undersøkelser viser at det er 30 % mindre mob-
bing på MOT-skoler. 

Les mer om MOT på www.mot.no 

I dag er vi 100 lokalsamfunn med MOT, vi har plass til 100 til.

Siste nytt fra

Svært mange bruker 
media til å kommunisere 
og ikke glem at det går 
an å snakke med MOT på 
MSN. 

Vår oppgave er å være en 
positiv samtalepartner i 
hverdagen. Vi skal lytte, 
bevisstgjøre og oppmuntre 
de som tar kontakt til å ta 
egne valg og vise mot. De 
som tar kontakt skal føle 
at de blir hørt på og møtt 
med forståelse. Samtidig 
som man også skal tørre å 
være en tydelig voksen. 

Ofte kan det føles 
tryggere og lettere å 
kommunisere gjennom 
MSN, og gjennom å velge 
”nick” kan man være helt 
anonym. 

MOT-chatten kan brukes 
på fl ere måter. Man må 
ikke ha det vanskelig for å 

ta kontakt. Vi vil høre om 
både gleder i hverdagen, 
og om livet generelt. Vi er 
her for alle. 

Tema som ofte blir tatt opp 
er vennskap, kjærlighet og 
kjærlighetssorg, skolen og 
familieliv, valg en har tatt 
eller skal ta. Det å lufte 
tanker kan hjelpe utrolig 
mye og få bort noe av 
usikkerheten man kan føle. 

MOT-buddyen er ikke en 
erstatning for profesjonell 
hjelp om en trenger det.

Ønsker du å snakke med 
MOT, legg til MOT-buddyen 
på MSN: chat@mot.no 

Tjenesten er åpen 
mandag-torsdag mellom 
18-22.

Tilbakemelding fra 
ungdom etter å ha snakket 
med MOT-buddyen i mars: 

”Fikk delt mine tanker og 
gjort tårer om til latter etter 
en veldig hyggelig samtale 
med en av dere.”

Chat med MOT

“I didn’t know anymore what I wanted to be in life. But then MOT came in 
and everything changed in me. I told myself that I want to start my own 

business one day and MOT told me that if you’re just positive, just believe 
in yourself, then you can!”

Gutt (20), Cape Town

9 000 ungdommer i Sør-Afrika har MOT på sitt college, og mange ønsker at de 
hadde blitt kjent med MOT tidligere. Endelig blir de det, for nå er vi i gang med MOT i 
ungdomsskolen også der!

MOT setter spor ute i verden
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-Jeg var på topp i 
ungdomstida. Det var en 
ekstremt spennende tid og 
jeg fi kk en følelse av at ting 
lå foran meg, sier Skåber.

Det fi kk hun bekreftet 
av foreldrene til 
bestevenninna. De minnet 
henne på episoden fra 
hytta for snart tretti år 
siden. Skåber var 13 
år og kom inn i stua til 
bestevenninna og sa:

-Herregud, jeg elsker å 
leve. Jeg er så glad det er 
så lang tid igjen.

Vi sitter sammen med 
henne på en kafé på 
Grünerløkka i Oslo. 
Smilet er som det pleier 
å være og latteren sitter 
like løst som på «Nytt 
på nytt». Det begynner 

å bli en stund siden hun 
var 13 år gammel, men 
ungdomstida glemmer 
Skåber aldri.

-Jeg husker jeg sto foran 
speilet med masse kviser 
i panna og magegenser 
og tenkte; penere enn 
dette blir jeg ikke. Jeg 
var på topp da, minnes 
40-åringen.

Men puberteten byr ofte 
på problemer. Dagboka 
ble et sted der Skåber 
skrev ned tankene og 
kjærlighetshistoriene sine.

-Det var mye 
kjærlighetssorg, men jeg 
tror vi egentlig dyrket 
sorgen litt. På et eller 
annet tidspunkt gikk det 
opp for meg at livet ikke 
er så rettferdig. Men det 

var en fi n svarthet. Det er 
bra å ha noe å kjempe for, 
noen å være sint på. Man 
trenger motstand i livet for 
å engasjere seg, og for å 
være levende, sier Skåber. 
Før hun legger til:

-Det er viktig å huske på 
at ting er foranderlig. Når 
man er ung og tenker at 
det vil vare - så vil det aldri 
det. Jeg veit at det ikke er 
så lett å tro på det når man 
har det vondt. Men jeg 
garanterer det. Ikke bare 
fordi jeg selv vet det, men 
fordi jeg har sett det på 
alle andre mennesker rundt 
meg. Svart må bli hvitt en 
eller annen gang.

Linn vokste opp på 
Oppsal, gikk på Trasop 
ungdomsskole og var glad 
i å synge. 

Det fi kk resten av klassen 
oppleve.

-Sammen med 
bestevenninna mi Trine 
startet vi gruppa Bananas. 
Jeg var forsanger, hun var 
baksanger. Vi var veldig 
rosa, sto på kateteret og 
sang svensktopp og mye 
annet rart, sier Skåber.

Programlederen var den 
pliktoppfyllende jenta 
som gjorde leksene sine, 
og som leverte gode 
resultater på skolen. Hun 
gikk i samme klasse som 
fetteren sin. Han var en av 
de tøffeste. Det utnyttet 
hun.

-Jeg kunne gjøre ganske 
mye og komme unna med 
det, sier Skåber.

BEGEISTRINGENS 
DRONNING
Ungdomstida til humordronninga Linn Skåber (40) var for det meste fi n, 
men den hadde også sine svarte perioder.
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-Var det noen som plaget deg?

-Nei, men det er en episode jeg aldri kommer til å glemme. 
Hele klassen hadde laget et lappeteppe, mens jeg hadde vært 

sjuk noen dager. Klassen hadde lagt sammen alle lappene 
og bestemt seg for hvordan det skulle være. Jeg likte ikke 

resultatet og forandret på alt da jeg kom på tilbake på skolen. 
En i klassen begynte å rope: Sjefen, sjefen, sjefen, sjefen. Jeg 

følte meg mobbet og løp hjem.

-Plaget du noen gang andre?

-Jeg har aldri mobbet eller blitt mobbet, men jeg har alltid vært 
veldig opptatt av mobbing fordi jeg synes det er veldig stygt og 

fælt. Jeg tror det som skal til for at du ikke blir en mobber er at du 
er nysgjerrig på andre mennesker, at du ikke er redd for andre som 

er annerledes - og at du har interesse for andre mennesker. 
Hvis de tre egenskapene ligger i bunn, så tror jeg livet ditt blir 

mye mer spennende.

Madonna, Grand Prix, hester og de fem kjekke gutta i det norske 
boybandet DRAMA var de største idolene for Skåber da hun var 

tenåring. Etter at duoen «Bananas» med bestevenninna gikk i 
oppløsning, dannet hun gruppa Spookey Boris sammen med noen 

av gutta. Musikken ble tøffere på Oppsal og Skåber begynte å 
interessere seg for heavy rock.

-Det var veldig hyggelig og inkluderende å spille i band. Men da jeg 
begynte å like Tracey Chapman, taklet ikke gutta i bandet det - så 

jeg fi kk ikke lov til å være med mer.

Hva provoserte deg som ungdom?

-Jeg husker at det provoserte meg at noen opplevde at 
de kunne sette seg over andre og plage andre. Det var 

provoserende og uhøfl ig. Invadere andre mennesker. 
Det er dårlig stil. Heldigvis var jeg i en gjeng som var 
opptatt av å ta vare på hverandre. Det var en styrke 
for oss, sier 40-åringen.

Tre kjappe:

Hva er begeistring for deg?

-Fellesskap. Når du står med armene i været og 
jubler, skal du møte noen blikk. Det er en god 
følelse.

Hvor viktig er humor for deg i dagliglivet?

-Det er viktig fordi det er en del av 
personligheten min. Den har vært der siden jeg 

var liten. Prøver aldri å gjøre en dag morsom, den 
bare er det.

Hvem er Norges morsomste?

Atle Antonsen, Trond Viggo, Jon Almaas og Knut.
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Festen er i gang!
MOT-turneen er i gang for fullt. Snart får kanskje du muligheten til å oppleve 

det fantastiske showet fra noen av Norges ledene musikere.

I perioden 24. mars til 9. juni ruller MOT-bussen rundt på 
Norges største turné.  Askil Holm, Kenneth Aksnes og 
Daniel Hovik er musikerne som har fått det til å rocke på 
skoler rundt omkring i hele landet.  MOT-turneen startet 
på Frosta og har hatt gjesteartister som blant annet 
Chand, Ida Jenshus og Elisabeth Carew. 

Etter suksessen med MOT turneen i fjor har MOT fått 
midler fra Gjensidigestiftelsen til å gjennomføre MOT-
turné også i år. Turneen skal styrke eierskap og glede, 
og være et viktig virkemiddel for å gi ”lønn som fortjent” 
til ildsjeler som er en del av lokalsamfunn med MOT. Og 
det er ingen tvil om at Askil Holm er positivt overrasket 
over det han møter i de forskjellige lokalsamfunnene.

 -Det var mildt sagt ville tilstander. Da MOT-turneen kom 
til Kjellervolla skole i Skedsmo var de lokale innslagene 
bare helt overveldende, og ei jente som het Solveig 
gjorde en rå versjon av MOT-sangen, sier Askil.
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Med YX Visa MOT støtter du lokal ungdom samtidig som du selv får en rekke  
fordeler – som for eksempel hver 6. bilvask gratis, rimeligere strøm, rabatt på  
veihjelp som nytt medlem i Falck, og parkeringsrabatt hos EasyPark.
Søknadsskjema får du på våre betjente YX-stasjoner, eller på www.yxvisa.no

Vi gir minst  35 øre per liter til MOT hver gang 
du tanker hos oss med YX Visa MOT-kortet
Hent brosjyre på stasjonen eller se yxvisa.no

Eff. rente 19,98% (15.000,- o/12 mnd. Totalt 16. 538,-) 


