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Dette er MOT
MOT-magasinet Nr. 2 2012

Hvor hadde vi vært i dag om
vi ikke hadde turt å drømme?

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

/Utgiver: MOT
Fabian Giæver – fabian@mot.no
Markedssjef MOT

/Redaktør/tekst:
Jon André Sæther

/Layout:
Erik Kolstø Andersen
Egmont Serieforlaget

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.

/Korrektur:
Sigrun Vårvik
MOT

/Bidrag MOT sine tekster:
Bård Flaarønning

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.

”Logikk vil få deg fra A til B.
Fantasien kan ta deg hvor som helst.”

/Produksjon:
Egmont Serieforlaget

/Forsidefoto:

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

Albert Einstein

Øistein Norum Monsen
Dagbladet

/Opplag: 32 500
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Foto: Ludvig Killingberg

Å drømme, sette seg mål
og sikte mot stjernene er
noe av det som gjør livet
innholdsrikt. De største
mesterverk har startet med
en liten drøm som har blitt
realisert.

har inspirert mennesker.
Alexander Dale Oen var
drømmenes mann…

Hvor hadde vi vært i dag
om folk ikke hadde turt å
drømme?

Alexander skulle bli
verdens beste svømmer.
Det var hans drøm og den
skulle ingen få ta fra ham.
Ingen skulle heller stoppe
ham fra å nå den.

Drømmer har formet
mennesker og drømmer

Alexander inspirerte andre
med historien om froskene:

Det var en gjeng med
froskeunger som
arrangerte konkurranse
om å nå toppen på et
tårn. Tilskuerne ropte igjen
og igjen ”Det er altfor
krevende”. En etter en
begynte froskeungene
å avbryte konkurransen.
Til slutt var det bare én
som fortsatte – høyere og
høyere. Han ville rett og
slett ikke gi opp. Han kom
til toppen. Mange undret

seg over at han hadde
greid det, og de begynte
å spørre hvordan han
hadde klart denne store
prestasjonen. Det viste seg
da at vinneren var døv.
Å tørre å drømme er å tørre
å leve.

Atle Vårvik

Grunnlegger, MOT
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Fredsmeglerne
Magdi og Chirag i Karpe Diem har aldri vært mer motivert.
Holder de seg unna krangler om damer og penger, kommer de
til å holde på med musikken lenge.

Hva er det morsomste
med å være i Karpe
Diem?
M: – Noe av det
morsomste jeg vet er veien
fra idé til resultat. Når det
er noe ingen andre har
gjort før oss som vi får til
å fungere. Det er ekstremt
morsomt. Det kan være
musikkvideo, liveshow eller
et konsept for en låt.

Hvor viktig er det å skape
nye ting?
M: – Å skape noe som ikke
er blitt skapt tidligere, er et
overordnet mål. Enten om
det er låter, musikkvideoer
eller liveshow.
Hvor lenge holder dere ut
sammen?
M: – Lenger enn vi holder
ut alene.

Foto: Øistein Norum Monsen/Dagbladet

Hvor vil dere med
musikken?
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C: – Vi har ikke et konkret
mål.

C: – Det er to ting man
aldri krangler om; penger
og damer. Da kan man
holde ut lenge. Forutsatt at
vi har samme smak også.

M: – Vi vil lage bra musikk.
Så banalt er det.
Er dere mer motivert nå
enn tidligere?
M: – Ja, det føler jeg.
Tidligere har det vært år
vi har vurdert å satse på

noe annet og egentlig lurt
på hvor lenge dette kunne
vare. Men jeg har aldri vært
så motivert som nå og jeg
har aldri gledet meg så
mye til å spille som jeg har
gjort de siste månedene.
C: – Da jeg var 20 trodde
jeg aldri at jeg kom til å
drive med musikk som
24-åring.
M: – Men da du ble 24
så begynte du å tro at du
kunne drive med det når
du var 28.
C: – Det handler om å gjøre
det interessant for seg selv
også. Man må tørre å bryte
formelen. Vi er blitt eldre og
det har gitt oss en bedre
forståelse på hva som er
mulig å gjøre på en scene og
i en musikkvideo. Vi skjønner
rammene mer, vi tør og har
samtidig muligheten til å
investere i egne ting.

Er dere redd for at det
skal gå på autopilot?
C: – Jeg tror det er mange
artister som kjeder seg. Vi
hadde også kjedet oss hvis
vi ikke hadde bestemt oss
for at det hele tiden finnes
nye fag innenfor musikken,
som for eksempel
scenografi og oppbygging
av et show.
M: – Vi har ingen
musikalsk bakgrunn. Vi
har ikke vokst opp med en
pianolærerinne som pushet
oss fra vi var fem år. Vi har
heller ingen lyd- og lys
teknisk bakgrunn. Vi har
teksten som det vi startet
med. Det var penn og
papir. Men i løpet av alle
disse åra har interessefeltet
blitt større og større desto
mer vi forstår.
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Hva er glede for dere?
C: – Å kunne ha sjansen
til å drive med det man
aller helst vil. For meg er
det musikken. Jeg kan lett
glemme hvor velsignet en
slik situasjon er.
M: – Hvis man skal være
ærlig med seg selv så er det
viktig å være betydningsfull i
en eller annen form. Om det
er underholdning, som sønn
eller som venn.
Er du morsom, Chirag?
Hva er dere redd for?

Vil dere noen gang rappe på
engelsk?
M: – Det har jeg aldri vurdert
egentlig. Jeg føler en av
hovedgrunnene til at det har
fungert på norsk er at jeg
synes alt automatisk blir mye
nærere.
C: – Nei. Vi elsker på norsk, vi
hater på norsk og vi lever på
norsk.

C: – Jeg er redd for å
miste det som gjør
meg mest glad.

Hva er det fineste
komplimentet dere har
fått?

M: – Jeg er redd
for å bli redd.
Jeg er redd for å
havne i situasjoner
hvor jeg ikke
overkommer
frykten hvis den
ikke er realistisk
betinget.

C: – At musikken er
betydningsfull. Enten
om man ler eller
gråter til musikken.
Hvor lang tid bruker
dere på å skrive en
låt?

Kan humoren bli litt vanskelig i etableringsfasen med nye
mennesker?

M: – Det avhenger helt av
låta. Fra en kveld til et halvt år.
Hva er MOT for dere?
M: – Ordet MOT og pappa
hører sammen. Pappa skrev
en artikkel for femten år siden
om presidenten i Egypt og
visste da han skrev de ordene,
at han ikke kunne dra tilbake
til hjemlandet før presidenten
var død, eventuelt at sønnen
ikke tok over makta. Det måtte
en revolusjon i Egypt til før
han kunne dra tilbake. Den
ene artikkelen utgjorde ikke en
stor forskjell, men prinsippet
om at hvis alle hadde tenkt
at det ikke utgjorde noen
forskjell så ville det aldri blitt
noen revolusjon.
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Hva er nytt på den nye skiva
deres?
C: – Det er hardere når det er
hardt, men samtidig så mykt
som Karpe Diem noensinne
har vært. Følelsesspekteret er
sprengt.

Hva er deres beste råd til
unge som vil drive med
hip-hop?
C: – Du må tørre å slippe
både djevelen og engelen
i deg løs. Tør å si at du
er mørkeredd hvis du er
mørkeredd. Tør å si at du
hater noe hvis du hater det.

C: – Ja, det tror jeg. Men
jeg vet ikke hva som gjør meg
morsom. Mange av vennene
mine mener jeg ikke er morsom,
men jeg liker å se på meg
selv som en person som er litt
morsom. En skøyer, en apekatt, en
liten rakker. Jeg har veldig mobbete
humor, men jeg mobber bare de
jeg er trygg på. Og de har den samme
greia med meg. Det går veldig begge
veier med de jeg har etablert den humoren
med.

Hvis
ikke
kommer
du til
å dekke
over det
du egentlig
mener. Det
er musikk, ikke
doktoravhandling.
Slipp deg løs.
M: – Husk at du må veldig
lite. Det er veldig mange folk
som kommer til å si at du må
det og det. Men du må ikke
det. Det finnes som regel
veier hvor du slipper å inngå
kompromisser og det bør
alltid være målet. Men det
krever mot.

C: – Ja, jeg etablerer den kanskje litt for fort. Men jeg vil ha en
reaksjon hos folk.
M: – Jeg har prøvd å forklare han at må være litt mer
forsiktig med slikt når det gjelder jenter.
C: – De jentene som har likt meg ordentlig har aldri vært sånn
“jente-jenter”. De har hatt et litt guttete element ved seg. Det er
kanskje derfor de overlevde den fasen der de bare ble kjørt ned
i grøfta av humoren min.

“Jeg er redd for å miste det
som gjør meg mest glad.”
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MOT-skoler har redusert mobbing
Tall fra elevundersøkelse i perioden 2008-2012 er krystallklar;
Kommuner som arbeider med MOT har en mer positiv utvikling enn
andre skoler på landsbasis.

Når en sammenligner
elevene på landsbasis med
MOT-skolene fant vi i 2011
bl.a.:
På MOT-skoler er det
bare halvparten så mange
10. klassinger som
mobbes flere ganger i
uken, sammenlignet med
landsgjennomsnittet.
Blant landsgjennomsnittet
er det en økning i antall
elever som mobbes flere
ganger i uken i løpet
av ungdomsskoletiden.
På MOT-skolene er det
en reduksjon i antall
elever som mobbes flere
ganger i uken i løpet av
ungdomsskoletiden.
Også i 2012 er det store
forskjeller mellom tallene
på landsbasis og MOTskolene. Bl.a. er det på
landsbasis 59 % flere enn
på MOT-skoler som oppgir
at de blir mobbet flere
ganger i uken.
MOT-magasinet tok
en prat med leder i
MOT Norge, Marte
Snorroeggen, om MOTs
nye resultater.
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Hvorfor tror du MOTskoler får så gode
resultater for det andre
året på rad?
- Jeg tror en av de viktigste
årsakene til at vi har
lyktes er at MOT tenker
helhetlig i forebyggende
arbeid. MOT har tro på å
bygge trygge og varme
oppvekstmiljø der en får
en felles plattform med
gode holdninger og verdier
i hele lokalsamfunnet, og
vi har derfor siden 2008
jobbet etter modellen
lokalsamfunn med MOT,
der hele lokalsamfunnet tas
med i det forebyggende
arbeidet.
Hva tror du er MOTs
suksessfaktor i skolene?
- Gjennom helhetlig og
systematisk arbeid for å
implementere MOT i alle
ledd på skolen tror jeg
MOT lykkes med å bygge
robuste ungdommer og
et positivt skolemiljø/
klassemiljø. MOT er ikke
en pekefingerorganisasjon
som forteller ungdommene
hva de skal gjøre, men

det er noe ungdommene
må finne ut av selv. Vi
snakker med og ikke til
ungdommene.
Hvordan bruker MOT
ungdom for å forebygge
mobbing?
- MOT er til for
ungdommene og
ungdommene blir tatt på
alvor. Gjennom Ungdom
med MOT utdannes elever
på 9.trinnet for å være med
på å styrke miljøet både
på skolen og i klassen.
De som er Ungdom med
MOT besøker 7.trinnet
tre ganger for blant annet
å gjøre overgangen
fra barneskolen til
ungdomsskolen lettere.
Ungdom med MOT er
ungdommer som går foran
med et godt eksempel og
er positive kulturbyggere i
sin klasse og på sin skole.
De skal gjøre det kult og
akseptert å bry seg, og
være knalltydelige på at
mobbing ikke er greit.
Er det ikke viktig å
forebygge mobbing på
flere steder enn bare i
skolen?

- Jo, absolutt! Det hjelper
ikke å stoppe mobbingen
på skolen, hvis den
fortsetter på fotballtrening
eller på fritidsklubben.
MOT skal være tilstede på
fritidsarenaen i tillegg til
skolen.

FAKTA OM MOT
I SKOLEN:
MOT i ungdomsskolen
og videregående er to
helhetlige, pedagogiske
program der elevene
møter MOT opptil 15
ganger over 3 år. Gjennom
dialog, øvelser, rollespill
og ung-til-ung-formidling
bevisstgjøres ungdom til å
ta vare på hverandre og ta
egne valg. Ungdommene
trenes til å vise MOT –
MOT til å leve, MOT til å
bry seg og MOT til å si nei.
Vil du bry deg? Vil du ha
MOT på din skole eller i
ditt lokalsamfunn? Besøk
www.mot.no i dag eller
ring Helene Myhre i MOT
på 915 22 291.

Marte Snorroeggen,
Leder MOT Norge, snakker om
MOTs nye resultater.
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Foto: Anders Grønneberg/Dagbladet

-Jeg lå i senga og ristet
Henriette Bruusgaard (30) har kjempet
seg gjennom angst og depresjon.
To år etter smiler livet igjen.
– Jeg var så langt nede
man kan komme, sier
Henriette Bruusgaard.
Denne høsten har du
sett henne sammen med
amerikanere som gjør
alt for å møte sin norske
slekt i programmet ”Alt
for Norge”. For tredje
år på rad har Henriette
Bruusgaard ledet de
håpefulle deltakerne
gjennom uker med
konkurranser.
På hjemmebane har hun
konkurrert med seg selv.
– Angsten og depresjonen
kom samtidig. For første
gang i livet mitt kjente jeg
14

på sosial angst. Det kunne
komme over alt. Jeg orket
ikke møte naboene mine
og jeg gruet meg til å ta
trikken.
Slik har det ikke alltid
vært. For Bruusgaards
barndom var stort sett
harmonisk. Med to
opprørske søsken som
stadig satte foreldrene sine
på prøve, var Henriette
den roligste minstejenta
i familien. Søkende
og nysgjerrig ble
teaterscenen et naturlig
holdepunkt. Hun hadde
roller i blant annet Annie,
Mormor og de åtte ungene
og Trollmannen fra Oz.

I skolegården på Ris
ungdomsskole fant hun
også sin helt egen rolle å
spille.
– Venninnene mine fra
barneskolen mente jeg
feiget helt ut da jeg
begynte på ungdomsskolen,
sier Henriette og smiler.

på ungdomsskolen,
innrømmer Bruusgaard.
Mye har skjedd siden
hun sto sammen sine
jentekopier i skolegården
på beste vestkant i Oslo.

Hun tenker tilbake på
“bertestilen” som de
kalte det. – Jeg gikk fra
å være en individualist til
perleøredobber, bleiket
hår og den riktige Ralph
Lauren-genseren.

Tjue år gammel dro
hun på audition til
programlederjobben i
musikk-kanalen ZTV. Etter
noen år der var hun innom
Absolutt Underholding
på TV2, så til TV Norges
”Oslo-TV”, før hun kapret
hovedrollen i den norske
skrekkfilmen Rovdyr.

-Jeg hadde et sykt behov
for å passe inn i det nye
miljøet da jeg begynte

I 2006 stilte Henriette opp
i lærdrakt i mannebladet
MANN. Hun var ung, og
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Foto: Lars Eivind Bones/Dagbladet

på forsiden til av et av Norges største
manneblad. Bildene spilte bevisst på sex.
– Jeg tok det som et kompliment å bli
spurt. Jeg var 24 år og syntes det var stas.
Men gleden ble kortvarig.
-Jeg sov dårlig før bladet kom i
butikkhyllene. Jeg ble kvalm bare jeg så
magasinet i butikken. Jeg angret på det
rett etter bildene var tatt. Det føltes bare
så utrolig dumt, det føltes ikke som det
var meg. Jeg forlot alt jeg sto for, sier
30-åringen.
Henriette karakteriserer seg selv som
følsom og veldig lidenskapelig. Når hun
først blir forelsket blir hun det veldig. Da
blir nedturen desto større når det først går
dårlig. Kjærlighetslivet hennes har vært
turbulent.
-Det har vært utrolig mye opp og ned.
Mye krangling og mye gråting. Det har
vært kort mellom ytterpunktene og veldig
lite stabilitet.
Sorgen over tapt kjærlighet for tre år
siden utløste angsten og depresjonen. I
tillegg var det mye annet uforløst fra tidlig
alder. Alt kom samtidig.
– Jeg lå hjemme i senga og ristet.
Kroppen låste seg og jeg følte at jeg ikke
kunne bevege meg.
Bruusgaard fikk hjelp hos psykolog til å
takle problemene. Mens det sto på som
verst var hun blant annet programleder
for Hvem kan slå Aamodt og Kjus på
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TVNorge og deltager
i Camp Senkveld på
TV2.
– Jeg snakket mye på
sengekanten med Harald
på den campen. Jeg
husker jeg fortalte at hvis jeg
virket litt rar, så var det fordi
jeg hadde problemer. Man blir
veldig navlebeskuende av å være
deppa. Han merket sikkert ikke
så mye til det som jeg trodde.
Gradvis har hverdagslivet
normalisert seg.
– Det varte i to år. Noen
stunder var verre enn andre.
Det siste året har jeg kommet
meg opp igjen.
Er du redd for å komme
tilbake dit du var?
-Jeg er helt sikker på at jeg
aldri kommer til å komme
tilbake på et så lavt punkt.
Det er selvfølgelig vanskelig
å forutse, men jeg tror nesten
ikke et dødsfall kan toppe
det jeg har vært gjennom,
sier hun og fastslår samtidig
at hun er glad for at hun har
opplevd det.

-Jeg har en helt annen ro i meg nå. Jeg har fått mer
empati og forståelse for andre mennesker. Nå kan jeg
relatere meg til problemer hos andre på en helt annen
måte.
- Jeg har vært i media i det siste og sagt
at jeg har vært lei meg og deppa. Det
er fordi jeg har hatt behov for å
vise mer av hvem jeg egentlig er,
og for å minne folk på at den
fasaden man ofte ser hos andre
mennesker, ikke nødvendigvis
er det riktige bildet hele tiden.
Men du møter meg på et punkt
hvor jeg føler jeg har det bedre
enn på ti år. Jeg har funnet mer
ro i hvem jeg er og hvordan jeg
tror min personlighet bør utvikle
seg.
Sjansen er stor for at du fortsatt
vil se Henriette på skjermen i
framtida. Hun legger ikke skjul
på at hun fortsatt trives foran
kamera.
-Jeg vil skape, skrive og fortsatt
være med å påvirke produktet.
Jeg liker å være foran kamera,
men ikke for enhver pris. Det må
være et program jeg virkelig står
inne for. Jeg har ennå ikke gjort en
programlederjobb, eller noen annen
jobb for den saks skyld, etter at jeg
har funnet den roen jeg har nå. Så jeg
gleder jeg meg til neste prosjekt, sier
hun og smiler.

17

HVA ER

?

Jørgen Helland
Sosiale medier-ekspert

Following
-Et behov for å pynte på oss selv
Sosiale medier-ekspert Jørgen Helland mener det
ligger en haug med motivasjoner rundt identitet og
behov for anerkjennelse i bruken av Instagram.
Selv tar han bilder av bikkja.
Hva er Instagram?
- En bildetjeneste som
lar deg ta bilder og laste
dem opp til et Twitterliknende community. De
to geniale elementene ved
det er at det går ekstremt
raskt å laste opp bildene
(“instant”, altså) og at man
via ulike filtre og effekter
får selv elendige bilder til å
se bra ut.
Hvem er det som bruker
Instagram?
- Det er litt vanskelig å
uttale seg generelt om
siden dette er relativt nytt.
Men min erfaring er at de
som foreløpig har funnet
fram til Instagram er folk
som er kyndige brukere
av sosiale medier. Det er
ekstremt populært blant
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unge voksne og kreative
folk.
Hvorfor bruker de
Instagram?
- For å fortelle historier
om sine omgivelser på en
relevant, spennende og
good-looking måte. Under
dette ligger det naturligvis
en haug med motivasjoner
rundt identitet og behovet
for anerkjennelse. Siden du
tar kule bilder, er du kul.
Hvem er den typiske
Instagram-brukeren?
- Smarttelefonen er en
forlengelse av hånda
og det visuelle er en
viktig komponent i
hverdagen til den typiske
Instagrambrukeren. Han
eller hun har gjerne en

jobb eller interesser som er
knyttet til kommunikasjon
på et eller annet nivå og
liker å fortelle om seg selv
til omverdenen uten å være
utleverende eller privat.
Hvorfor har Instagram
blitt så populært?
- Det er et hull i sosiale
medier-sfæren som dekkes
av Instagram: behovet
for å pynte på seg selv i
omgivelsene. At alle kan ta
interessante bilder og dele
dem på en relevant måte
tror jeg er nøkkelen.
Hva er fordelene med
Instagram?
- Fra virksomheters ståsted
så er det helt klart at
Instagrams åpenhet og
muligheter til å integrere

bilder du ikke liker, kan bli
svært skadelig for de som
blir utsatt for det.

Jeg synes nok at folk skal
være litt mer selektive med
hva de velger å legge ut.

Kan hvem som helst
bruke Instagram?
- Ja, men hvis du ikke liker
bilder eller ikke har noe å
si om dem, bør du kanskje
la være.

Er det noe man bør
passe seg for i dette
sosiale mediet?
- Vanlig sunn fornuft
kommer du langt med.
Men det er klart at du bør
ikke legge ut ting du ikke
kan stå inne for.

Er det noe vi bør huske
på før vi bruker det?
- Et bilde sier mer enn
tusen ord. Men noen bilder
sier ingen verdens ting.

Hvordan tror du
Instagram vil utvikle seg i
framtida?

- Modning og
konvensjoner er allerede
i gang. Et eget språk og
regler for kutyme er der
allerede. Dessuten kommer
nok en del kommersielle
aktører til å skrelle bort
mye av communitysjarmen
ganske kjapt.

“litt mer” før de egentlig
blir interessante. Et par
filtre og andre visuelle
endringer kommer til å
gjøre hjemmevideoer om
til kunstfilmer. Og akkurat
det er jo ikke interessant
for alle. Video trenger mer
plott og framdrift.

Kommer vi til å få det
samme bare med små
videosnutter?
- Ja, hvorfor ikke?
Problemet ligger i at
levende bilder skal være

Har du Instagram? Hva
tar du bilder av?
- Ja, jeg er ganske frelst.
Jeg tar bilder av ting jeg
ser og spor av det jeg gjør.
Og bikkja.

Bilder fra intervjuobjekter, Maja og Alexander

med annen kommunikasjon
er en gedigen fordel. For
folk flest er det viktigste
at bildene er interessante
å se på og at de kan
kringkastes og motta
hyllest i løpet av veldig kort
tid. Dessuten er det enkelt
å skjønne sammenhengen
mellom å ta bilde og dele
det ut i motsetning til
Twitter der man føler at det
man sier må være så viktig
hver eneste gang.
Og ulempene?
- Det er kaotisk og
uoversiktelig, akkurat
som Twitter. Dessuten er
det ikke så vanskelig å
tenke seg at den visuelle
varianten av “face-rape”,
altså at noen får tilgang på
telefonen din og legger ut
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Navn: Alexander Granlie
Alder: 24
Kommer fra: Oslo

Interesser: Fotografi, mat, tro.
Followers: 121
Following: 64

Navn: Maja Thune
Alder: 22
Kommer fra: Oslo

Follow
Hvor lenge har du hatt
Instgram?
- Drøye fem måneder.
Hvorfor har du
Instagram?
- Instagram hjelper meg til
å nyte foto som en hobby.
Jeg er utdannet og jobber
som fotograf. Jeg tar ofte
bilder, men ikke så mange
bilder av hva jeg gjør. Men
med Instagram så deler jeg
bilder fra mitt hverdagslige
liv med mine venner og
followers, noe som gjør
at jeg klarer å ivareta foto
som en hobby.
Hvordan hørte du om
Instagram?
- Jeg hørte om

Instagram ganske sent,
i hvert fall ifølge mine
klassekamerater. Jeg hørte
om det på skolen, og så at
noen drev og postet noen
greier på facebook. Jeg
spurte så en dag i klassen
hva det var. Og da fikk
jeg et par rare blikk, og
kommentarer som; “Hva...
har du ikke Instagram?!?!”.
Så da var det bare å laste
ned appen for så å lære
seg å “blogge” bilder.
Hva er det beste med
Instagram?
- Det beste med Instagram
er det å dele med sine
venner hva man ser og
opplever. Også det å kunne
se hva vennene dine gjør,

selv om de bor i andre land
og tidssoner.
Og det verste?
Det verste er vel at man
bare poster og ser de gode
dagene. Det blir vel litt
mye skryt. Og man deler
kanskje litt for mye. Som
jeg tar meg selv i å ta mye
bilder av hva jeg spiser
(ja... jeg er en av de), jeg
vet ikke hva andre folk har
av interresse for å se det,
men jeg skryter vel på sett
og vis når jeg poster et
bilde av at jeg spiser noe
fancy eller rart.
Hvor mange bilder tar du
hver dag?
-Det varierer veldig hvor

Follow
mange bilder jeg poster
hver dag. Men jeg tror nå i
det siste så er jeg kanskje
oppe i rundt to-tre bilder
om dagen. Det er nok også
fordi jeg nettopp har flyttet
til Kina, og opplever mye
nytt og spennende.
Hva er du opptatt av å ta
bilder av?
- Jeg er mest opptatt av å
ta bilder av hva jeg ser, og
hva jeg syntes er fint og
facinerende. Jeg er også
opptatt av at alle bildene
jeg poster blir tatt med
Iphonen, slik at det ikke
blir noen profesjonell vri
på bildene, bare en hobby.
Så det går mye i mat og
landskapsbilder.

Photo map
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Interesser:
Trening, venner, familie.
Followers: 150
Following: 101

Hvor lenge har du hatt
Instagram?
- I rundt et halvt år.
Hvorfor har du
Instagram?
- Sånn i første omgang
skaffet jeg meg
Instagram fordi jeg hørte
som mye om det, så jeg
ville sjekke ut hva det
egentlig hva for noe.
Etterhvert har det blitt en
fin måte å holde kontakt/
oppdatere venner og
bekjente på hva jeg
driver med og å dele fine
bilder.

Hvordan hørte du om
det?
- Fra venner. Først
skjønte jeg ikke poenget
med det, men til slutt
måtte jeg jo bare prøve
ut hva det var for noe,
og likte det.
Hva er det beste med
Instagram?
- Jeg har lenge vært
glad i å ta bilder, og
med Instagram har jeg
fått ekstra inspirasjon
og mulighet til å dele
bilder. Det har blitt
en liten fotohobby
rett og slett. Man kan

via bildene dele fine
opplevelser, som f.eks
hvordan solen skinner
gjennom trærne en
tidlig høstmorgen. Det
er også en fin måte å
holde seg litt oppdatert
med hva venner driver
med, når vi alle har en
travel hverdag på hver
vår kant.
Og det verste?
- Vi har jo nesten blitt
hobbybloggere alle
mann. Og det er nok en
tidstyv i hverdagen.

Hvor mange bilder tar
du hver dag?
- Det varierer fra ingen til
maks to-tre.
Hva er du opptatt av å
ta bilder av?
- Jeg tar bilder av
ting jeg synes er fint,
inspirerende, mennesker
jeg er glad i og av fine
opplevelser. I det siste
har det blitt en del
høstbilder, og bilder av
min og kjærestens lille
pusekatt på 4 mnd som
er veldig søt.

Photo map
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Knallsuksess for årets
MOT-turnè
20 000 fantastiske ungdommer og 40
konserter er fasiten på årets turné.

Dagen etter MOTs
15-årsjubileum dro
turnéteamet ut på
norgesturné for tredje
år på rad. Med start
i Sigdal 26. mars og
siste stopp i Verdal
5. juni ble det på nytt
noen flotte uker på
veien.

Hele 40 konserter ble
avholdt med til sammen
nærmere 20 000
fantastiske ungdommer.
MOT-ambassadørene
Chand og Alejandro
Fuentes var med på
årets turné. I tillegg var
fantastiske Samsaya
med som gjesteartist på
noen av stedene, med
stor suksess.

Alejandro om å være på
MOT-turné:
– MOT-turneen var helt
fantastisk å være med
på. Det var utrolig gøy å
møte så mange kjekke
ungdommer. Jeg er stolt
over å få være MOTambassadør og gleder
meg til å få møte flere av
ungdommene fremover.

Chand om å være på
MOT-turné:
– Jeg er utrolig stolt
over å få være MOTambassadør og få
muligheten til å være
med på MOT-turné og
treffe så mange flotte
ungdommer i Norge.
Mange av mine tekster
kan relateres til MOTs
budskap.

ÅRETS
JULEGAVETIPS?
Se flere flotte MOT-effekter og bestill på
MOT-shop på www.mot.no

MOT retter en stor takk til Gjensidigestiftelsen som bidrar
med finansiering av MOT-turneen.
MOT har livet til ungdom i sentrum
MOT bevisstgjør ungdom til å ta egne valg og vise mot MOT til å leve, MOT til å bry seg og MOT til å si nei
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MASSE NYTT OG SPENNENDE INNHOLD

Bli med på Mestringsreisen!
I år har Mestringsreisen blitt arrangert for første gang.
MOT tror ungdom som får mestringsfølelse blir ungdom med
mer MOT. Vi har derfor utviklet et konsept for ungdom der
mestring, talent, personlig utvikling og MOT er i fokus.

PÅ HJEMMEBANE - MED NORSK FOTBALL
Fire “Lokalsamfunn med MOT” med hver sin
mestringsungdom har vært piloter for mestringsreisen
denne høsten. Det har vært en spennende reise for fire
unge talenter som ikke akkurat har slåss om å stå fremst
på scenen tidligere, men heller holdt seg litt i bakgrunnen
og i skyggen av andre. Etter bare et døgn på MOT-camp
sammen med Bjørn-Tore fra MOT, var det lett å se at de

hadde begynt å ta det store steget framover på scenen.
Når mestringsdøgnet og MOT til å leve-dagen kom,
blomstret og strålte hver enkelt av dem som en nyfødt
stjerne på scenen! Sterkt, vakkert og magisk!
En lærers tilbakemelding:
“Jeg har fått tilbake en ny elev i klassen!”

BLI ABONNENT!
6 mnd - KUN kr 199,-

Mestringsreisen – en reise som ungdom fra lokalsamfunn med MOT får:
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Reggaelegenden Bob
Marleys familie driver
selskapet “House
of Marley”, som
selger miljøvennlige
musikkprodukter. Ved
nyetableringer samarbeider
selskapet med en frivillig
organisasjon i hvert land. I
Norge falt valget på MOT.
I september var sønnen til
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Bob Marley, Rohan Marley,
i Norge for å promotere
samarbeidet med MOT.
House of Marley vil gi en
del av inntektene de får fra
salget av musikkprodukter
i Norge til MOT.
-Vi i MOT er utrolig
takknemlige for “House of
Marley” og Rohans støtte,
sier kommunikasjonssjef i
MOT, Bård Flaarønning.
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- Hvor lenge jeg kommer til å
sitte med gutta i garderoben veit
jeg ikke. Men så lenge det føles
naturlig vil jeg være en del av det,
sier Carl-Erik Torp.

Hjertet banker for MOT
Tidligere Brann-spiller Carl-Erik Torp (28)
var død i tre minutter. Nå banker hjertet
igjen.
– MOT sitt arbeid blir bare viktigere og
viktigere, sier 28-åringen.

Vi sitter sammen med den
tidligere Tippeliga-spilleren i
garderoben på Brann stadion.
Torp sitter på plassen han fikk
tildelt da han signerte for klubben
i november 2010. Et klistremerke
med nummer 6 henger fortsatt
på veggen. Men den knallrøde
Brann-drakta med samme
nummer har han ikke brukt siden
25. september 2011.
For drøye ett år siden stoppet
hjertet.
- Det er rart å tenke på nå. Det har
skjedd mye på ett år.
I sluttminuttene av
Tippeligakampen mot Sogndal
falt 27-åringen om på banen.
Tilskuerne og TV-seerne ble
vitne til dramatiske scener.
Midtbaneterrieren lå hjelpeløs
på gresset med tydelige smerter
og kramper. Hjertet stanset i tre
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Foto: Jon Andre Sæther/Dagbladet

minutter ute på banen.
To måneder seinere stoppet
hjertet igjen.
- Det var jævlig uventet, sier Torp.
Denne gangen var det
hjertestarteren som sparket i
gang Torp og holdt ham i live. I
ukene etter operasjonen hadde
han fleipet med seg selv og
venner om at det skulle bli godt
å få testet ut om pacemakeren
fungerte. Det gikk ikke helt som
han hadde håpet.
- Det var egentlig bare dritt.
Episoden gikk greit, men i ettertid
ble det mye å fordøye, sier han.
Og utdyper:
- Jeg ble redd. Jeg tenkte på det
hele tiden, ble overfølsom og følte
at en ny hjertestans kunne komme
når som helst. Det var noen
slitsomme måneder, innrømmer
28-åringen ovenfor Dagbladet.
Nå er han en av ildsjelene for
MOTs arbeid i Brann. Som

tidligere Kongsvinger-spiller har
han vært borti MOT tidligere.
- Jeg har hatt flere samlinger med
MOT og vi trekker MOT inn på
mange forskjellige ting i klubben,
sier Torp.
Et av prosjektene er Bry Oss.
Skoleklasser fra nærområdet
kommer til stadion. Det er quiz,
lek og samtaler rundt blant annet
gode verdier og respekt.
- Det er utrolig flott å se hvor gøy
det er for ungdommen. Jeg tror
slikt arbeid bare blir viktigere og
viktigere for norske fotballklubber.
De frøene man sår er viktige.
På hjemmebane var også CarlErik Torp nødt for å så små frø
på nytt.
Lett jogging og trening har vært
terapi for Oslo-gutten. Det har gitt
ham selvtillit til å gradvis komme
tilbake til den vanlige, trygge
hverdagen.
- Jeg har stått på tredemølla og
vært pissredd i en halvtime til å

gradvis føle at jeg mestrer det
igjen. Nå kan jeg løpe halvannen
time i fjellet og smile over at jeg
har muligheten til det. Redselen
slipper fortsatt ikke helt taket,
men den kommer i en annen
form.
- Tankene er der, men på en
annen måte. Det skal være helt
trygt for meg å kjøre bil, men jeg
er ekstra oppmerksom og har
alltid en plan hvis noe skulle gå
galt. Skjer det noe så vet jeg at
jeg skal bremse ned og legge
meg ut på siden. Jeg tenker mer
gjennom nødløsninger, sier han.
Det tok en stund før
midtbanespilleren tok turen ned
på Brann-treningene og hilste
på lagkameratene. Ikke fordi han
ikke ville, men mest fordi han ikke
orket.
- Jeg tok avstand for å beskytte
meg selv, sier han mens vi tusler
over den knallgrønne gressmatta
på Brann stadion. Torp stopper
opp og titter opp på de tomme
setene.
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- Faen altså. Det er drittøft å
se kamper og være på stadion.
Følelsen blir bare sterkere for hver
dag. Jeg har mer og mer lyst til
å spille.
Han kommer til å spille fotball
igjen. Det vet han. Men aldri i
Tippeligaen. Men Torp er åpen for
et lavere nivå hvis den positive
utviklingen fortsetter.
- Avslutter du karrieren med
noen minutter for Brann neste
år?
- Nei. Det blir bare teit, sier han
og fortsetter:
- Dagfinn Enerlys drøm er å
kunne gå ut av en fotballbane.
Litt sånn føler jeg det også. Jeg
ble båret av banen den siste
Brann-kampen jeg spilte, men
vi får se. Jeg har ikke kastet
fotballskoene, fastslår han.

For Carl-Erik har spilt fotball
i løpet av det siste året.
Noen ganger er han med
på morsomme øvelser med
lagkameratene før kampdag,
mens han andre ganger blir
invitert til Oldstars-kamper i
regi av NISO. Hyggefotball for
avdanka fotballspillere.
- Plutselig lå innbydelsen i
postkassa. Svart på hvitt sto det
at jeg var invitert til turnering med
gamle helter som Bjørn Viljugrein
og Espen Musæus. Rart for en
gutt i sin beste alder, sier Torp
og ler.
Kontrakten med Brann går ut i
slutten av 2013. Selv om ikke
Carl-Erik Torp spiller fotball lenger
har Brann lagt til rette for mange
spennende oppgaver.
Han har

vært med i trenerteamet for
småguttene til Brann, men ble
for en måned siden flyttet opp
til guttelaget. I tillegg har Torp
ansvar for unggutter som kommer
etter skoletid og spiller fotball.
- Når jeg ikke kan trene selv er
det morsomt å trene andre. Men
jeg har ingen ambisjoner om å bli
Tippeliga-trener, sier han.
Ved siden av treneroppgavene er
Torp involvert i markedsavdelinga
til klubben. Nå jobber han med
et prosjekt som utvikler et
internasjonalt helsekort.

World Medical Card kan man
spare mange liv og det er
gøy å jobbe med viktige ting,
sier Torp. Han og samboeren
Tone har nettopp kjøpt seg ny
leilighet i Bergen og stortrives på
Vestlandet.
- Det er så mange spennende
muligheter i klubben. Så lenge vi
har det fint her er det ikke noe vits
å søke etter noe annet.

- For meg er det gøy å prøve
noe annet. Med

Foto: Jon Andre Sæther/Dagbladet
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– Jeg er alltid nervøs
NRK-programleder Anne Rimmen (30) er som regel alltid nervøs
før nye oppgaver. Hun håper det skjerper konsentrasjonen.

Hvordan fikk du jobben i
NRK?

Hvilken utdannelse har
du?

– Espen Graff (red anm.
tidligere programleder
og redaksjonssjef i NRK
Sport) ringte og spurte
om jeg ville komme på en
audition. Etter to runder og
et intervju ble jeg tilbudt
jobb.

– Jeg har en bachelorgrad
i journalistikk fra University
of Queensland. Det er en
treårig utdannelse med
førsteåret i Oslo og de to
siste i Brisbane, Australia.

Jobbet du med TV før du
kom til NRK?
– Da Espen ringte
meg jobbet jeg
som programleder/
videojournalist/vaktsjef
i TVNorge Sporten. Og
før det jobbet jeg i TV
Telemark. Jeg har også
vært innom Telemarksavisa
og magasinet Red.
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Hva skal til for å bli
programleder på TV?
Og har du noen tips til
unge som drømmer om å
jobbe på TV?
– Vanskelig spørsmål.
Det er jo mange typer
programledere. Uansett
område, tror jeg det er
viktig å være interessert
i fagområdet. I sporten
er det selvsagt en
forutsetning at man er

interessert i sport, og
ikke minst oppdatert på
hva som skjer i sportens
verden. Ellers er det vel
en fordel at man liker å
prate, og liker å formidle
noe videre. Et godt språk
er selvsagt også viktig.
Noe av det hyggeligste
komplementet jeg har fått
er at jeg snakker tydelig.
Til de som drømmer om
å jobbe med TV, så vil jeg
si; få deg relevant erfaring
og/eller utdannelse
og ta kontakt med de
redaksjonene/avdelingene
du har lyst til å jobbe i.
Det er få ledige jobber
i denne bransjen, så de
fleste kommer inn som
tilkallingsvikarer.
Var det tilfeldig at du

startet med sport?
– Da jeg jobbet i lokal-TV
jobbet jeg med alt mulig;
nyheter, kultur, sport osv.
Det gjorde at jeg hadde et
fint utgangspunkt da jeg
startet i TVNorge. Der var
det mest behov i sporten,
og det passet meg bra.
Jeg syns sport er gøy, og
trives veldig godt med å
ha basen min her.
Hva er din favoritt sport?
– Jeg får ofte det
spørsmålet, og syns det er
veldig vanskelig å velge
bare én idrett. Noe av det
morsomme med å jobbe
i en stor sportsredaksjon
er variasjonen. Jeg har
vært så heldig at jeg

har jobbet med veldig
mange forskjellige idretter.
Hundekjøring, snowboard,
ski, friidrett, skiskyting,
ekstremsport, fotball,
håndball osv.
Hva er ditt favoritt
fotballag?
– Jeg heier på Odd
Grenland. Grunnen er
så enkel som at jeg har
vokst opp i Porsgrunn, og
familien min har titt og ofte
vært på Odd Stadion.
Hva er det beste med å
jobbe i NRK?

Og det verste?
– Hmm. det må være at det
noen ganger tar litt lang tid
med papirarbeidet...
Er du noen gang nervøs
når du er direkte på
skjermen?
– Ja! Jeg er stort sett alltid
nervøs før nye oppgaver.
Første sending i et nytt
studio, første OL-sending,
første MGP-sending, et
vanskelig intervju. Men jeg
håper nervøsiteten kan
være med på å skjerpe
konsentrasjonen.

– Variasjon i
arbeidsoppgavene, godt
arbeidsmiljø, mange
muligheter.
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“Til de som drømmer om
å jobbe med TV, så vil jeg
si; få deg relevant erfaring
og ta kontakt med de
redaksjonene du har lyst
til å jobbe i.”

Hva gjør du for å slappe
av?
– Har ikke funnet noen
god oppskrift på det.
Det eneste jeg tenker er
at jeg bør være så godt
forberedt som mulig. Er jeg
det, så er jeg litt roligere.
Og så vet jeg jo at jeg
har veldig mange flinke
mennesker rundt meg, som
også er med på å gjøre
sendingene så gode som
mulig.
Hva er det morsomste
som har skjedd på jobb?
– Jeg kommer ikke på
en enkelt episode. Men
jeg har det generelt
moro på jobb. Det er
mye latter i gangene i
sportsavdelingen, og flere
av kollegaene mine er
også gode venner av meg
privat.

Så lenge man er i et studio
og har på seg mikrofon,
kan man aldri være sikker
på hva som kommer ut.
Men jeg kommer ikke på
noen store flauser.
Du har også vært
programleder for Melodi
Grand Prix. Blir det mer
av det eller blir det bare
sport framover?
– Jeg er ansatt i sporten,
og liker å ha basen min
her. Men jeg er åpen for å
gjøre prosjekter for andre
avdelinger. I januar ledet
jeg Idrettsgallaen sammen
med Haddy N’jie, og det
har vi tenkt å gjenta også
neste januar. Det er jo
relatert til jobben min i
sporten, men likevel ikke
en sportssending. Som
sagt, så er variasjon viktig
for meg.
Hva gjør du om 10 år?

Har du en skikkelig
flause mens du var
direkte på TV?
– Det skjer ofte små ting
når det er direkte. Er jo noe
av sjarmen, som man sier.
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– Ti år er lenge til. Jobber
nok fortsatt innen media,
men med hva vet jeg ikke.
Og så har jeg kanskje
fått barn, og litt andre
prioriteringer i livet.
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God nyhet:
Nå kan du enkelt si hvor mye
storesøster skylder deg.

2 kaffe for1
Gled en venn!

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

7-Eleven er stolt
samarbeidspartner
med MOT

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, Google Play eller Windows
Marketplace. Søk etter «mobilbank» eller «SpareBank 1». Les mer på smn.no.
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Tilbudet gjelder kun ved
bruk av kupongen du finner i
7-Eleven appen på MOT til å
glede-dagen fredag 23. november

Stolt samarbeidspartner med MOT

facebook.com / 7-eleven norge
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Nå kan du gjøre en

forskjell
Med YX Visa MOT-kortet gir
du drivstoffrabatten din
uavkortet til MOT.
...og enklere blir det ikke når du kan
benytte en av våre over 340 betjente
YX eller ubetjente Uno-X stasjoner
over hele Norge.
Les mer på: www.yxvisa.no

Uno-X Gruppen er stolt
samarbeidspartner med

