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Dette er MOT
Velg utviklingsfokus fremfor
“flink-fokus”!
MOT ønsker å skape varmere og tryggere oppvekstmiljø.
MOT ønsker å forsterke læringsmiljø og ungdoms mot,
optimisme og selvtillit.
MOT ønsker ungdom som er robuste og tror på egne krefter.
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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 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.

Når vi blir veldig opptatt
av å være ”flink” kan
både vårt mot og vår
robusthet bli redusert.
Med et ”flink-fokus”
lever vi mer trangt.
Men et utviklingsfokus
gjør oss mer fri, robust
og modig. Et utviklingsfokus gir oss lettere en
ro og trygghet.

MOTs 20 årsverk organiserer ca 6100 medarbeidere som driver MOT-arbeidet i lokalsamfunnene.

Vår indre dialog har stor innflytelse på hvordan vi lever.
Vi balanserer på en line de gangene vi evaluerer situasjoner slik: Vil jeg bli godtatt eller avvist? Vil jeg føle meg
som en vinner eller taper? Vil jeg lykkes eller feile? Vil
jeg virke klok eller dum?

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

Husk, det er ikke alltid personer som er bra i utgangspunktet som ender som de beste.

MOT har 25 ambassadører i toppidretten og kulturlivet som frivillig bidrar til å forsterke
budskapet, og påvirker ungdom positivt.

Det som kan sette en stopper for et utviklingsfokus er
frykten for ikke å være bra nok.

Fra boka Mental vekst:
Fireåringer fikk følgende valg: De fikk legge et puslespill
om igjen eller prøve et nytt og vanskeligere. Ungene
som trodde på fastlagte karaktertrekk, holdt seg til det
tryggeste valget. Unger som er født ”gløgge”, ”vil ikke
gjøre feil”. Barn med et utviklingsfokus som trodde
de kunne bli gløggere, syntes dette var et merkelig
valg. Hvorfor spør du om dette? hvem vil vel legge
det samme puslespillet om igjen? De valgte det ene
puslespillet vanskeligere enn det forrige. En liten jente
sa: ”Jeg vil finne ut av dem!”
”Flinke” mennesker vil forsikre seg om at de lykkes.
Men for mennesker med utviklingsfokus handler suksess om å strekke seg. Om å bli bedre.
Bli glad i å utvikle deg fremfor å være flink!

Atle Vårvik
Grunnlegger, MOT

Erik Burås
/Opplag: 35 500
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-SKAL BLI
Nicolay Sereba og Vincent Dery skal erobre
hele verden. -Du må fjerne frykten for at det
ikke skal gå. Alt er mulig, sier Vincent Dery.
- Vi skal bli en av de største i verden, sier
Vincent Dery.
Sammen med partneren Nicolay Sereba
har de stått bak sommerens store hit.
”Am I Wrong” har toppet både norske,
danske og svenske hitlister i flere måneder. Nå skal resten av verden erobres.

STØ RST I VERDEN
Året etter slipper de mixtapen «Dreamworks: Why not
me?» gratis på internett. Mixtapen blir spredt rundt på
internett av venner, og kort tid etterpå blir de utropt til
Ukas Urørt på NRK P3. Dette leder igjen til at de blir
invitert til å spille på bransjetreffet by:Larm. I mars
2011 går ENVY i studio med den norske superprodusenten Nasty Kutt, og kort tid etter er låta «One Song»
et faktum. Den blir duoens første virkelige suksess.
-Låta overrasket meg. Det var bare noe vi ga ut, som
plutselig funket veldig bra, sier Nicolay.
To år etter deres første hit har populariteten bare
vokst , og guttene legger ikke skjul på at de merker
forskjell i hverdagen.

-Jeg tror egentlig vi allerede har tatt over
verden , det er bare et spørsmål om tid
før vi kommer dit, sier Sereba og utdyper:
-De største superstjernene har sittet
akkurat der vi er nå. De er mennesker
akkurat som oss. Helt siden jeg var liten
har jeg hørt på store artister og tenkt at;
”Det der kan jeg også få til”.

- Det er ingenting som er vanskelig. Du må bare jobbe
for det. Går du rundt og hele tida sier ting er vanskelig, vil du aldri få til noe.

ENVY har allerede fått til mye. Norsk
presse har skrytt duoen opp i skyene
og låta ”Am I Wrong” har passert A-ha
klassikeren ”Take on Me” på musikkstreamingtjenesten Spotify. 26 millioner
ganger har noen ønsket å høre låta.

- Det er sikkert mange som tenker: ”hvem tror disse
gutta at de er? En hit på radioen og nå skal de liksom
ta over verden.” Men hadde de tilbragt to uker med
oss og sett hvor mye arbeid vi legger inn, hvor mye vi
har utviklet oss og jobbet med oss selv, så hadde de
ikke sagt at vi var breiale, sier Vincent.

Men dette er bare starten. Gutta virker
motiverte og oppriktig sultne på framtiden her vi sitter på Cafe Bacchus midt i
Oslo sentrum. Begge er samstemte i at
alt er mulig.

Året er 2009. Vincent og Nicolay møter hverandre
gjennom en felles bekjent som i dag er duoens manager. Kjemien er der fra første sekund.

-Tenker du at
noe er umulig,
gir du opp før
du har prøvd

-Forstår dere at dere kan høres litt bråkjekke ut?

- Det funket både på scenen og i studio, sier Vincent.

- Tenker du at noe er umulig, gir du opp
før du har prøvd. Du må fjerne frykten for
at det ikke skal gå. Alt er mulig, fastslår
Vincent Dery.
Han får støtte hos Nicolay.
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-Alt ble negativt. Det var en ekstremt
slitsom og tung periode av livet mitt.

-Plutselig er du midt i rampelyset. Jeg føler
ikke at jeg er noe kulere, men det føles som
om folk synes jeg er kulere, sier Nicolay.

popmusikk de lager. -Etter ”One Song” var
det rolig fra oss. Vi brukte tida på å finne ut
hva som er oss og hvilken retning vi vil gå.

- Jeg og Nico er egentlig veldig forskjellige
typer, men er det en ting vi har felles så er
det røttene våre, sier Vincent.

-Motivet vårt har aldri vært å bli kul, fastslår Vincent.

”Am I Wrong” er et resultat av den prosessen. Det var det soundet vi fant ut funket
best for oss og det ville vi gå for. Det er noe
unikt og nytt, sier Nicolay.

-Skal du klare å gjøre det stort, er du nødt til
å være unik og lage nye ting hele tida. Å være
unik, er å være seg selv. Det er det bare du
som kan være. Vi fant ut at de elementene
som er unike for oss er de afrikanske. Vi er
norsk-afrikanere vokst opp med hiphop. Det
er ganske syk blanding, sier Nico.

Nicolay utdyper:
- Vi er ikke så mye ute og vi er ikke en del
av det utelivsmiljøet. Hvis du er en artist
som bare jobber for å kunne tjene penger
og dra på byen og få damer, tror jeg ikke
du kommer langt. Det er feil motiv.
Deres nye singel «In Your Arms» spilles ofte
på radioen om dagen og albumet er ventet
på nyåret. Mange omtaler tospannet som
«hiphopere», men selv mener de at det er

Han smiler, tar en kunstpause og sier:
t-Jeg har aldri vært så gira på musikken
vår tidligere.
Vincent har foreldre fra Ghana, mens
faren til Nicolay er fra Elfenbenkysten. De
afrikanske røttene spiller en stor rolle i
musikken deres.

Begge vokste opp med fotballen som
førsteprioritet på østkanten i Oslo. Oppveksten på henholdsvis Lambertseter og
Holmlia bar preg av normale tilstander,
men hadde også sine utfordringer.
- Det er snakk om å vise mot i vanskelige
situasjoner. Man er nødt til å stå opp og
stole på seg selv, sier Vincent.
Han har selv erfart hvor lett det kan være å
ta feil valg i livet. Og hvor lite som skal til
før man plutselig befinner seg på et sted
man ikke burde vært.
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-Da jeg var yngre hang jeg mye med eldre
folk som prøvde ut ting de kanskje ikke
burde. Jeg har heldigvis vært sterk og stått
for det jeg mener er riktig.
For tre år siden dro Nicolay til Elfenbenkysten. Etter ett år borte fra Norge, var
bagasjen stappet med gode minner og
sterke historier. Kontrasten til det kalde
nord var enorm.
-Jeg var midt oppi perioden i livet hvor jeg
prøvde å finne meg selv. Inntrykkene var
mange og jeg følte meg plutselig nærmere
knyttet til Elfenbenkysten.

I over et år gikk han rundt med denne vonde
følelsen. Han fortalte det aldri til noen.
-Alt ble negativt. Det var en ekstremt
slitsomt og tung periode av livet mitt.
-Hvem fikk du hjelp av?
-Jeg oppsøkte aldri noe hjelp. For meg
hjalp det å jobbe hardt med meg selv og
min egen tankekraft.
Det viste seg å gi resulaterer.

Reaksjonen lot ikke vente på seg.
-Jeg ble deprimert, sier han.
-Jeg prøvde å være noe folk ville jeg skulle
være. I en periode gjorde jeg alt for å til
passe meg det norske samfunnet. Det jeg
trodde var å være «en god nordmann» var
å være mer ydmyk og følge janteloven. For
meg var det måten å bli akseptert på i det
norske samfunnet.

-En dag fant jeg bare ut at det var nok.
Uansett hva jeg innbilte meg at folk tenkte,
så måtte jeg vite at jeg var god nok, sier
Nicolay og legger til:
-Jeg må være meg selv for å være lykkelig.
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NYTT FRA MOT:

MOT ETABLERER SEG I DANMARK

JAN ERIK BLE ÅRETS MOT-INFORMATØR
Jan Erik Lien fra Sel ble kåret til årets
MOT-informatør under MOTs landslagssamling torsdag 12.september. En jublende
sal ga Jan Erik stående applaus, og æret
dermed MOT-medarbeideren som har
vært med nesten fra MOTs fødsel i 1997.
Utdrag fra juryens begrunnelse:
Denne personen er lidenskapelig opptatt
av MOT. Han tenker MOT både i arbeid
og fritid, og brenner for organisasjonen

og ungdommenes oppvekstmiljø. Han er
over maks interessert i det han holder
på med i MOT, og stiller opp langt utover
det som kan forventes. Hadde det ikke
vært for hans interesse, engasjement
og eierskap ville ikke MOT i Sel vært i
nærheten av det det er i dag. Han motiverer og skaper engasjement, noe både
Ungdom med MOT og undersøkelser
som er gjort i kommunen bekrefter.
Denne informatøren lever og ånder MOT!

hadde merkbare og synlige problemer.
Dette har man nå sett, og samtidig har
det kommet en ny skolereform som
setter trivsel, læringsteknikker og sosial
kompetanse i høysetet – så MOT kunne
ikke kommet på et bedre tidspunkt.
Hva er planene og ambisjonene for
MOT i Danmark?
-Innen en 10-års periode skal vi være
tilstede i 20 % av skoler i Danmark,
samt ha skapt et godt økonomisk
fundament i form av gode og varige
samarbeidspartnere i næringslivet.
-Når det gjelder MOT-ambassadører, så har
vi allerede fått gode avtaler. Dobbelt verdensmester i svømming, Jeanette Ottesen er
nå ambassadør. Den tidligere verdensmester i badminton, som er en enorm sport i
Danmark, Peter Gade er med, og vi har fått
avtale med tre spillere i Superligaen som
skal stille med ambassadører.

LINDÅS BLE ÅRETS LOKALSAMFUNN MED MOT

-Vi vil også ha vår egen MOT-Camp,
etablere MOT til å glede-dagen og lage
et eget magasin, sier Vogel.

- MOT kunne ikke
kommet på et
bedre tidspunkt.
Lindås var representert med både ordfører, rådmann, MOT-koordinator og en mengde MOT-informatører på MOTs landslagssamling.

Lindås kommune ble kåret til årets Lokalsamfunn med MOT på
MOTs landslagssamling torsdag 12.september. Det var en jublende
og stolt gjeng med ordføreren i spissen, som tok i mot prisen.
Det var MOTs leder Atle Vårvik som delte ut prisen til under
bankettmiddagen, til stående applaus fra over 500 deltakere.
Juryen består av leder i MOT, Atle Vårvik i tillegg til Morten
Laache, Helene Myhre og Geir Nesset.
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Utdrag fra juryens begrunnelse:
I denne kommunen er MOT toppforankret og de har en lokal
MOT-ledelse som fungerer utmerket og som er sulten på
utvikling hele tiden. MOT er godt forankret i skolene, og ansatte
og skoleledelse har sterkt eierskap til MOT. MOT-informatørene
brenner for MOT, og de har engasjerte Ungdom med MOT som
deltar aktivt i lokalsamfunnet. De har fått MOT i fritid i gang på
en riktig måte og ser helhetsverdien av å gjøre dette ordentlig.

MOT-informatør:

Lokalsamfunn med MOT:

MOT-informatørene er MOTs lokale medarbeidere, som blant annet gjennomfører skolebesøkene.

Når MOT inngår en avtale med en kommune, blir kommunen et Lokalsamfunn
med MOT. Dette gjøres for å sørge for

toppforankring, eierskap i hele kommunen
og en best mulig forebyggende effekt.
Enkeltskoler i storbyer blir Nærmiljø med MOT.

Denne høsten skrives
det MOT-historie
– for den 8. november
2013 ble MOT formelt
lansert i Danmark.
Vi tok en prat med
daglig leder for MOT i
Danmark, Mark Vogel.
Mark, kan du fortelle litt om bakgrunnen
for at MOT etablerer seg i Danmark?
-MOTs samarbeidspartner i Reitangruppen, Uno-X, hadde et par danske
kolleger med på MOT-Camp i Trondheim,

og de ble på den måten så inspirert at
de ville støtte oppstarten av prosjektet
også i Danmark, sier Mark Vogel.
Trenger Danmark MOT?
-Ja, det gjør Danmark. Jeg tror
timingen og tidspunktet er helt riktig.
Danmark har kommet fint igjennom
finanskrisen og ser igjen fremover. I
den danske skolen har man i mange
år arbeidet mye med de marginaliserte
gruppene. De som hadde sosiale problemer fikk hjelp. De som ikke kunne
lese fikk hjelp. De som kom ut for kriminalitet fikk hjelp. Men man overså de
store gruppene med ungdom som ikke

Sigrun Vårvik er leder for MOT Utland.
MOT har i tillegg til etableringen i Danmark blitt en stor aktør i Sør-Afrika, og
har en liten pilot i Thailand.
- I dag har ca. 7.000 ungdommer MOT
på sin skole i Sør-Afrika. Vi var selvfølgelig spente den gangen vi bestemte oss
for å starte opp. Ville MOT ha effekt?
Nå, etter at tusenvis av ungdommer har
hatt MOT i Sør-Afrika, har vi fått svar;
ungdommene elsker MOT. Jeg tror det
er en stor sannhet i det som en av MOTs
medarbeidere i Sør-Afrika en gang sa,
nemlig at MOT er et universalverktøy
og verdier, holdninger og det vi snakker
om i MOT gjelder for alle, uansett hvor i
verden de kommer fra, sier Vårvik.
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Vil til
Sotsji med
pågangsMOT!
Nils Erik Ulset:

r med skiskyting og langrenn.
Fra Tingvoll på Nordmøre. Drive
m.
Har en medfødt muskelsykdo
Sta, målbevisst og ærlig.
Sterkeste sider som idrettsutøver:

Thomas Jacobsen:

et med innebandy og kjelFra Fredrikstad. Har tidligere drev
i. Ble lam i beina etter en
sitsk
i
han
rer
kehockey. Nå konkurre
en og ned i 12 dager etter en
innebandykamp. Var lam fra hals
igjen. Sterkeste sider som
frisk
ble
kjelkehockeykamp – men
til det han gjør. Bevisst som
idrettsutøver: Målretta og dedikert
rollemodell.

Thomas Jacobsen og Nils Erik Ulset er to av Norges fremste
paralympicsutøvere. Thomas på sitski, og Nils Erik i skiskyting. Om
få måneder håper de å sette kursen for Sotsji-OL. Vi tok en prat med
gutta om mot, stå på-vilje og hvordan
det er å være toppidrettsutøver.
La oss starte på starten: Hvorfor driver dere med idrett?

Nils Erik: Idrett har alltid vært en stor del av livet mitt,
og en stor del av hvem jeg er. At jeg har fått muligheten
til å drive med skiskyting på det nivået jeg gjør nå er jeg
utrolig takknemlig for.

veier enn de andre man vokser opp sammen med. Det
krever utrolig mye og nøye jobbing.

Thomas: Det handler om mestringsfølelse. Før skaden var

Thomas: Man må sette seg store mål langt frem og ha

det en hobby, men nå er det toppidrett. Jeg elsker det jeg
gjør, jeg får møtt mennesker og reist. Det var en guttedrøm
hele livet, og jeg trodde den forsvant da jeg skada meg.
Men det var da det begynte.

mange overkommelige delmål på veien. Det er hardt
arbeid og man må ofre noe. Jeg har takka nei til mange
bursdager og familiesammenkomster!

- Det var en guttedrøm hele livet,
og jeg trodde den forsvant da jeg
skada meg. Men det var da det
begynte.
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Hva må til for å bli en utøver på toppnivå? Hvor mye har
du jobbet for å nå til OL?

Nils Erik: Man må tørre å satse og kanskje gå andre

Hva er høydepunktet i karrieren din så langt?

Thomas: OL-bronsen i Vancouver. Å bli tatt ut til OL, etter
bare 6 måneder i idretten, var også stort.
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NYHET
Nils Erik: Utvilsomt gull i Skiskyting i Vancouver 2010!

Nils Erik: Jeg kommer fra ei lita bygd som heter Tingvoll på

Dette var et gull jeg hadde ønsket lenge og jeg var veldig
nærme både i 2002 og 2006.

Nordmøre. Her ble jeg inspirert til å begynne med skiskyting
etter å ha sett min eldre bror gå konkurranser. Etterhvert
begynte jeg på skigymnaset i Meråker, og det var der jeg
fikk hjelp og tilretteleggingen til å nå målene mine.

Mange mener dere har vist mye mot på veien dit dere
er i dag. Hva synes dere selv?

Nils Erik: Kanskje ikke noe jeg har tenkte så mye over.

Hvilke forhåpninger har du til OL?

Nils Erik: Vi har tre medaljekonkurranser i skiskyting

For min del har fokuset vært på å nå toppen og ta konsekvensene av det. Mye har nok blitt forsaket, men den
dagen man når målet er det verdt det.

hvor jeg har mål om å kjempe om medaljer. Jeg håper
også å få gå stafett og 10 km fristil i langrenn.

Thomas: Jeg har hele veien gjort det jeg synes er gøy,

Thomas: Først og fremst det å bli tatt ut. Det blir i så fall

og føler ikke at jeg har gjort noe spesielt. Jeg vil gjøre en
forskjell, og jeg vil vise at funksjonshemmede ikke skal
synes synd på.

mitt første OL som individuell utøver, og da alt kan skje.

Trenger du mot for å nå langt?

Nils Erik: Ja, man må tørre å stå for det man tror på og
tørre å gå sine egne veier.

Thomas: Ja, det tror jeg! Man må ha et indre mot som
driver deg, og du må ha mot til å sette deg mål.

PANINI
fullkorn ost & skinke og kylling & sweetchili

Hva legger du i mot til å leve, mot til å bry deg og mot til
å si nei?

Thomas: Mot til å leve handler om drømmer og holdning
til livet. Med mot til å bry seg tenker jeg på at ser man
noen som blir mobba så må man si fra. Jeg har blitt
flinkere til dette etter at jeg skada meg. Det feigeste er
mobbingen på nett.
Nils Erik:I det legger jeg å tørre å ha egne meninger,

Kan du fortelle litt om din historie og bakgrunn?

Thomas: Jeg dreiv med innebandy, og var blant annet
på U19-landslaget i 2005. Jeg skada meg i 2008 i en
helt vanlig innebandykamp.

- Å bli lam i beina er ingen krise
annet enn du ikke kan gå.
Jeg kom meg over kneika på grunn av idrett og kjelkehockey. I desember 2011 skada jeg meg igjen og var lam
fra halsen og ned i 12 dager. Det var utenkelig å skulle
bli pleietrengende i en alder av 23. Jeg ble heldigvis frisk
denne gangen.
Å bli lam i beina er ingen krise annet enn du ikke kan gå.

vise ansvar for de rundt seg og tørre å stå opp mot
urettferdighet.
Hva er det beste og det verste med
å være toppidrettsutøver?

Thomas: Det beste er at du får drive med det du liker
best og brenner for. Jeg kan egentlig ikke finne noe
negativt med det. Jeg har drevet med alpint i et år nå,
og det er ikke EN dag jeg ikke har villet stå på ski. Jeg
våkner opp hver dag og tenker at jeg er privilegert for at
jeg får drive med det jeg elsker.

39,valgfri Panini

Nils Erik: Jeg kan ikke si det er så mye negativt med å
være toppidrettsutøver. Jeg kan gjøre det jeg har drømt om
siden jeg var liten hver dag, og har konkurrert mot utøvere
fra andre land med samme drømmer og målsetninger.

DU GIR 5 KR TIL
FOR HVER KJØP TE PANINI
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TILBUDET GJELDER I 7-ELEVEN (IKKE SHELL/7-ELEVEN) fRa 19. NoVEmBER TIL 2. DESEmBER 2013

Merkevaresjef hos Fanbooster, Thomas Moen, forteller oss om
og gir sine beste tips for å få flere følgere på sosiale medier.
Hva er Vine?

- Du må
engasjere
folk

-Vine er en videotjeneste eid av
Twitter. Det er en applikasjon til
iPhone og Android hvor brukerene
kan lage små videosnutter på
maksimum seks sekunder. Appen
lar deg enkelt sy sammen forskjellige klipp du gjør til en video.
Deretter deles den via Vine og
andre sosiale kanaler som Tiwtter
og Facebook.

Hvem er det som bruker
Vine?
-Vine har ikke tatt helt av i
Norge, og har sunket i bruken
etter Instagram introduserte
video - men det er likevel noen
tusen som bruker Vine. Det er
for det meste unge, kreative,
mennesker. Vine’ene er som
oftest humoristiske.

Hvorfor slår dette an nå?
-Video blir stadig viktigere, vi
er i en fase på internett hvor
de fleste behersker både tekst
og bilde - video er neste fasen.
YouTube har lenge jobbet hardt
mot mer bruk av video, men da
hovedsaklig konsumering av det.
Vine og andre tjenester gjør oss
alle til video-fotografer.

Hvorfor bare seks
sekunder?

Hvorfor er vi så opptatt av å
dele alt hele tiden?

-Som Twitter har de valgt å
begrense deg som bruker, dette
mener jeg er bra for da må man
tenke seg om og velge hva man
skal fokusere på. Ved å kun ha
seks sekunder til rådighet, blir
man tvunget til å prioritere. Det
finnes nok kattevideoer på 9
minutter på YouTube.

-Vi elsker å vise oss frem, vi
elsker annerkjennelse. Ved å
dele og få tilbakemeldinger får
vi en boost av selvtillitt og annerkjennelse.

Blir man mer eller mindre
sosial av medier som
Instagram og Vine?

-Det verst er spammen som bygger seg opp i nye community. Når
man ikke har ordentlige filtere og
rutiner for å håndtere dette.

-Det kommer selvfølgelig veldig
an på hvordan man bruker det. I
utgangspunktet gir det deg mulighet til å holde bedre kontakt
med venner og mennesker i ditt
nettverk. Vi ser dessverre at det
er noen som også blir «fanget» i
de sosiale mediene og tilbringer
med tid der enn å se mennesker
i øynene. Alt handler om balanse,
også i sosiale medier.

Hva har de som får mange
følgere tilfelles?

Kan hvem som helst
bruke Vine?

-Som alle steder så er det
innholdet som er viktig. Underholder du og engasjerer så får du
følgere. Det er også de som er
flinke til å engasjere seg i communityet som får størst publikum.

-Jepp, det er gratis og hvem
som helst kan bruke det.

Hva er det beste med Vine?
-Jeg liker communityet som er
bygget opp inne i Vine, og jeg liker
begrensningen på seks sekunder.

Og det veste?

Bruker du Vine?
Hvilke videoer lager du?
-Jeg brukte Vine litt i starten,
men har gått over til Instagram
video. Jeg liker ikke å samle
nettverk og følgere på mange
steder, men fokuserer der jeg
allerede har nettverk. Da er
Instagram enklere for meg.
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Nå kan du gjøre en

forskjell
Med YX Visa MOT-kortet gir
du drivstoffrabatten din
uavkortet til MOT.

-Morsomst på Vine
Abubakar Hussain har fått sin egen tv-serie og følges daglig av flere
tusen. Da han startet med Vine tok det helt av.

Hvorfor startet du å bruke Vine?
-Jeg hadde akkurat fått meg mitt eget
talkshow på NRK, og ville egentlig bare lage
videoer for å vise fram humoren min. Vel,
det tok mer av enn det jeg trodde det skulle.

Hva vil du formidle?
-Humor. Jeg vil egentlig bare vise at jeg er
morsommere enn alle du kjenner. Og jeg tilføyer noe annet det normale. Det er ikke mange
norskpakistanske komikere for å si det mildt.

80 000 følgere.
Hvordan har du fått til det?
-93 000 nå, hehe. Jeg vet faktisk ikke. Tror
at det hjalp at ett par av mine videoer ble
postet på sånne ”Norges beste vines”sider. Og at andre folk med mange følgere
anbefalte meg.

Hvor mye tid bruker du på sosiale
medier i uka?
-I følge vennnene mine så er jeg på mobilen
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hele tiden. Jeg må nok innrømme at jeg er litt
avhengig av nettet. Men ja, jeg bruker ganske
mye tid på Twitter, Vine og Instagram.

Hva er det beste med Vine?
-At man kan filme bare i 6 sekunder. For
meg har det blitt en sånn minisketsj app.
Å få noen til å le på 6 sekunder er ganske
kult. Punchline på kort tid.

Er du den morsomste på Vine eller har
du noen tips til andre vi bør følge?
-Jeg er faktisk den morsomste, men det
finnes andre. Jeg kan anbefale folk som
Anders Nilsen, Bugge Smalls, Tara Lina, Lil
Connie, Kong Halvor og Money Plaha.

Har du noen gode råd til folk som vil
prøve seg ut på Vine?
-Vær original. Er du morsom så hjelper det
veldig. Finn din egen stil.

Du har egen nett-tv-serie på NRK.
Hvordan fikk du den jobben?
-Jeg ble stoppet av politiet en gang for
mye så jeg startet en hashtag på Twitter (#HvisJegvarHvit) der jeg fikk ut litt
raseri. Den ble veldig populær, så i løpet av
kvelden var alle med på det. Jeg skrev en
kronikk i Dagbladet om det, også kontaktet
NRK meg rett etter det. Så jeg måtte overbevise dem med en pilot, og det gjorde jeg.

...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

Hva har du lyst til å fortelle med
“Tabu med Abu”?
-Jeg har faktisk ikke anelse. Kan bli alt
mulig. Men jeg kan love humor, kjendiser,
debatt. Første episode kommer i november
forhåpentligvis. Jeg gleder meg til å lage
det og få Norge til å le.

Hva gjør du om fem år?
-Hvis alt går som det gjør nå for tiden, så
jobber med entertainment.

Uno-X Gruppen er stolt
samarbeidspartner med

{MOT-ambassadøren}

Navn: Marthe Kristoffersen
Gren: Langrenn
MOT-ambassadør siden: 2009
Kommer fra: Meråker

- Mot til å

bry meg er
å se andre,
ALLE, uansett!

Hvorfor ble du MOT-ambassadør?
- Jeg ble MOT-ambassadør fordi mot betydde og betyr
mye for meg. Verdiene, holdningen og måten de når ut
til ungdom på er med på å hjelpe mange. Jeg ble nådd
når jeg var yngre og håper derfor selv å nå ut til andre og
kanskje kunne bidra til en lettere, bedre hverdag.
Hva legger du i mot til å bry deg?
- Mot til å bry seg for meg er å se andre, ALLE, uansett.
Hva legger du i mot til å si nei?
- Mot til å si nei for meg er å tørre å stole på mine verdier
og det jeg mener er riktig for meg.
Hva legger du i mot til å leve?
- Tørre å leve ut drømmene mine.
Var du modig som ungdom?
- Som ungdom var jeg nok ikke den tøffeste, jeg var ikke
alltid den som passet inn. Men jeg hadde en sterk drøm,
levde mot denne og tok valg som gjorde meg sterkere
i lengden. Man finner kun ekte venner og støtte hvis du
selv er ekte og gjør ting som DU mener er riktig.
Når bestemte du deg for å satse for fullt på langrenn?
- Det var tidlig, jeg hadde en drøm fra ganske tidlig! Og i
dagboka mi som 10 åring, på feltet «yrke når jeg blir stor»
står det «langrennsløper».

Hvilke valg har du tatt for å komme dit du er i dag?
- Tok et valg om skolegang, og bestemte meg for å satse
mot skidrømmen og gjøre alt som skulle til for å oppnå
den! Jeg stolte på og holdt mine ekte venner nær, og
gjorde ting som magefølelsen min sa var riktig.
Har det alltid vært en drøm for deg da du var yngre?
- Etter at jeg fikk mine første smørefrie ski har det vært en drøm.
Hvilke drømmer hadde du som ung?
- Jeg drømte om mye. Bli skiløper, bestige høye fjell,
kunne surfe, bli politi, reise rundt, ha mange gode venner
rundt meg osv.
Hvorfor trenger vi MOT i dagens samfunn?
- Vi trenger MOT i dagens samfunn for å hjelpe mange til
å stole på seg selv i en veldig påvirkelig verden.
Hvem er ditt største forbilde?
- Mitt forbilde er nok en idrettsutøver, og jeg ble alltid
superinspirert av å se Alsgaard gå skirenn. Det var ingen
som skøyta som han.
Hva er ditt beste tips til ungdom som har lyst til å bli best?
- Skal du bli best MÅ du ha det gøy, smile mye og DU må
virkelig ønske det! Uten den drivkraften og gleden klarer
man ikke ofre og trene så mye som det krever.
Hvor viktig er vilje og kjærlighet i idretten man driver med?
- Det har som sagt alt å si.
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Taperaktig karakterer passer Morten Ramm (35) best.
Snart debuterer han som skuespiller, men først skal
han reise Norge rundt å få nordmenn til å gapskratte.
Hva er glede for deg?

- Jeg finner glede i det meste rundt meg.
Med familien, på jobb, på fest og på trening. Når jeg spiller cageball i Nydalen med
27-åringer som løper sentrumsløpet på under 40 min, og jeg kan henge med på det,
utløser det helt klart endorfiner hos meg.

Andre ting?

- Usikre
folk er jeg
ganske
god på

- Opprykk med Bygdøy B fra 8. til 7. div i
år var helt rått. Selv om det er ganske lavt
nivå, så er det en glede for meg. Glede er
også ha trygghet og stabilitet i bånn, slik
at jeg kan utfolde meg kreativt, og kanskje
drite meg ut, men vite at bak meg har jeg
en form for støtte der hjemme. Jeg har en
samboer og to jenter, og vite at de er der,
gjør at jeg kan utfolde meg mer, men også
holde meg tilbake. En stabilisator, kanskje.

Hva ler du av?

-Jeg ler av mye, men det jeg synes er aller
morsomst er den spontane, interne humoren med venner. Jeg ler sjelden veldig godt
av humorprogrammer. Når jeg ser på et
humorprogram blir jeg mer analyserende
enn at jeg slapper av , lener meg tilbake i
sofaen, og lar meg underholde. Charterfeber derimot, da ler jeg.

Hva gjør du når du har fri?

-Ferie. Det blir mye, og hard jobbing over en
periode, og når jeg endelig har fri, skylder
jeg både meg selv og familien en ferie hvor
det er strand, der ingen snakker norsk.

der ute? At man kunne høre knappenålens
fall.” Det er jo sånn passe, med tanke på at
det var 1100 potensielle lattere i salen.

Hva legger du i ordet MOT?

- MOT for meg er å ta egne valg. Våge å
feile. Komme seg opp på hesteryggen igjen
etter du har mata nesegrevet i gjørma, for
så å gjøre samme feilen igjen. Det er MOT.

Hva brenner du for?

-Jeg brenner for nye ting. Utvikle nye
ideer, nye programmer og prosjekter. Jeg
har aldri vært redd for å ta en sjanse, selv
med stor fallhøyde. Da vi satt opp showet
i Spektrum, gikk det nesten ikke opp for
meg, at dette var kanskje litt vel spenstig,
før etter det var ferdig. Viktig å være ung
og dum. Jeg er 35, så bare dum, da.

Hvem er ditt forbilde?

-Folk som har klart å jobbe med humor
på høyt nivå over lengre tid. Altså ikke
bare i 5-6 år, som meg meg, men 15-20.
Harald Eia sa til meg da jeg begynte, at
alle kan presentere tre gode ideer de har
jobbet med det siste året, men det er når
du stadig kommer opp med nye ting som
folk vil se, du viser om du har noe i denne
jobben å gjøre.

Hvem er den morsomste i Norge?

jobben du gjør, mulig. Jeg har det litt i meg,
men alle kan vel bli bedre på det.

Hva er det beste rådet du har til
ungdom som har lyst til å bli komiker?

-Det er å leke med sin egen humor. Ungdom
som har har lyst til å bli komikere og underholde har som regel noe ved seg de vet om,
og dette er det beste utgangspunktet å ta
tak i. For min del var jeg med på revyer på
skolen, laget hjemmefilmer, og bidro der jeg
kunne når jeg synes noe var morsomt.

Du spiller for tiden inn filmen "Jakten
på Berlusconi" som kommer neste år.
Hvordan er du i rollen som Økokrimbetjent Sven?
-Jeg tror det har gått bra. Vet faktisk ikke
hvordan jeg er i den rollen. Film er helt nytt
for meg, og en litt annen måte å jobbe på.
Man får ikke smile, og man må forholde
seg til punktum i manus.

En rolle som kler deg?

-Tja. Alle mine karakterer jeg har hatt i
”Torsdag Kveld Fra Nydalen” har jo vært
personer som utgir seg for å være kule,
men egentlig er litt taperaktige, så sånn
passer den meg. Sven prøver å hevde seg,
men kommer i andre rekke. Usikre folk er
jeg ganske god på.

Hva handler filmen om?

-Det er å se gode resultater når man lager
noe man selv synes er gøy, og har jobbet
med. Jeg har alltid et mål.

-Det er ikke en spesiell. Vi skal på en humorturne rundt i Norge, og de jeg skal dra
rundt sammen med vil jeg gjerne trekke
frem som noen av de morsomste i Norge.
Else Kåss Furuseth, Tore Sagen, Martin
Beyer Olsen og Lars Berrum. Det er en
gjeng som liker hverandres humor, og som
er kompiser fra før. Det har jeg trua på.

Og det verste?

Hva har Dj Dan som du gjerne skulle hatt?

-Har du hørt stemmen min? Den er ikke
brukanes til noe. Men jeg sang faktisk i
koret da jeg gikk på lærehøgskolen, men
det var i bassgruppa. Det er det eneste jeg
kan. Brumle litt i bånn.

Hva er det morsomst med å være komiker?

-Null latter. Jeg var på en turne med blant
annet Atle Antonsen et år, og da jeg gikk
av scenen sa han: ”Det var meningen,
ikke sant? At det skulle være musestille

-Han er large som menneske. Han krediterer alltid folk i rota. De som har gjort ting
mulig. Det er viktig å huske hvordan ting
er satt sammen, og hvem som har gjort

-Kort fortalt om en kusk som havner i
pengetrøbbel. Hesten Berlusconi forsvinner og kusken havner i en berg og dalbane
innenfor et kriminelt miljø.

Hva blir det neste?
Vurderer du å gi ut noen låter?
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Erik Solbakken (28)
er blitt fluepapir for
kontaktsøkende
mennesker.
Fysisk ubehagelig
ble han først da en
mannegjeng fra Toten
bar han gjennom
Karl Johan.

Bondegangsteren
Hva er det partneren din Hasse Hope har
som du gjerne skulle hatt?
- Han kan japansk og kommuniserer veldig
godt med de japanske turistene. I tillegg
er han veldig flink på å være gangster. Jeg
har prøvd meg som gangster mange ganger, men jeg blir alltid bondegangster.

Overrasket over hvor mye folk forteller
dere i programmet ”Karl Johan”?
- Ja, veldig. Tidvis kan vi slite med å få folk
med, men når de først har satt seg i stolen
til meg og Hasse så kommer de merkeligste tingene. En fortalte for eksempel at han
var jomfru. Fint det altså.
Hva er det rareste som har skjedd i løpet
av innspillinga?
-Vi er et slags lite sosialkontor. Det er
mange som ikke vil på TV, men som bare
vil snakke. Det er veldig koselig

Og det fineste?
-Vi har spleiset folk og noen har blitt
kjærester. Men det fineste er at vi lager et
talkshow blottet for kjendiser. Vi var litt lei
kjendiser som fortalte om sitt fantastiske liv
på tv. For oss var det interessant å spørre
vanlige personer på gata hva de er aktuelle
med. Man veit aldri hva som kommer.
Du blir kalt «Kronprinsen av NRK».
Hvem er kongen?
- Det er veldig mange. Jon Almås,
Dan Børge, Arne Scheie...
Det er ikke en konge altså?
-Nei, kongene har aldri blitt enig om hvem
som er kongen.

Du har ledet MGP og har ditt eget tv-program. Hva er ditt neste store mål?
-Det er å finne på egne programmer. For
min del starter det med et blankt ark. Nå er

det veldig mange innkjøpte produkter på tv.
Karl Johan er jeg veldig stolt av, fordi der
har vi vært en liten gjeng som har funnet
på alt selv. Drømmen min er å fortsette og
lage enda bedre programmer.
Har du noen skjulte talenter?
-Jeg har vært på juniorlands-laget i fluefisking. Var vel nesten flere som kvalifiserte seg
til landslaget enn som ikke fikk være med.
Hadde du flagget på brystet?
-Ja, det var alvor. Det er som fotball bare at
det er tre omganger som varer litt lenger.
Og poenget er å dra opp flest fisk.
Noen store oppturer på landslaget?
- Vi var et av de dårligste landene. Men
hjemme er det fortsatt fluefisk-pokalen
som er størst av pokalene. Jeg var vel jevnt
over dårlig i de fleste andre idrettene jeg
holdt på med.

Hva brenner du for?
-Jeg fikk med meg alt av debatt-er i valgkampen og vil nok si at jeg har et ganske
stort politisk engasjement.
Hva er det morsomste med å være Erik
Solbakken?
-Når du er i offentligheten og i tillegg har
et program der du bare snakker med
vanlige folk, så blir man fluepapir for
kontaktsøkende folk. Jeg får de merkeligste
henvendelser og folk som stopper meg på
gata. Noe er veldig morsomt og andre ting
er ikke så morsomt. Men du treffer mange
spennende folk og det er gøy.

Opplevd noe ekkelt?
-Da jeg jobbet i barne-tv var det en mannegjeng fra Toten som bar meg til en litt snuskete
bar. De synes det var veldig gøy. Jeg husker
jeg synes det var fysisk ubehagelig å bli båret
av en tømmerstokk på to meter. Klovnerollen
er ikke alltid like bra å ha.
Hvem ler du av?
I Norge lages det mye veldig bra. Mine
største forbilder er Bård Tufte Johansen,
Harald Eia og Espen Eckbo
Hva er det slemmeste du har gjort?
-En jente på barneskolen het Karin og rødmer

mye. Hun ble ketsjup-Karin. Jeg angrer for
at jeg ga henne det kallenavnet, men jeg har
fått snakket ut med henne. Jeg husker jeg
fikk såpass mye kjeft av lærer og foreldrene
mine at det var siste gang jeg var morsom på
andres bekostning.
Hva legger du i ordet MOT?
Det viktigste er å ha troen på seg selv og
ikke bry seg så mye om hva andre tenker.
Alle fortjener å ha en god dose med selvtillit. Har du det er det mye lettere å si i mot
mobbere og stå opp for en kompis.

Nils Ingar Aadne er MOTs ferskeste ambassadør. Vi tok en prat med den
folkekjære komikeren om drømmer, hvorfor han vil stille opp for MOT og
hva han legger i MOTs grunnverdier.
Hvorfor ble du MOT-ambassadør?

- Det å bry seg er
veldig enkelt, men likevel
utrolig vanskelig.

- Det er en ære å bli spurt om å være
MOT-ambassadør! Og jeg kan trygt si
at med de andre ambassadørene er jeg
etter mitt syn i veldig godt selskap. Alle
ambassadørene er ulike, men felles for
oss er at vi har vært unge og har måtte
ta våre egne valg. Dette har ført oss hit
vi er i dag, og om mine tanker om å stå
for valgene mine kan inspirere ungdom
er det bare gøy å være med.

Hva legger du i mot til å bry deg?
- Det er å bry seg er veldig enkelt,
men likevel utrolig vanskelig. Når du
står opp i en situasjon hvor en eller
flere trenger at du bryr deg, uansett
hva det måtte skyldes, kan det føles
tøft og vanskelig å si fra. I ettertid vil
du likevel aldri angre på å bry deg om
andre og si fra om ting du innerst inne
ikke ønsker å stå inne for.

Hva legger du i mot til å si nei?
- Jeg har sagt masse nei! Og det er
ikke alltid like lett, men det er du som
bestemmer hva skal gjøre og ikke
gjøre her i livet. Hvertfall når du er
ferdig med å være barn. Og har du ikke
lyst til noe er det eneste riktige å si nei.
I ettertid vil uansett alltid oppnå mest
respekt ved å stå for dine egne valg.

Hva legger du i mot til å leve?
- Mot til å leve er det samme som å ha
det gøy her i livet. Ha mot til å gjøre det
du har skikkelig lyst til! I starten av min
karriere var det mange som syns det

var i overkant dristig å satse på humor
på heltid, men det var jo det jeg ville!
Da gjorde jeg det.

Var du modig som ungdom?
- Opp og ned. Noen ganger er det
vanskelig å være modig når man er
ungdom, men da som nå valgte jeg
å ikke drikke alkohol. Det var ganske
modig av meg fordi det gjorde at jeg
ikke var som alle de andre og ikke
ga etter for flertallet. I ettertid ser jeg
at dette bare har formet meg til å bli
den jeg er, og jeg er egentlig ganske
fornøyd med det.

Du har jo blitt en av Norges mest
folkekjære komikere.
Når bestemte du deg for å satse
for fullt som komiker?
- Jeg tok steget fullt ut og begynte med
humor på heltid i 2006. Det var heftig
og jeg ante ikke hvor lenge det kom til å
gå, men samtidig ga det meg en push til
å jobbe enda hardere med det jeg aller
helst ville. Og her er jeg fortsatt.

Har det alltid vært en drøm for
deg da du var yngre?
- Nei. Jeg skulle selvfølgelig bli fotballspiller når jeg var barn, og så hadde
jeg en periode hvor jeg satsa ganske
hardt på løping. Kyssesyken satt løpeskoa på hylla en stund, og da tenkte
jeg like godt at jeg skulle begynne å
prate tøys på en scene.

Hvorfor trenger vi MOT
i dagens samfunn?
- Vi trenger noen som jobber for at
ungdom skal forstå at de ikke er alene
om de vanskelige avgjørelsene om å
bry seg, si nei og om å leve. Egentlig
burde MOT også jobbet med voksne,
alle trenger vi mot til å tørre og stå opp
for meningene våre.

Du er jo forbilde for mange. Men
hvem er ditt største forbilde?
- Ricky Gervais og bestemor. Gervais
fordi han er morsom på alle plattformer,
scene, tv og nett. Samtidig som han er
imponerende produktiv og har kjørt sin
egen humor så fullt ut at det nesten
er blitt en ny sjanger. Bestemor fordi
hun tenkte på alle andre før seg selv,
en egenskap vi stadig ser mindre av i
dagens egoistiske samfunn.

Hva er ditt beste tips til ungdom
som har lyst til å bli best?
- Det er to ting som gjelder, troen på
deg selv og hard jobbing. Ingen kommer lett til det her i verden, om noen
sier det så juger de! Du må rett og slett
bare følge drømmen og være oppriktig
interessert i det du ønsker å bli god til,
da kan du klare det.

Hvor viktig er vilje og kjærlighet i
det man driver med?
- Vilje og kjærlighet er kort oppsummert
det jeg mener med troen på deg selv,
interesse og hard jobbing. Alt det gode i
livet er et resultat av vilje og kjærlighet!
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“Jeg har
mange
positive
opplevelser
med MOT”
- Det beste med MOT er at man beviselig
har en gjennomslagskraft og at det
man står for faktisk bidrar til å styrke
motet til norsk ungdom, sier Magnus
Reitan om samarbeidet med MOT.
Reitangruppen har vært Hovedsamarbeidspartner med
MOT siden 1999. I dag er det Reitan Convenience, gjennom kioskjedene 7-Eleven og Narvesen som samarbeider med MOT. Vi tok en prat med administrerende direktør i Reitan Convenience, Magnus Reitan, for å høre
om hvorfor og hvordan de samarbeider med MOT.
SKAPER STOLTHET
- De tilbakemeldingene vi får er veldig, veldig positive. Det
skaper en veldig stolthet, både i form av at de som jobber her
er stolt av at vi bidrar til den flotte organisasjonen og arbeidet
til MOT, men også fordi de klarer å identifisere seg med MOT og
synes det har en betydning for dere arbeidshverdag, sier Reitan.
Hva inngår i samarbeidet mellom dere og MOT?
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- Det som inngår i samarbeidet er at vi bidrar til at MOT får
større synlighet, vi sørger for å ha MOT-logoen og et budskap fra MOT på de forpakningene vi har, som for eksempel
kaffekrus og pølsepapir. Vi får tilbake fra MOT bidrag når vi har
møter, vi har MOT-foredrag på samlinger medarbeidere og ledergruppa, vi har besøk av MOT-ambassadører i tillegg til mye,
mye mer, sier Reitan.

Hva mener du er det beste med MOT?
- Det beste med MOT er at man beviselig har en gjennomslagskraft ovenfor ungdom og at det man står for faktisk bidrar til å
styrke motet til norsk ungdom. Det er ikke bare en organisasjon
med flotte verdier, men de jobber hardt med og sørger for å
bearbeide budskapet sånn at de får en gjennomslagskraft.

SAMMENFALLENDE VERDIGRUNNLAG

- Jeg har hatt veldig mange positive opplevelser med MOT. Skal
jeg trekke frem en ting må det være første gang jeg hørte Atle
Vårvik (leder i MOT red.anm) holde foredrag. Jeg ble virkelig betatt av personen Atle og MOT som organisasjon og deres filosofi.

Hvorfor valgte dere å samarbeide med MOT?
- Vi valgte å samarbeide med MOT fordi vi har sammenfallende
filosofi og verdigrunnlag. Når vi snakker om Reitangruppens
filosofi ovenfor våre ansatte, så bruker vi MOT filosofi til å
underbygge dette, sier Reitan.

BLE BETTATT AV ATLE VÅRVIK

UNIKT I NORSK MÅLESTOKK
- Det er stort for MOT å ha en samarbeidspartner som Reitan
Convenience. De bidrar til oss med viktig støtte og profilering,
som gjør at vi kan nå ut til enda flere ungdom. Men det er også
artig å se og høre at deres medarbeidere og ledelse får noe
igjen for samarbeidet – at de kan bruke MOTs verdier som
et kulturbyggingsverktøy internt. På den måten tror jeg vårt
samarbeid er noe ganske unikt i norsk målestokk, sier leder i
MOT, Atle Vårvik.

Foto: TV 2/Per Heimly
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CUPKAPTEINER

MED MOT

Her er det Mattias Mostrøm som er DJ’en i
gruppa for å si det slik. Skal jeg putte noen
i klovnebås, så må det bli Joshua Gatt.
Vegard Forren er derimot den som glemmer
og er sløv, det er ikke noe nytt. Også har
vi Kristoffer Vartshaug som har farsrollen
i gruppa. Dukker det opp noe vi vil ta opp
med trenerapparatet eller ledelsen, så har
vi et spillerutvalg i gruppa. Jeg synes det er
viktig at vi tør å si i fra til hverandre om det
er noe som ikke er bra.

Det er duket for en historisk cupfinale når de to
MOT-lagene Molde og Rosenborg braker sammen søndag 24.november. Tore og Daniel er
kaptein på hvert sitt lag og spiller med MOTs
kapteinsbind på armen. Vi spurte de om hvordan de ser på finalen, hvem som vinner og
hvorfor de engasjerer seg for MOT.

Hvilket lag i tippeligaen er det viktigst
å vinne mot?
- Rosenborg!

Tore Reginiussen:
Hva er det beste med å
være kaptein for Rosenborg BK?
-Det er et stort ansvar, og en veldig spennende
oppgave, som jeg føler bidrar til at jeg uvikler
meg både som fotballspiller og menneske.
RBK er en stor klubb, og det å få være kaptein
her er en stor ære for meg.

Beste medspiller du har spilt med?
- Jeg velger Solskjær, vi spilte sammen i 1995
og halve 1996. Han var utrolig seriøs og veldig
bevisst på hva han ville bli bedre på.

Daniel Berg Hestad:

Hva er det beste med å være kaptein
for Molde FK?
- Det er jo greit å ha litt innflytelse i form av den
rollen du har. Det handler om å være bevisst
på rollen og bruke den til noe fornuftig. Det er
viktig å påvirke de andre spillerne på en positiv
måte. Jeg tenker ikke på meg selv som kaptein
hele tiden, det er mer at man er en spiller på
MFK som er inspirerende. Det å ha en jobb som
engasjerer så mange, det gir mye.

Hvilke egenskaper er viktige
for en kaptein?
- En kaptein skal være inkluderende, flink til
å kommunisere med gruppa, og opptatt av at
folk har det bra. Samtidig må man ta ansvar
for å stille krav, og kunne være tøff når det
behøves.

Hva foregår egentlig i en fotballgarderobe?
- Vi har en meget bra garderobekultur, hvor
alle på laget får rom til å være seg selv. Jon
Inge Høiland er farsfiguren i gruppa, og går
faktisk under navnet "far" blant mange av
gutta. Nicki Bille shower og lager liv, mens
Micke Dorsin er den intellektuelle og dype.
Mix er en humørspreder, og en gladgutt.

Hva er MOT for deg?
- MOT for meg er det å tørre å
være seg selv, og stå opp for
det man tror på. Det er å vise
omsorg, og ikke lukke øynene
for urett som skjer rundt deg.
Hvorfor er det viktig at fotballklubber tar samfunnsansvar og bryr seg?
- Fotballklubber og spillere er rollemodeller,
som veldig mange følger med og ser opp til.

Hvem er/har vært dine forbilder gjennom
fotballkarrieren?
- I begynnelsen var forbildet pappa, deretter
broren min som var ett år eldre. Etter hvert ble
onkelen min Jan Berg det store forbildet. Han
er ti år eldre enn meg, og som 17-åring var
han nest yngst på landslaget noen sinne. Det
ble naturlig at han ble et forbilde i måten han
spilte på.

Hvilket lag i tippeligaen er det viktigst å vinne mot?
- Har lært meg til at det skal være Molde.
Beste medspiller du har spilt med?
- Manuel Neuer og Sigurd Rushfeldt

Så – tar dere cupgull?
- Håper og tror vi trekker det lengste strået.

Hvorfor er det viktig at fotballklubber tar
samfunnsansvar og bryr seg?
- Det er utrolig viktig at fotballklubber og
rollemodeller tar et ansvar, at vi enten
fronter hva MOT står for eller er i møter og
prater om det. Vi kan være et forbilde for
mange og dersom vi bryr oss er det mye
lettere for andre å engasjere seg og lytte til
hva MOT har å si.

Hvilke forventninger har du til cupfinalen?
- Jeg gleder meg mest til trykket fra tribunen,
for det er noe helt spesielt med Cupfinalen.
At vi blir nærmere 10 000 kledd i blått skaper
voldsomme inntrykk. Romsdalingen forandrer
seg i cupfinalehelga for å si det slik, det er
ikke den stille eller litt kjedelige typen som
klapper når vi scorer. Det er nesten en litt
Hvordan er kulturen i spillergruppa i Molde? sydlandsk stemning. Alle som har vært der,
vet hvordan det er. Det er veldig spesielt, så vi
- Vi er en ganske fin spillergruppe synes
gleder oss!
jeg. Jeg håper og tror at alle trives i hverdagen. Det er mye latter og spøk utenom
Så - hvem vinner?
det sportslige, spesielt i garderoben. Vi
spiller en del musikk på et anlegg vi bruker. - Vi satser på at det er oss!

Derfor er det viktig at vi er klar over den innflytelsen vi har, og bruker det til å ta samfunnsansvar og vise gode holdninger.
Hvilke forventninger har du til cupfinalen?
- Gleder meg som en unge. Tror det blir en
fantastisk opplevelse. Jeg gelder meg til alt!
Rammen rundt, fulle tribuner, elleville trøndere.
Det blir en stor fest for oss alle.
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Hvilke egenskaper er viktige for en kaptein?
- Jeg synes det er viktig for en kaptein å
være et forbilde for de andre.
Man skal gi trygghet til spillerne slik at de
føler seg vel og slik at de føler seg trygge i
sin rolle.

Foto: Scanpix.

Hvem er/har vært dine forbilder gjennom
fotballkarrieren?
- Jeg har hatt veldig mange forbilder, og idoler
opp gjennom årene. I dag er mitt største
forbilde en spiller jeg har hatt æren av å spille
mange kamper sammen med, nemlig Tom
Høgli. En meget god fotballspiller, og et
strålende medmenneske, som er opptatt av
at alle skal ha det bra.

Hva er MOT for deg?
- For meg handler det om å tørre å være seg
selv og ikke dilte etter andre. Man skal kunne
tørre å si i fra og stå vekk fra gruppen dersom
man er uenig. Det er det største motet som
finnes mener jeg, det å ta et valg som ikke
de fleste gjør. Det å tørre å si i fra om det er
noe som er urettferdig og galt, det kan være
utrolig vanskelig særlig for ungdommer.
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MOT bidrar til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

Derfor støtter vi MOT
Se hele vårt vareutvalg og bestill på MOT-shop på www.mot.no
MOT-boka

NYHET!
Hettejakke

En bok fylt til randen
med små og lengre
historier fra livet.
Solgt i over 10 000
eksemplarer.
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Foto: Ludvig Killingberg

Holdningsskapende
er
organisasjoner fortjen
oppmerksomhet

en

k
ek

en samfunnsengasjert
SpareBank 1 SMN er
de kundeopplevelser,
bank som gjennom go
med å bygge og
gaver og stipender er
OTs arbeid for og
begeistre regionen. M
r vår oppmerksomhet.
med ungdom fortjene
å skje.
Sammen får vi ting til

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

Last ned
Narvesen app’en!

Inneholder blant annet kuponger med unike tilbud, butikkfinner,
bursdagskupong, digitale lojalitetskort, nyheter, førstemanntilbud,
magasinoversikt og oversikt over våre tjenester.

Stolt hovedsamarbeidspartner av

