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”Drømmene gir meg styrke til å leve…”

Dette er MOT
MOT-magasinet Nr. 1 2012

MOT er en holdningsskapende organisasjon som jobber
for og med ungdom.
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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 og videregående
skole, samt tiltak 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.
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MOTs ca 23,5 årsverk organiserer ca 4850 medarbeidere
som driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene.
MOT ble startet av norske toppidrettsutøvere i 1997.
Initiativtakere var skøyteløperne Atle Vårvik og Johann
Olav Koss.

/Forsidefoto: Pål Laukli
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MOT har ca 40 ambassadører i toppidretten og kulturlivet
som frivillig bidrar til å forsterke budskapet, og påvirker
ungdom positivt.

Min bestemor er død
nå, men jeg vil for alltid
huske ordene fra henne
da jeg besøkte henne på
aldershjemmet for omtrent
25 år siden. Jeg lurte på
om hun ikke syntes det
var kjedelig å sitte så mye
alene som hun gjorde.
Med sitt rause vesen og
de smale øynene som
kom med hennes varme
smil, lot hun det bli stille,
før hun ristet på hodet og
sa: ”Nei… jeg drømmer
så mye jeg, vet du.” Jeg
spurte henne hva hun
drømte om. Hun nevnte
flere ting, og inni meg
tenkte jeg at hun nok ikke
ville få oppfylt så mange
av drømmene sine. Men,
som om hun skjønte hva
jeg tenkte, sa hun: ”Det
er så godt å ha drømmer.
Dagene går raskere da.
Det er drømmene som gir
meg styrke til å leve…”
Jeg har store deler av
mitt liv vært ivrig,
ikke bare på å HA
drømmer, men
på å FØLGE
drømmene mine.
Bestemor er et
godt bilde på at
bare det å HA
drømmer, uten
nødvendigvis
å følge dem, er
et godt
påfyll i
våre
liv.

Boka Alkymisten av Paulo
Coelho er en magisk
historie om gjetergutten
Santiago, som følger sin
drøm om å finne en av
verdens største skatter.
Han legger ut på en
lang reise fra sitt hjem
i Spania og gjennom
Egypts ørken. Underveis
møter Santiago mange
mennesker og han jobber
også i flere måneder for en
kjøpmann som driver en
glassbutikk. Han blir godt
kjent med kjøpmannen,
som etter hvert forteller
at hans drøm er å få nok
penger slik at han kan
dra til Mekka. I løpet av
den perioden Santiago
jobber hos kjøpmannen
mangedobles fortjenesten,
og kjøpmannen har nok
penger til å dra til Mekka,
men han vil ikke.
- ”Hvorfor drar du ikke
til Mekka nå?” spurte
Santiago.
- ”Fordi det er
Mekka som
holder meg
levende. Det
er det som får
meg til å holde
ut disse dagene
her i butikken,
den ene mer lik
den andre, alle
disse tause
glassene
som
står i

hyllene, frokosten og
middagen i den tarvelige
restauranten. Jeg er
redd for å virkeliggjøre
drømmen min, og så
ikke ha flere grunner til å
fortsette å leve.”
- ”Du drømmer om
sauer og pyramider,”
fortsatte kjøpmannen.
”Du er annerledes enn
meg, for du ønsker å
gjøre drømmene dine til
virkelighet. Jeg vil bare
drømme om Mekka.”
En fantastisk historie om
hvilken energi som ligger
i det å ha drømmer…
Og, som Stig Ingemar
Johansson har skrevet:
“Alle dessa dagar som
kom och gick – inte visste
jag at det var själva livet.”
Det er så viktig at vi nyter
og ivaretar både veien til
målet, og drømmen.
To setninger til fra
Alkymisten som har festet
seg hos meg:
- ”Når du virkelig ønsker
deg noe, vil hele universet
arbeide for at ønsket ditt
skal bli oppfylt.”
- ”Mens Santiago leter
etter skattene så lærer
han den viktigste av alle
visdommer: å lytte til sitt
hjerte, å forstå tegnene
på livets vei og fremfor alt
følge sine drømmer.”

For 15 år siden ble MOT
stiftet. Johann Olav
Koss, Rune Bratseth,
Dag Otto Lauritzen og
jeg lyttet til våre hjerter
og fulgte vår drøm. Vi
laget oss en plan om å
bygge en verdifokusert
organisasjon og skape
program og tiltak, som
skulle forsterke varmere
og tryggere samfunn, og
styrke ungdoms bevissthet
og mot – til å ta ansvar
for seg selv og ta vare på
hverandre. Vi hadde en
drøm om at det skulle bli
kult med MOT, og at ”mot
til å bry seg”, ”mot til å
si nei” og ”mot til å leve”
skulle bli ”in”.
I 15 år har universet
arbeidet for at våre ønsker
skulle bli oppfylt. MOT slik
det er i dag har overgått
drømmen vi hadde i 1997.
Vi hadde ikke i vår villeste
fantasi trodd at MOT i
2012 skulle være etablert
i Thailand og Namibia,
og at vi skulle ha en egen
organisasjon i Sør-Afrika
med over 200 MOTmedarbeidere og 8 000
ungdommer med i MOTs
programmer.

God sommer!

Atle Vårvik
MOTs grunnlegger
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JAKTER EN HELT NY TONE
Tone Damli (24) flirer av mødre som skjeller henne ut,
innrømmer at hun ber til Gud og er snart klar for å gi ut album
med norske tekster.

Sola lyser opp de
herskapelige gatene på
Oslos beste vestkant. De
første markblomstene
har sprunget, snart skal
støvet feies vekk fra
gatene, våren er her for
alvor. Plutselig dundrer
lyden fra en topptrimmet
Harley-Davidson over
uteserveringa på Bølgen
& Moi.

MOT-ambassadør Tone
Damli sitter med store
svarte solbriller. Det
er umulig å se øynene
hennes. Hun smiler.
Det er formiddag, men
Sogndal-jenta har for fem
timer siden løpt dagens
joggetur. Louis Vuittontreningsbagen ligger
halvåpen ved siden av
henne.

setting. En lettkledd Tone
ble vist for hele Norge.
Kritikken hagla. Folk mente
hun spilte for mye på
nakenhet og sex.

-Hører du?, spør Tone
Damli og ser utover mot
veien.

-Jeg er opptatt av at
musikkvideoer jeg lager
skal synes.

Var målet med videoen å
skape oppmerksomhet?

Vi skimter så vidt en
skygge som passerer bak
hekken.

For kort tid siden preget
hun nyhetsbildet igjen.
Saken var som følger:
Tone Damli dro til Los
Angeles for å spille inn
sin nye video til singelen
”Look Back”. Tanken var
å filme i ørkenen, men på
grunn av dårlig vær endte
de opp med en innendørs

-Det er Aksel, kommer det
kjapt fra Damli.
-Og den motorsykkelen er
“driit smud”.
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-Hadde jeg ikke fått
kritikk, så hadde det blitt
drit kjedelig og da hadde
det heller ikke blitt noe
oppmerksomhet rundt det,
sier hun.

-Ja, jeg ville ha
oppmerksomhet rundt låta.
Og det har det blitt. Så
langt har nesten en million
sett videoen på YouTube.
Men var det verdt det
med tanke på all den
oppmerksomheten og
offentlige drittslenginga?

-Det ligger ikke naturlig
for meg å stå naken foran
folk. Og spesielt ikke naken
foran et kamera. Men jeg
synes det er kult å bryte
grenser. Hvis jeg i tillegg
kan skape en debatt som
det ble, er det helt supert.
Jeg tror dette er en type
debatt som Norge har litt
godt av, sier hun.
Men Tone fikk ikke bare
kritikk etter musikkvideoen.
Samme uke som hun
slapp videoen skulle hun
tilbake til englenes by. På
Gardermoen fikk hun en
positiv opplevelse.
-Damene der var helt i fyr
og flamme. Flyvertinna
kom bort til meg og damen
i gaten sto og klappet. Folk
heiet. Det var litt girlpower
rundt det hele, sier Damli
og smiler.
9

Hun lener seg framover på
stolen.
-Selvfølgelig får man
mange rødstrømper mot
seg, men man får også
ekstremt mange med seg.
Jeg kan godt være hun
som tar imot litt fra begge
leire.
Er du bevisst på ansvaret
du har som forbilde for
så mange barn?
-Jeg tenker over det jeg
gjør. Spesielt i forhold til
yngre folk. Jeg føler jeg er
et sunt forbilde og det er
det jeg har lyst til å være.
Personlig føler jeg at jeg
lykkes.
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Det er ikke alle enig i. Tone
har fått flere klagebrev fra
norske mødre. De har vært
kritiske til innholdet på
bloggen hennes.
-Jeg spiser fem måltider
hver dag og matoppskrifter
er noe av det jeg legger ut
på bloggen min. Jeg har
fått kritikk av dem fordi jeg
legger ut i gram hva jeg
spiser. Men i en oppskrift
så må det være gram for å
vite hvor mye det skal til av
hver ingrediens.
Hun ser oppgitt ut.
-Jeg fikk kritikk fordi jeg
spiste 200 gram fisk, sier
hun og utdyper.

-Jeg har blitt anklaget for å
ha spiseforstyrrelser, for at
døtrene til folk, på åtte år,
ikke spiser sjokoladen sin
og for at jenter begynner
på p-piller i en alder av 12
år. Det er galskap.
Hvordan reagerer du på
det?
-Jeg leser det de skriver til
meg. Men jeg må nesten
bare fnise litt av det. Jeg
synes veldig synd på de
mødrene som legger
skylden over på meg.
Kanskje de kan starte med
å gå litt i seg selv?
Hun er bare 24 år gammel.
Likevel virker det som om
hun har vokst de siste åra.

Den litt usikre jenta som
kapret andreplassen i Idol
bak Jorun Stiansen i 2005,
har gitt ut fire studioalbum
og funnet kjærligheten i
skuespiller Aksel Hennie.
-Jeg har fått mer selvtillit
rundt det jeg driver med.
Det er mer gjennomtenkt
og ting jeg står inne for,
sier hun.
I fjor sommer ble livet
snudd på hodet. Broren
til Aksel Hennie, Annan
Forbes Hennie, døde
etter en fallskjermulykke i
Tønsberg.
-Man får noen trøkker i
livet. Slike hendelser setter
absolutt ting i perspektiv.

Man blir redd for folk rundt
seg og man ønsker virkelig
å ta vare på det man har,
sier Damli.

noe etter døden og det tror
jeg også det gjør.

Etter at hun ble sammen
med Aksel Hennie i 2009
ble troen på noe større
også snudd på hodet.

-Jeg tror livet på jorden er
en pitstop på veien. Jeg
tror Annan er på en annen
fin plass. Og det er godt å
tenke på, sier Damli.

-Jeg er borgerlig
konfirmert og var ikketroende på den tida. Men
etter jeg traff Aksel så har
jeg fått et ønske om tro på
noe. Jeg vil ikke kalle meg
kristen, men jeg ønsker
å tro på noe, sier hun og
innrømmer samtidig at hun
gjerne ber.
-Jeg ber innimellom. Jeg
ønsker å tro at det finnes

Og når alt blir svart?

Hun har fortsatt ikke tatt
av seg solbrillene. De
fulle lunsjbordene speiles
i dem, ingen av de andre
gjestene legger merke
til henne. Eller kanskje
de bare forsøker å ikke
titte? TV-opptredener,
reklameoppdrag og
forholdet til Norges største
skuespillerstjerne har gjort
henne til en av vår tids

største norske kjendiser.
Selv om det egentlig bare
er musiker hun ønsker
å være. For noen uker
siden ga hun ut sitt første
samlealbum. I løpet av
et år håper hun å gi ut en
plate med norske tekster.
-Det gleder jeg meg
skikkelig til. Men det blir
også veldig nervepirrende.
Jeg beveger meg utafor
komfortsonen, ut på noe
nakent og gjennomsiktig.
Hvorfor norske tekster?
-Jeg og David Eriksen (red.
anm. produsent) har alltid
snakket om å gjøre en
norsk plate. Jeg har en fin
dialekt og jeg liker å synge

på norsk. I tillegg er det
lettere å formidle på norsk
og det virker mer troverdig,
sier 24-åringen.
Tone og Aksel flyttet inn
i sin nye villa på Frogner
i Oslo for et år siden.
Selv om hun er født og
oppvokst i Sogndal, er det
hovedstaden som frister
mest i framtida.
-Sogndal er verdens beste
bygd, men for meg er
det blitt et ferieparadis
istedefor en plass jeg vil
bo. Jeg har blitt veldig
glad i Oslo, sier hun og
forsvinner ut i bygatene.
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Apple, the Apple logo and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

God nyhet:
Nå kan du enkelt si hvor mye
storesøster skylder deg.

Dårlig nyhet:
Nå kan du enkelt få beskjed om
hvor mye du skylder lillesøster.

Med Venneregnskap er det enkelt å holde oversikten over hvem du skylder penger,
og hvem som skylder deg penger. Venneregnskap er en del av vår mobilbank.
Mobilbank laster du gratis ned i App Store, Android Market eller Windows
Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller «SpareBank 1». Les mer på smn.no.

Gro Hammerseng (31) har
blitt mamma. Nå snakker
hun åpenhjertelig ut om
mammarollen og livet som bifil.

-FALLER FOR MENNESKET,
IKKE KJØNNET
12

Stolt samarbeidspartner med MOT
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-De brukte ordet “pappa”
veldig mye, men det gjør
ingen ting, sier en smilende
Gro Hammerseng.
Verdens beste
håndballspiller sitter og
flirer mens hun forteller om
svangerskapskurset hun og
kjæresten Anja Edin deltok
på.
-For å være helt ærlig var litt
av grunnen til at vi meldte oss
på for å sjekke ut hvordan de
håndterte at vi var to jenter,
innrømmer Hammerseng.
På kurset ble de delt inn i
to grupper; En gruppe for
mammaer og en for pappaer.
-Jeg så bort på Anja og
spurte; “Ja, Anja. Hva vil du
være?”
Vi sitter sammen med
MOT-ambassadør Gro
Hammerseng på kafe No3
på Gjøvik. Hun er fortsatt
oppspilt og lykkelig over at
livet har tatt en ny vending.
Det virker det som Gjøvik er
også. Folk har stoppet opp,
hilset og gratulert de nybakte
mødrene. Inne på kafeen
setter Anja seg på et bord litt
bortenfor med sønnen Mio, så
Gro kan konsentrere seg om
intervjuet.
-Det er så fint å bli mamma at
jeg ikke greier å beskrive det,
sier Hammerseng og titter
bort på de to.
-Og det er rart å være så
sårbar som man faktisk blir.
Det er helt naturlig at en baby
gråter, men når han gjør det
så trives jeg ikke i det hele
tatt.
Selv med kort fartstid, har Gro
en klar oppfatning på hvordan
type mor hun ønsker å bli.
-Jeg tror jeg blir en kjærlig
mor. Samtidig som jeg håper
at jeg klarer å være litt streng.
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Gro Hammerseng vokste
opp i en idrettsglad familie
på Gjøvik. Som liten jente
holdt hun på med hest
og spilte fotball. Men det
var håndballen som skulle
prege hverdagen hennes.
Landslagskapteinen har etter
over ti år som toppspiller
vunnet alle de store
internasjonale medaljene.
Hun er europamester,
olympisk mester og
verdensmester. Men
resultatene har ikke kommet
av seg selv. På hjemmebane
ble det satt krav.
-Jeg syntes til tider foreldrene
mine var litt strengere enn
andre foreldre, innrømmer
31-åringen og utdyper.
-Var det en kamp dagen etter
og jeg var ute, ble jeg nødt til
å komme meg i seng tidlig.
De mente at jeg måtte ta noen
valg og at jeg ikke kunne få
med meg alt. Foreldrene mine
var strenge på tider. Var det
middag klokka fire, så var det
middag klokka fire. De var
veldig opptatt av at vi måtte
være snille mot hverandre
og snakke ordentlig til andre
mennesker. Mamma tolererte
heller ikke sutring. Det har
fungert på meg, sier hun og
smiler.
Hammerseng har tidligere
vært tilbakeholden med å
snakke om sin seksuelle
legning i media. Det har vært
en privatsak ingen andre
hadde noe med. Nå snakker
hun åpent om følelsene.
-Jeg var 17 år da jeg for
første gang fikk følelser for
en jente. Før det gikk det i
guttekjærester, sier hun.
Gro har lenge vært en av
de mest profilerte lesbiske
idrettsstjernene i Norge. Men
innrømmer at hun aldri har
følt det naturlig å kalle seg
lesbisk.

-Jeg vet ikke hvorfor det har
skjedd, men jeg har bare blitt
plassert i den lesbiske båsen.
Hvis jeg skal kalle meg noe,
er det mer naturlig å si bifil.
Men det spiller ingen stor rolle
for meg. Det er mennesket
jeg faller for, ikke kjønnet, sier
Hammerseng.
Hun lener haka på to foldede
hender, sier hun har vært
skånet for en skamfølelse
rundt temaet.
-Heldigvis for meg slapp
jeg skamfølelse ved det å få
følelser for en annen jente.
Jeg har skjønt at noen har
problemer med å akseptere
at de har slike følelser. Det har
aldri jeg hatt.
-For meg var det
uproblematisk å forelske meg
i en av samme kjønn. Egentlig
var det kanskje litt rart at jeg
opplevde det slik, fordi jeg
kjente ingen som var skeive.
Selvtilliten og tryggheten
hjemmefra har vært viktig.
-Det har vært viktig å ha en
grunnleggende god selvtillit.
Jeg har følt det har vært greit
å velge litt utradisjonelt. Det
handler om at jeg har vært
trygg på at jeg har vært god
nok som jeg er. Og jeg har
vært trygg på at familien og
vennene mine elsker meg.
I ung alder debuterte Gro
Hammerseng for det norske
landslaget. Først var det
talentet, deretter interessen
rundt hennes seksuelle
legning som ble den store
snakkisen blant norske
journalister.
-Jeg ble utsatt for en
medieoppmerksomhet jeg
verken var forberedt på
eller hadde trent på. Jeg
var såpass ung, så ingen
journalister konfronterte det
med meg direkte. Men jeg fikk

vite via noen at avisene snart
kom til å skrive om det.
Hvordan reagerte du på det?
-En del av meg brydde seg
ikke, men noe i meg ble
provosert. Hva hvis jeg på den
tida hadde hatt problemer
med å akseptere legningen
min?
For alt har ikke vært
ukomplisert.
-Jeg syntes det var
littskummelt å fortelle det
første gang til mamma og
pappa, men samtidig var jeg
trygg på at det skulle gå bra,
sier Hammerseng.

-Folk som har drukket litt har ofte mye
de skulle sagt. Det er fortsatt mange
der ute som tror at hvis du er lesbisk
så må du være ekstremt mannlig. Så
da kommer det av og til noen bort
til meg og sier de er overrasket over
at jeg ikke er sånn, sier en oppgitt
Hammerseng som påpeker at det er
svært sjeldent hun og Anja blir lei seg.
-Vi blir ofte mer overrasket enn lei oss.
Det er veldig mange som gratulerer
Anja som pappa blant annet. Det er
ikke akkurat det hun er, men det er jo
sikkert bare hyggelig ment.

Og legger til:
-Det som har vært vanskelig
for meg, er det at jeg har
prøvd å ta hensyn til en del
andre mennesker. Det har
vært familiemedlemmer til den
jeg har vært sammen med
som ikke synes det har vært
like greit som meg. Det koster
ikke mye å ta hensyn til det.
Landslagskapteinen kan ikke
huske å ha sett to jenter holde
hverandre åpenlyst i hendene
da hun var tenåring. Hun tror
en del har forandret seg siden
den tid.
-Det er jo ikke så lenge siden,
men jeg husker ikke at jeg
hadde sett to jenter som holdt
hverandre i hendene. Det er
ikke noe jeg ville reagert på
i dag, men det var ikke et
naturlig syn for meg da. Jeg
visste at hvis jeg gikk og holdt
kjæresten min i hånda, så var
det mest sannsynlig noen
som kom til å glo.
For er du en av Norges mest
profilerte idrettsutøvere og er
ute en sein kveld på byen, er
det alltid noen som har noe
på hjertet.
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-Er det lettere å være lesbisk i
dag enn da du var 17?
-Jeg vet ikke helt, men jeg tror
kanskje det. Det har i hvert fall
blitt mer synlig i bybildet.
Hammerseng har aldri
følt et behov for å fortelle
så mye om sin seksuelle
legning. Men etter drøssevis
av henvendelser fra unge
mennesker som har fortalt
henne at hun er deres store
forbilde, har det blitt viktig å
snakke ut om det.
-Hvis hverdagen blir bedre
for noen av at jeg snakker
åpent om dette, så gjør jeg
gjerne det. Jeg skjønte ikke
det i starten. Jeg trodde ikke
det var så mange som hadde
problemer med å snakke
åpent om legningen sin, sier
Hammerseng.
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skeiv, hjelper andre. Kanskje
særlig unge mennesker, men
faktisk også voksne.
Hun var sammen med Katja
Nyberg fra 2005. De spilte
sammen på det danske
håndballaget FC Midtjylland
og hadde et åpenlyst
forhold. Det var spesielt i
løpet av denne perioden at
Hammerseng fikk mange brev
fra yngre mennesker som
lurte på sin seksuelle legning.
-Det var mange brev. Jeg
prøvde å svare på en del av
brevene. I Danmark var det
mange som også kom på
kampene og uttrykte personlig
at jeg hadde vært viktig for
dem.
Hun har også fått brev fra
Tyskland og Frankrike.

Tenker du mye på at du er et
forbilde for mange?

-Det de skriver om til meg,
viser at de ikke har kommet
like langt som oss her i Norge.

-Jeg er bevisst på at folk ser
meg. Det at jeg er naturlig
og komfortabel med å være

Er du overrasket over at vi i
Norge ikke har kommet lengre
i vårt syn på homofili i 2012?

-Jeg trodde en stund at vi
hadde kommet lenger enn vi
faktisk har. Jeg har det veldig
bra og lever lykkelig i Norge
sammen med en av samme
kjønn. Men jeg er også klar
over at det ikke er sånn for
alle. Innimellom er det for
eksempel noen innspill fra
politikere eller noen forslag på
at jeg ikke skal ha mulighet til
å få Mio. Da skjønner jeg at
det finnes mange mennesker
her i landet som ikke synes
det er greit at jeg har fått en
sønn, sier Hammerseng og
legger til,
-Men heldigvis er det flere
som synes det er greit.
Fødselen har tatt på.
Hammerseng innrømmer
at joggeturen ikke er like
lett som tidligere. Fokuset
framover blir Mio. Hun er fast
bestemt på at det ikke blir OL
på henne i sommer.
-Det er viktig at hovedfokuset
framover blir på det å være
mamma for Mio og ikke at
jeg skal komme fortest mulig

tilbake i form. Fysisk så skulle
jeg rukket det, men jeg er
ikke klar for å sette treninga
så mye i fokus. Mio er verdt
hundre ganger mer enn ti OLmedaljer, fastslår 31-åringen.

7-eleven er stolt
samarbeidspartner
med

Men det er ingen grunn
til å være bekymret for at
Norges beste håndballspiller
ikke skal komme tilbake.
Hammerseng har kontrakt
med Larvik sammen med
kjæresten Anja Edin. De flytter
snart ned til et koselig lite
hus som venter på dem i den
håndballinteresserte byen.
Og skulle hun bli lei
håndballtilværelsen, er
tankene klare på hva hun har
lyst til.
-Jeg tror kanskje jeg har
lyst til å bli journalist.
Portrettintervjuer er noe jeg
synes er skikkelig gøy.

Følg oss
på Facebook
facebook.com/7-eleven norge
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- Det beste er å ha sin egen stil
Sonia Huanca Vold (26) er VGs motedronning.
Nå deler hun sommerens beste trendtips med deg.
Hva er årets store
sommertrender for
jenter?
- Som vanlig er det
veldig mye å velge
mellom. Sporty plagg,
mønstermiks, blomster,
blått og pastellfarger er
gjengangere hos de store
designerne. Heldigvis er
kjedebutikkene flinke til å
la seg inspirere av det som
vises på catwalken, så man
kan enkelt gjenskape stilen
til en billig penge.
Og for gutter?
- For gutter er det
veldig mye blått, beige
og hvitt. Plaggene skal
helst være minimalistiske
og ensfargede. De
mest vågale trendene
er mønstermiksen og
silkepyjamasen, men jeg
tror nok ikke vi får se så
veldig mange norske gutter
i det.
Er det noen farger som
går igjen i klesverden?
- Det er veldig mye blått
og hvitt både for gutter
og jenter. Jenter kan også
boltre seg i pastellfarger
denne sesongen. Innslag
av sterke neonfarger er
også fortsatt lov.
Kan gutter gå med rosa?
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- Det er klart gutter kan
gå med rosa! De gutta
som våger å prøve ut
pastelltrenden, blir de aller
mest trendy i vår. Men det
er viktig å gjøre det på
riktig vis. Tenk minimalistisk
Miami Vice og ikke jålete
skjorter med store, spisse
krager.
Hvor kommer egentlig
alle disse trendene fra?
- Trendene kommer fra de
store visningene for våren
og sommeren. Det som
vises på catwalken blir
kopiert av kjedebutikkene,
og på den måten når
trendene garderobene til
oss dødelige.
Hvem er det som skaper
trender?
- Det er det de store
designerne og motehusene
som gjør. De har store
show under moteukene i
New York, Paris, London
og Milano. Det som går
igjen og som blir hypet
av både moteblader og
bloggere, blir trendy.
Trenger man egentlig å
følge noen trend eller er
det like spesielt å være
utrendy?
- Å ha en kul stil handler
ikke om å kaste seg over

alle trendene som kommer.
Det beste er å ha sin
egen stil, og heller tolke
de trendene man liker slik
at den passer inn i dine
antrekk. Det å kopiere
catwalk-antrekk fra topp til
tå hver sesong er jo ikke så
veldig oppfinnsomt.
Hva mener du er de
beste basisplaggene
denne sommeren?
- Enkle, ensfargede
t-skjorter i gode materialer
er alltid greit å ha i skapet.
Den minimalistiske
90-tallsstilen gjør at det er
alt gutter trenger å ha på
overkroppen. Jenter kan
pynte opp t-skjortene med
store smykker.
Er det noe alle bare må
ha?
- De fleste jenter har
”den lille sorte” hengende
i skapet. Det kan også
være greit å ha en hvit
sommerkjole som kan
dras frem sommer etter
sommer. Alle gutter bør ha
en fin chinos-bukse.
Er det noe vi kan arve av
foreldre og besteforeldre
som er in i år?
- Både 50-tallet og
20-tallet er epoker man kan
la seg inspirere av. Kanskje

bestemor har en blå,
blomstrete brokadekjole
som kan sys opp eller inn?
Og hos bestefar kan man
finne klassiske plagg med
de riktige, minimalistiske
snittene.
Hvor kan man finne
skikkelig billig og stilig
mote på nett?
- Asos.com og Nelly.com
har et kjempestort utvalg
av rimelige trendplagg og
-tilbehør. På Ebay.com
kan man også gjøre gode
kupp, både på vintage og
nye designerplagg.
Har du noen fikse og
smarte triks når det
kommer til klær og
mote?
- Ikke kle deg i noe du ikke
føler deg helt komfortabel
i – det synes. Står du i
prøverommet og er litt
usikker, bør du droppe
kjøpet. Finner du noe du
virkelig elsker, men som
ikke sitter helt som det
skal, så ta det med til en
sydame. Det er ikke så
dyrt som mange tror. Jeg
er veldig lav og syr ofte
opp og inn plagg fra H&M
og Zara slik at de sitter
perfekt.
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Linus Kristoffer Størbu

Katrine Jamtli

Alder: 16 år

Alder: 16 år

Kommer fra: Oslo, Søndre Nordstrand, Hauketo

Kommer fra: Oslo, Hauketo/Tårnåsen

Interesser: Jeg liker å være aktiv, trener fotball tre ganger i uka. Liker alltid å ha noe å gjøre. Filmkvelder, fester, spise ute, gå på kino og café med
venner er nødvendig for at jeg skal dekke mine sosiale behov. Jeg er også i kirken hver torsdag med ungdommer fra mitt lokale miljø.

Interesser: Musikk. Har også drevet med håndball og teakwondo.

Hvor lenge har du vært på Facebook?

Hvorfor har du Facebook?

Hvor lenge har du vært på Facebook?

Hvorfor har du Facebook?

- Jeg fikk Facebook høsten 2008 i følge den nye “Timeline”.

- Jeg har Facebook fordi det er et godt verktøy for å finne ut
hva mine venner holder på med og hvor de er.
Facebook oppdaterer meg også på ting som vil skje, såkalte
“events”. Facebook er også en god måte å dokumentere
hendelser, i form av bilder og videoer som gjør det lett å
minnes på opplevelser man har opplevd.

- Jeg fikk vel Facebook for rundt fire år siden.

- Jeg fikk det nok fordi alle andre hadde det. Husker at noen
syntes jeg var sent ute faktisk. Lurte på hva jeg skulle med
Facebook, men etter en uke var jeg nok hekta.

Hva gjør du mest av på Facebook?
- Jeg pleier i hvert fall å se igjennom raskt om det er noe på Hjemsiden. Kanskje noen har skrevet noe til meg eller om jeg har fått
noen meldinger/varsler. Og er det en søt jente som har fått et nytt
profilbilde så må jeg jo nesten gi noen komplimenter der.

Og det verste?

Hva er det beste med Facebook?
- Muligheten til å kontakte mennesker du ikke har sett på en
stund. Spørre en venn om å bli med ut eller bare hvordan
personen har det.

- Negative kommentarer, ufyselige påstander for å fremheve seg
selv er også ting som personer bør holde for seg selv.
Ville du valgt et liv med eller uten Facebook?

Hva gjør du mest av på Facebook?
- For det meste så chatter jeg med folk. Ser over litt statuser
her og der og får med meg hva som skjer. Facebook er jo som
en nettside full av sladder. Den tiden rett etter at jeg hadde fått
meg Facebook ble jeg medlem av utrolig mange teite grupper,
bare fordi det var kult. La også ut tonnevis av bilder. Nå kan jeg
ikke huske sist jeg la ut et bilde.
Og det verste?
- Sikkerheten. Facebook er nok ikke et veldig sikkert nettsted.
Man kan fort stjele identiteter og finne informasjon om folk
man kanskje ikke burde ha. Hvis du legger ut et bikinibilde på
Facebook og tror at det bare er vennene dine som ser de, da
tror jeg man tar ganske feil.

Hva er det beste med Facebook?
- Det beste med Facebook er at man kan chatte med folk,
snakke med folk man kanskje ikke har så lett for å møte. Å
kunne lage arrangementer er en mye enklere måte å invitere
folk i bursdag og på fester uten å måtte sitte hjemme og skrive
invitasjoner. Det er også gratis. Man kan prate med folk på
andre siden av jordkloden uten at det koster deg noe.

Ville du valgt et liv med eller uten Facebook?
- Uten. Da hadde jeg nok fått en del bedre karakterer på
skolen. Hadde sikkert kjedet meg så mye at jeg hadde vært litt
mer sosial og hatt mer tid til for eksemplel trening. Vi har da
greid oss i mange år uten Facebook.

- Jeg kan ikke helt si at et liv uten Facebook er et liv uten
mening. Men Facebook er underholdende til tider og har
mange positive sider, så jeg får vel leve litt med det da.

Hvor mye tid bruker du på Facebook i uka?

Oppdaterer du ofte statusen?

Kjenner du noen som ikke er på Facebook?

Oppdaterer du ofte statusen?

Kjenner du noen som ikke er på Facebook?

- Jeg har aldri vært en person som skriver en ny status for å
oppdatere andre. Men hvis det er noe morsomt, spennende eller
nyttig som jeg vil dele med andre så pleier jeg gjøre det.

- Jeg kjenner flere som har deaktivert profilen på Facebook. De
mener Facebook er nåtidens største “tidstyv”.

- Jeg oppdaterer så å si aldri statusen min. Gjorde litt med en
gang jeg fikk Facebook. Men nå husker jeg ikke sist gang jeg
skrev en status. Skriver kanskje 2-3 i måneden.

- Jeg kjenner en som er like gammel som meg som ikke har
Facebook.

Hvor mye tid bruker du på Facebook i uka?
- Rundt to timer hver dag. Som regel har jeg bare Facebooksiden oppe mens jeg gjør andre ting.
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- Alt fra 7-12 timer på i uken, om ikke mer. Jeg har Iphone i
tillegg. Det betyr at jeg alltid er pålogget. Trenger bare å trykke
to ganger på skjermen så er jeg inne på Facebook. Alt for
enkelt og alt for mye.
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Hørt om Pinterest?
Det er den neste nett-trenden i følge sosiale medier-ekspert
Jørgen T. Helland.

Bislett
Bi
l
Stadion
S di 20
2012
0 2

-Facebook og Twitter har
nok god tid igjen. Men
skulle jeg tippe på noe
som vil komme i tillegg
og kanskje bli stort vil det
være mer bruk av bilder.
Nå kjøper Facebook
fotodelingstjenesten
Instagram, som jo er
en tjeneste som gjør
Facebook mer visuelt.
Videotjenester som knytter
folk sammen mer enn det
YouTube og Vimeo gjør vil
kanskje ha noe for seg.
Hvilken av de to tror du
vil miste fotfeste først?
-Det er gitt at en av dem
faktisk mister fotfeste, og
netthistorien har jo vist
at det kan skje nærmest
over natten. Men jeg vil
si at Facebook ser ut til å
ha en sterk posisjon hos
veldig store brukergrupper
og virker dermed som den
sterkeste. På den andre
siden er Twitter også en
robust tjeneste siden den
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er helt åpen. Det er mer
ideen som driver Twitter
og ideer er som kjent
vanskelige å stanse.
Hva er det med de to
som har gjort de så
gigantiske?
-Begge fyller en del
behov hos oss som
sosiale vesener. Det mest
fascinerende med Twitter
er tempoet i spredningen,
mens Facebook fyller
mange rent konkrete
behov med å holde seg
oppdatert på omgivelsene
og til å kunne presentere
seg selv for sitt nettverk.
Mens Facebook er mer
sosiodigital infrastruktur
i våre liv er Twitter en
ideell kringkasting- og
smådialog-plattform.
Hva tror du er det neste
store innen sosiale netttjenester?
-Jeg tror alt vil bli mer
visuelt og framveksten av
Pinterest tyder på at vi vil
se mer og lese mindre.
En annen trend er at

ting blir mindre. Siden vi
har altfor mange venner
på Facebook synker
motivasjonen for å være
ærlige og fortrolige. Da vil
noen trekkes mot tjenester
der de har mer kontroll
over hvem de deler med.
Google+ lar deg redigere
vennelistene dine, mens
Path har en begrensing på
antall venner du kan ha.
Er det noen sosiale
nettverk der ute vi bør
sjekke ut?
-Path og Pinterest kan
mange ha glede av.
Personlig prøver jeg å
begrense meg.
Er det noe som tyder på
at sosiale nettverk vil
miste sin posisjon blant
mennesker?
-Nei. For de av oss som
bruker disse tjenestene til
daglig er det vanskelig å
forestille seg et liv uten.
Men de er i utvikling.
Ingen driver og “poker” på
Facebook lengre og mange
av oss logger seg helt av i

ferier. Men å kutte sosiale
medier blir for mange som
å kutte ut telefonen.

Fredag 8. juni Donald Duck Games Bislett Stadion 17.30-20.00
Øvelser 10-11 år: 60 m hekk, 600 m
Øvelser 12-13 år: 60m hekk, 600 m, og Kule
Premieutdeling

Hva vil vi tenke om
Facebook og Twitter om
tjue år? Og hvordan vil
sosiale nettverk se ut?

Lørdag 9. juni Donald Duck Games Bislett Stadion 11.00-17.00
Øvelser 10-11 år: 60 m, liten ball og lengde
Øvelser 12-13 år: 60 m, spyd, lengde og høyde
Premieutdeling

-Helt umulig å si! Det
store spørsmålet er
om de virkelig dekker
menneskelige behov, eller
skaper nye behov vi ikke
hadde tidligere. Det er det
som avgjør om de kommer
til å overleve så lenge.

Søndag 10. juni Donald Duck Familiedag 11.00-17.00
Nye og gamle idrettsstjerner instruerer.
Ingen aldersgrense. Underholdning fra scene.
Prøv friidrett med ufarlige redskaper.

Tror du vi kommer til
å bruke mer og mer
tid foran skjermen, og
at det blir uvanlig at vi
treffer hverandre på den
“normale” måten?
-Jeg tror skjermen blir
med oss nå vi møter andre
i mye større grad. Og at
folk tar til vettet og faktisk
snakker med personen
foran seg uten å sjekke
Facebook eller Twitter
hvert tredje minutt.

© Disney

Hva tror du vil komme
etter tjenestene
Facebook og Twitter?

Torsdag 7. juni Exxon Mobil Bislett Games
Donald Duck parade fra St. Hanshaugen.
Deltakerne går en runde rundt et fullsatt stadion.
Tenning av Donald Duck Games ilden.
Opplev Usain Bolt løpe 100 m før OL i London.

www.donaldduckgames.no

Betydningen av MOT i skolen
• 67% ﬂere av elevene på landsbasis oppgir
at de blir mobbet ﬂere ganger i uken sammenlignet med MOT-skolene (4,03% mot
2,4%).
• 30% ﬂere av elevene på landsbasis oppgir
at de ikke trives på skolen sammenlignet
med MOT-skolene (4,3% mot 3,3%).

Tallene viser også at:
• Andelen elever som opplever å bli mobbet
mer enn to ganger i måneden og som mistrives på skolen er blitt halvert på 2,5 år på
nye MOT-skoler, fra 2009 (38,3 %) til 2011
(19,4 %).
• På landsbasis ØKER andelen elever som
mobbes ﬂere ganger i uken fra 8.trinn (3,5 %)
til 10. klasse (4,2 %). På MOT-skolene
REDUSERES mobbingen (fra 2,9% til 2,1%).

Andel elever som blir mobbet
flere ganger i uken, 2011
5,0
4,0
Prosent

Tall fra Elevundersøkelsen viser at
det på ungdomstrinnet er*:

3,0

Norge

2,0

MOT

1,0
0

8. klasse

9.klasse

I tillegg viser en oppsummering av ti evalueringer og ﬂere systematiske tilbakemeldinger i
perioden 1999-2010 at MOT:
• Styrket selvtillit og optimisme
• Styrket oppvekst og opplæringskvalitet
• Økt forståelse for viktigheten av å bry seg
om andre
• Redusert bruk av alkohol og nikotin
• Styrket læringsorientering

10.klasse

*Basert på 3500 elever fra 35 MOT-skoler hvor MOT er godt implementert.
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-Redd for å miste
verdiene mine
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Tooji Keshtkar (24) frykter
aller mest at han skal miste
de sunne verdiene sine.
“Prinsen av Persia” skal
forsvare Norges ære i
Melodi Grand Prix-finalen.

Hvordan er dagene etter seieren?
-Det har ikke gått helt opp for
meg. Jeg kan sitte på en kafé med
manageren min og si “shiiit, jeg
vant”. Jeg har fått muligheten til å
representere landet mitt.
Hvor har du fått inspirasjonen til å
holde på med musikk?
-Mamma fikk ikke lov til å synge og
danse. Det var forbudt for henne
på den tida hun vokste opp i Iran.
Kanskje det er hennes undertrykte
behov som har gått videre til meg,
slik at jeg har fått et ekstremt behov
for å uttrykke meg.
Ja, for du tegner også?
-Mitt største talent var kunst og
tegning. Fra jeg var tre-fire år tegnet
jeg på et mye høyere nivå enn
det andre unger gjorde. Jeg
startet hos Hans

Normann Dahl da jeg var 13. Han så
jeg hadde talent. Familien min hadde
ikke råd til å sende meg dit, men jeg
fikk stipend av Dahl og muligheten
til å bruke galleriet hans. Alle trodde
jeg skulle bli en kunstner.
Hva skjedde?
-Jeg var rundt 15 og merket at
presset bare økte og økte. Jeg følte
jeg var nødt for å prestere hele tida.
Hvem la presset på deg?
-Det la jeg vel på meg selv. Men det
var fordi folk hadde forventninger
om at det skulle bli noe. Jeg merket
jeg begynte å miste lidenskapen
til tegning. Det var noe jeg fryktet.
Så Hans Normann Dahl mente
jeg burde legge det bort. “-Det
verste som kan skje er at du mister
lidenskapen”, sa han til meg.
Du har også drevet med skuespill?
-Jeg gikk på dramalinja på Hartvig
Nissen, så det var kanskje ikke
unaturlig at jeg der fant min store
kjærlighet til skuespill. Jeg ble med
på revyen og var med i forskjellige
kortfilmer og reklamer. Jeg trodde
virkelig jeg skulle bli skuespiller,
helt til jeg plutselig fant ut at
jeg hadde en stemme.
Hvordan fant du ut at du
hadde en stemme?
-Jeg trodde ikke på
stemmen min før jeg
begynte å jobbe
som modell da jeg
var 17. Så var det
et show der en
sanger skulle
avslutte hele
forestillingen.
Sangeren
møtte ikke
opp, og
mens jeg
drev og
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skiftet til generalprøven så nynnet jeg
sangen litt for meg selv. Arrangøren
hørte meg og spurte om jeg kunne
synge. Jeg var veldig impulsiv og sa
ja!
Hvordan gikk debuten?
-Jeg glemte halve teksten. Men jeg
tror ikke folk la merke til det. Jeg
holdt meg i hvert fall til melodien. Da
applausen kom etter sangen, gikk
det opp et lys for meg. Det er dette
jeg vil drive med.
Blir du lett rørt?
–Ja, men jeg er ikke den som gråter
av bryllupsfilmer. Men jeg har mye
empati. Så jeg føler fort med andre
mennesker og er litt sensitiv på det.
Hva er MOT for deg?
-Tørre å gi. Jeg har kjent på angsten
av å tørre å gi av meg selv. Gi
kjærlighet til de rundt seg, tørre å
være den du er. Mennesker som tør
å gi av seg selv og skinne i lyset sitt
synes jeg har MOT.
Hva er du redd for?
-Jeg er redd for å miste perspektiv.
Miste verdiene mine og fokusere på
usunne verdier.
Hva er usunne verdier?
-Grådighet, og at egoet ditt
kontrollerer deg. Det synes jeg er
usunt.
Frykter du at det kan skje i en slik
situasjon du er i?
-Ja. Jeg hadde en idé om at det er
jeg som kom til å forandre meg først
i forhold til alt annet rundt, men det
er alt annet rundt som forandrer seg.
Og ikke meg. Hvis noen behandler
deg som en konge er det veldig fort
at du går inn i rollen som konge.
Det er viktig å ikke sette på seg
kronen og tro du er det!
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-”Jeg har allerede
lykkes med å komme
så langt, så hvorfor
skal jeg ikke gå hele
veien?”

Hvem lærte deg det?
-Kontrasten mellom min tidligere
arbeidsgiver MTV der rød løper sto i
fokuset, med min nåværende jobb i
Transittmottaket. Etter første dagen
på mottaket ringte jeg mamma og gråt
og lo om hverandre. Jeg hadde møtt
mennesker som kunne vært faren min
eller broren min.
Plutselig forsto jeg hvor blåst jeg hadde
blitt. Jeg hadde ikke sett det selv. Jeg
svevde. Fortiden min har lært meg å takle
den situasjonen jeg er i nå på en helt
annen måte.
Du vokste opp med lite penger?
-Jeg var ikke en del av noen fattig familie.
Men det er klart når du er alenemor og
har fire barn, så blir det litt vanskelig
når du ikke hadde noe fra før du kom til
Norge.
Hva har du lært?
-Det har gitt meg et perspektiv i forhold til
å jobbe hardt for ting og ha en sterk vilje.
Du er en mammagutt?
-Definitivt.
Hvordan er forholdet til far?
-Det er veldig godt. Han er litt eldre
enn meg. Han er 73 år, så det blir litt
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begrenset hva vi kan snakke om. Vi er i
to forskjellige verdener. For meg handler
det bare om å kunne nyte den tida jeg har
med pappa. Det viktigste er kjærligheten
mellom oss.
Hva er det han gir deg som ikke moren
din gir deg?
-Han gir meg ukomplisert trygghet.
Og troen på at alt kommer til å gå bra
uansett.
Hva tenker du om å være et forbilde?
-Jeg er veldig fokusert på å være et riktig
eksempel på de verdiene jeg har lyst til å
fronte. Det jeg sier offentlig er jeg forsiktig
med. Mange av dem som henvender seg
til meg er barn og ungdom, og det er
derfor viktig å vise gode verdier.
Er du redd for å mislykkes?
-Nei. Det er jeg ikke. Jeg vet hvilken vei
jeg er nødt til å gå. Jeg har allerede lykkes
med å komme så langt, så hvorfor skal
jeg ikke gå hele veien?
Hva gjør du på fritida?
-Jeg er glad i intime samlinger. Være
en god gjeng, med god vin, spise sushi
og le. Jeg er glad i en god latter. Det
er viktig å være litt barnslig oppi alt. Et
stort menneske er den som beholder sitt
barnehjerte.
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Dag Ingebrigtsen sang egenkomponert
MOT-låt

22. februar for 15 år siden:
Kl. 0730 hadde Johann Koss, Rune Bratseth, Dag Otto
Lauritzen og Atle Vårvik stiftelsesmøte og startet MOT.
Dette skjedde på Tollbua i Trondheim.
Kl. 0830 var det internasjonal pressekonferanse.
Chand rocket opp stemningen

Senere på dagen holdt Johann Koss fødselstale for
45.000 mennesker i hoppbakken under VM på ski.

I 15 år har MOT sådd verdier og holdninger.
I 15 år har MOT bygd varmere og tryggere
lokalsamfunn og oppvekstmiljø.
I 15 år har MOT styrket ungdoms innsikt, selvtillit og
optimisme.

Siden 1997 har MOT bevisstgjort og styrket motet til over
160.000 ungdommer.

Marion Ravn strålte på scenen

Siden 1997 har MOT-medarbeidere lyttet til over 600.000
drømmer og favorittfølelser.

Christian Ingebrigtsen stakk innom for å
opptre, midt i et hektisk turnéprogram med A1

Siden 1997 har MOT trent ungdom til å
•

leve

•

bry seg

•

si nei

Her ser du noen bilder fra MOTs 15-årsmarkering på Oslofjord
Convention Center med nær 1000 mennesker til stede.
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Flesberg kommune får prisen Årets Lokalsamfunn med MOT

Magnus Reitan sang ”Let Me Entertain You”

Årets MOT-informatør ble kåret
-Ruth Mona Vik fra Stryn

Alejandro, fersk MOT-ambassadør sang sin nye singel

Lydverkets Asbjørn Slettemark har vært på 100 festivaler
og drar på konsert rundt 60 ganger i året. For MOT røper
han sine beste festivaltips.

Skal du på festival i
sommer?
-Ja. Jeg begynner
festivalsesongen i juni
med Sweden Rock. Det
er en hardrock-festival
sør i Sverige. Så er det
Norwegian Wood, Graspop
i Belgia, Festidalen,
Parken, Øya og kanskje
Hove. Jeg gleder meg
skikkelig til Parken i Bodø.
Festivalen har passe
størrelse, byen er hyggelig
og det er mange bra folk der.
Er det et band eller artist du
mener vi må få med oss?
-Tom Petty på Norwegian
Wood. Skrillex på Hove.
Hva mener du er Norges
beste festival?
-Øya har alt. De har det
mest varierte og beste
programmet. Men egentlig
er jeg fan av mindre norske
festivaler.
Hva er ditt beste
festivalminne?
-Jeg hadde fem-seks år på
rad på Roskildefestivalen.
Aerosmith live i 1995 var
utrolig moro.

Og ditt verste?
-Det første året Hove ble
arrangert. Det sluttet aldri
å regne. Men også det
ene året jeg ble frastjålet
lommeboka mi på
Roskilde. Dette var før du
kunne ta ut penger over
alt, så jeg ble gående
blakk i flere dager.

Sommerens musikkfestivaler:
Miniøya, 9.-10. juni, Oslo
Norwegian Wood, 14.-17. juni, Oslo
Frya Rock Camp, 22.-23. juni, Frya leir
Bergenfest, 21.-24. juni, Bergen
Kollen 2012, 29.-30. juni, Oslo
Hovefestivalen, 26.-29. juni, Arendal
Kongsberg Jazzfestival, 4.-7. juli,
Kongsberg

Er det en festival
du mener folk bør
få med seg i år?

Trænafestivalen, 5.-7. juli, Træna

-Sjekk ut lokale
musikkfestivaler.
De har ikke
alltid de mest
imponerende
bookingene,
men de er ofte
morsommere enn
andre store festivaler.

Førdefestivalen, 5.-8. juli, Førde
Midnattsrocken, 5.-8. juli, Lakselv
Palmesus, 6.-7. juli, Kristiansand
Country Music Festival, 4.-8. juli,
Vinstra
Buktafestivalen, 19.-21. juli, Tromsø

Har du en artist eller
gruppe folk bør få
øynene opp for?
-The Black Keys på
Øya. Streit blues-soulaktig rockemusikk. Det
kommer til å bli helt perfekt
stemning.
Går det an å bli for
gammel til å dra på
festival?
-Nei.

Slottsfjell, 19.-21. juli, Tønsberg
Vinjerock, 19.-21. juli, Jotunheimen
Storåsfestivalen, 27.-28. juli, Meldal
Månefestivalen, 27.-29. juli, Fredrikstad
Festidalen, 3.-4. august, Uskedalen
Øya, 7.-11. august, Oslo
Kartfestivalen, 16.-18. august, Gvarv
Parken, 17.-18 august, Bodø
Drammen Elvefestival, 23.-26. august, Drammen
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YX Visa MOT

- et lønnsomt valg

Hver gang du tanker på en YX eller Uno-X stasjon med YX Visa MOT kortet, gir du minst 35 øre
pr liter til MOT sitt arbeid.

Uno-X Gruppen er stolt
samarbeidspartner med

Med YX Visa MOT får du tilgang på en rekke
fordeler og rabatter hos våre samarbeidspartnere.

MOT handler mye om å utfordre seg selv og ta egne valg.
Uno-X Gruppen er stolte av å være en av de største bidragsyterne
til MOT. Betal drivstoffet hos YX og Uno-X med YX Visa MOT-kortet,
og bidra til at enda flere ungdommer kan vise MOT. Søk om kortet
på www.yxvisa.no
Drivstoffrabatten går uavkortet til MOT. Les mer på www.yxvisa.no

