1/2014

{GRATIS}

Jenny

Skavland

– Dyrk hodene deres, jenter!

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

– Følg drømmene dine

Pål Sverre Hagen
– Svartbjørnen stirret meg rett inn i øynene

Pia Tjelta

– Var alltid litt på utsiden

MOT bidrar til robuste ungdommer og trygge ungdomsmiljø.

Derfor støtter vi MOT

Holdningsskapende
er
organisasjoner fortjen
oppmerksomhet
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

Innhold
6 : Dette er MOT
7 : Leder
8 : Jenny Skavland: – Dyrk hodene deres, jenter!
12 : Ida Thomassen: – MOT fikk meg til å våge mer
14		 : Tour of Norway: Uno-X og MOT med unikt sykkelsamarbeid
16		 : Selda Ekitz: – Terrorisert av ukjente menn
18 : Pål Sverre Hagen: – Svartbjørnen stirret meg rett inn i øynene
22 : MOT-ambassadøren: Astrid Jacobsen
26		 : Pia Tjelta: – Var alltid litt på utsiden
30		 : MOT-turné 2014: MOT feirer jubileum med rekordstor turné
32		 : Forbilder som viser MOT: Martin Linnes og Peter Orry Larsen

22

12
18

08
16
26
{4}

{5}

Dette er MOT

DET DU GJØR
BETYR MEST!
Hvilke valg ønsker vi at våre venner og familie skal ta?
Hvilke holdninger og verdier ønsker vi at våre venner og familiemedlemmer skal ha?
Hvilke holdninger og verdier ønsker vi skal prege vår skole, arbeidsplass eller idrettslag?
Hvilke handlinger verdsetter vi at andre gjør mot oss selv?
Hvilke handlinger verdsetter vi at andre gjør mot andre?

Ønsker vi venner og familie som er ofre og klager og
leter etter fem feil i situasjoner, eller ønsker vi venner og
familie som er «gutsere» og bruker lommelykta på det
som er og var bra med situasjonen, reisen, servicen eller
hva det måtte være?
MOT-magasinet nr. 1:2014
/Utgiver: MOT
Bård Flaarønning – bard@mot.no
Kommunikasjonssjef MOT
/Redaktør/tekst:
Jon André Sæther
/Layout:
Guri Jermstad AS

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.

/Korrektur:
Bård Flaarønning, MOT

MOTs 20 årsverk organiserer ca 6900 medarbeidere som driver MOT-arbeidet
i lokalsamfunnene.

/Bidrag MOT sine tekster:
Ingrid Ness Rolland, Bjørn Tore Bystrøm
og Bård Flaarønning

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

/Trykk:
Printall AS
/Forsidefoto:

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

Å være en god rollemodell er å ta ansvar for omgivelsene
gjennom egen væremåte. Det vi gjør betyr mer enn det
vi sier.
«Alle vil forandre menneskeheten, men ingen vil forandre
seg selv.» Leo Tolstoi
Men også det vi sier betyr mye. Å være en god
rollemodell er å ta ansvar for omgivelsene gjennom
egen kommunikasjon. Å klage og sutre er å smitte andre
rundt deg med negativitet. De fleste er motstandere av
forurensning. Å klage og sutre for bagateller når du er
sammen med andre er også å forurense.

Atle Vårvik
Grunnlegger, MOT

Kilian Munch
/Opplag: 35 500
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– Dyrk
hodene
deres,
jenter!
Foto: Agnete Brun/Dagbladet
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Jenny Skavland (27) brenner for at unge
jenter skal ha sunne forbilder. – Det er
med snakkeapparatet og hodet du får
et spennende liv. Løsvipper og hårkur er
ikke like viktig, sier 27-åringen.
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Hva har vært det morsomste med å
lede MGP?

forvente, en selvfølge når man gjør det
man gjør. Jeg jobber enormt mye, lange
dager og uker- hovedsakelig for at folk
skal ha noe kult å se på TV, bøker for at
folk skal finne syglede og mange andre
ting. Man gjør jo ikke det man gjør for å
være kjip med andre. Men folk tillater seg
å sitte på rompa og mene i hytt og gæver
uten at det er særlig gjennomtenkt og
konstruktivt. Om jeg leser en gjennomtenkt, fornuftig kritikk fra noen jeg kan
respektere så tar jeg det til etterretning,
ellers lar jeg det bare prelle av.

og ellers ikke så mye annet på kroppen
bortsett fra våpen.

– Man reagerer veldig forskjellig på mye
nerver, og det er utrolig kult å merke at
jeg blir skjerpa av nerver, tenker klarere
og ser relativt rolig ut selv om hjertet
pumper og det snurrer litt i toppen.
Nerver er jo ikke farlig, det er viktig å
tenke at det er helt naturlig, og heller
bruke den energien til det man skal gjøre.

Hva er det fineste komplimentet du
har fått?

Hva er glede for deg?

Og det verste?

Får du mange rare tilbakemeldinger
fra ukjente? Hva er den sprøeste
mailen eller sms-en du har fått?

Blir du ofte nervøs?

– Det er ingenting som går under
kategorien verste eller ille. Det er en
utrolig morsom jobb. Skulle selvfølgelig
ønske den varte lengre. Etter fire
livesendinger rekker man å bli litt varm
i trøya før det er over. Så jeg misunner
fatisk de programlederene som leder
liveshow over mange måneder. Da rekker
man bli skikkelig komfertabel og trygg.

Hvordan takler du negativ respons
på twitter og fra andre feige
anonyme nettbrukere?
– Jeg får ikke med meg så mye av det,
og har egentlig sluppet ganske billig
unna. Men samtidig tenker man hvorfor
man skal være glad fordi man har fått
lite hets, som om det er noe man må
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– Jeg tar jobben min veldig på alvor, og
har det samtidig utrolig gøy på jobb. Så
setter jeg pris på komplimenter som viser
at folk rundt meg merker det. Som at jeg
er pliktoppfyllende, kjapp og morsom å
jobbe med.

Hva er planene dine i sommer?

Foto: Kristin Svorte/Dagbladet

– Å lede MGP føles litt som e kstremsport
innen programlederyrket. Jeg har laget
et program hvor jeg testet ekstremsport
tidligere (red anm. Fritt Fall), og kan
sammenligne det litt med å hoppe
i fallskjerm. Det viktigste er at ikke
nervene setter deg ut. Jeg har merket at
adrenalinjunkien i meg vekkes ved begge
tilfeller, også blir jeg litt avhengig av ting
som er nervepirrende.

– Jeg skal spille inn sesong 2 av en
humorserie i Sverige i hele mai og juni.
Jeg bodde i Sverige på samme tid i fjor
og spilte inn første sesong. Den heter
"Halvvags til himmlen", går på TV4,
og handler om et lite kirkesamfunn i
Skåne. Borsett fra det skal store deler av
venninnegjengen min gifte seg- så blir
mye av det.

– Veldig mye! Jeg er generelt veldig
positiv og kan finne glede ved de fleste
ting rundt meg. Jeg er enormt glad i
følsen av å ha gjennomført en jobb som
har gått bra. Eller følelsen av å være i
godt selskap, og følelsen av å være elsket
og satt pris på av folk rundt seg.

Hva brenner du for?

– Jeg har blitt tilbudt noen merkelige
roller. Mange unge gutter som har spilt
mye TV spill og som har mottatt noen
tusenlapper fra frifond. Ble spurt en gang
om å sette av en måneds tid til å spille
halvt rev og halvt kvinne, som bodde på
fjellet, og dro ned til bygda for å drepe for
å få mat.

Hva ler du av?
– Ler mye med meg selv. Av folk jeg går
forbi på gata, bruddstykker av samtaler
jeg hører, og jeg kan le av det meste om
bare huet finner en sammenligning eller
noe annet gøy jeg kan underholde meg
selv med. Ler ikke så mye av de opplagte
tingene og uorginal humor. Jeg synes det
er viktig at nye humorformer og komikere
eksprimenterer og utfordrer humoren.

Hva legger du i ordet MOT?
Hva svarte du?
– Takket pent nei, men har lekt med
tanken om å bare "yes, jeg kommer".
Han skal jo ha for å spørre. Jeg skulle
bo hos moren hans under innspilling og
skulle få noen hundrelapper dagen. Det
var skisser på karakteren og det hele. En
meget barmfager dame, med revehale

– Å gå sin egen vei. Mot til å satse på det
man tror på, men også ha mot til å innse
om det ikke kommer til å funke. Endre
strategi med hevet hode. Jeg mener MOT
er å tørre å si ifra mot urett, men også
å innse egene feil. Unne andre godt og
suksess.

– Jeg synes det er viktig at unge jenter som
vokser opp i dag skal kunne ha sunne forbilder
og verdier. At de dyrker huet sitt. Det er med
snakkeapparatet, humoren og hodet man skal
få seg en kul jobb, partner og et spennende liv.
Løsvipper og hårkur er deilig det, men det er
ikke like viktig.

Klesdesign, film eller TV. Hva blir det
mest av fra de i det kommende året?
– En god blanding. Og disse tingene kan lett
kombineres.

Hva er du redd for?
– Det jeg er mest redd for er selvfølgelig at det
skal skje noe fælt med de rundt meg.

Hva er din største hemmelighet?
– Den skal forbli nettopp det.

{11}

Den andre dagen på samlingen
skulle dere fremføre noe alene
og sammen for et lite publikum,
hvordan var det?

det sto et stykke om meg i lokalavisa fra
Mestringsdagen gjorde at jeg fikk flere
spilleoppdrag og jeg har også deltatt på
Ungdommens Kulturmønstring.

– Først så ville jeg ikke, men siden alle
andre skulle ble jeg også med. Jeg hadde
egentlig lyst.

Ungdommens Kulturmønstring?
Hvordan gikk det?

Tenker du at det å få støtte fra en
annen mestringsungdom er en god
ting?
– Ja, uten tvil! Marion fra Stord var veldig
viktig for at jeg skulle tørre.

– Nå våger
jeg mer

Hadde du opptrådt mange ganger
før du dro på MOT-camp?

Tror du vennene dine merket noe
forskjell etter at du hadde vært på
MOT-camp?

– Det er vel det og tørre å vise at jeg også
kan, at jeg også vil.

– Jeg turte å være mer i fokus. Jeg har
blitt med på en masse andre ting også
som jeg ikke våget tidligere. Jeg har blitt
tryggere på meg selv og hvem jeg er.

Det er jo musikken som er
veldig viktig for deg, har du noen
favorittartist?
– Ja, Justin Bieber!

Du var jo ikke den eneste
ungdommen der?

– Det var MOT-informatøren vår,
Marianne som fortalte det i klassen.

– Jeg tenkte at når jeg først fikk
muligheten så måtte jeg gripe den.

– Nei, jeg møtte Marion og Vilde fra Stord,
Hedda fra Sauda og Solveig fra Frosta. Ja,
også Bjørn Tore og Helene fra MOT.

Hva tenkte du da?
– Jeg var veldig sjokka for at det var meg
og ikke noen av de andre som pleier og
få oppmerksomhet.
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Så reiste du og Marianne opp til
to dagers Mestringssamling på
MOT-camp. Hvordan var det?
– Det var veldig gøy, jeg fikk lært masse
og jeg merka selv at jeg turte mer etter
og ha vært der.

Hvordan var det å bli kastet ut i det
med ungdommer du ikke kjente fra
før?
– Det var litt skummelt. Men det viste
seg at det ble veldig gøy, de var veldig

snille og jeg merka at de hadde samme
interesse og det gjorde det enklere og bli
kjent med de.

Hva var det dere gjorde på
MOT-camp?
– Vi fikk omvisning og lærte mer om MOT
og MOTs historie, vi jobbet med å tørre og
vise oss frem, vi jobbet litt med teknikker
det kan være lurt og tenke på når en står
på en scene.

– Ikke være redd for å vise det dere
kan. Ikke vær redd for hva andre sier
av dumme ting, for det har ingenting å
si, velg ut det du vil ta til deg, velg det
positive. Det er du selv som bestemmer
hva du vil ta til deg.

Radøy er et Lokalsamfunn med MOT,
har MOT hatt noe å si for deg?

– Jeg må tørre og vise meg fram og
selvfølgelig øve masse.

Skriver du egne låter?

Hva skal du etter 10.klasse da, Ida?

– Ja, det gjør jeg.

Jeg har søkt musikklinja på Bergen
private gymnas og håper jeg kommer
inn. Jeg skal på prøvespilling om ikke så
lenge. MOT og Mestringsreisen har vært
viktig for at jeg har turt å søke og for at
jeg tør å vise meg fram på prøvespilling.

– Jeg har lyst til å leve for og av
musikken.

Hva var det som gjorde at du valgte
å si ja til å være med?

Hva vil du si til andre ungdommer
som er i litt samme situasjon som
du var i?

– Jeg har likt MOT helt fra 7.klasse da vi
fikk Ungdom med MOT på besøk. MOT
har vært viktig for meg for å komme
videre på den veien jeg vil, for eksempel
med musikken. Det å bruke lommelykta
og lyse på det positive i menneskene
rundt deg er viktig og ikke minst å tørre
å lyse på det positive i deg selv og det du
er god på.

Har du noen mål med musikken din?

Hvordan fikk du vite at du var
plukket ut til Mestringsreisen?

– Jeg hadde mest sannsynlig frika helt
ut!

Hva vil du si er det viktigste du sitter
igjen med etter å ha vært med på
Mestringsreisen?

På hvilken måte da?

Foto: Bjørn Tore Bystrøm

Oi, hvis noen hadde sagt til deg for
et år siden at du kommer til å synge
i Grieghallen, hva hadde du sagt da?

– Nei, bare en gang tidligere foran
klassen min i åttende.

– Det tror jeg ja.

Ida Thomassen fra Radøy var i fjor høst
med i MOTs nye tiltak "Mestringsreisen".
Tiltaket skal gi mestringsfølelse og
mot til ungdom som har et talent, men
kanskje ikke tørr vise det frem.

– Jeg kom videre og skal synge i
Grieghallen i Bergen 5. april.

Har du noen tanker om hvordan du
kan få til det?

Har det skjedd noe etter at du var
med på Mestringsreisen?
– Ja, jeg fikk veldig mange positive
tilbakemeldinger. Det var ikke så mange
som visste at jeg likte å synge. Og det at
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Foto: Scanpix

“Men, først og fremst
gleder vi oss til å satse
på sykkelsporten - og vi
gleder oss til å gjøre det
sammen med MOT!”
Jens Haugland, Uno-X
er ofte det enkleste og det beste og det
passer godt sammen med våre verdier
som drivstoffleverandør til det norske
markedet.
Dere har tatt med MOT inn i Tour of
Norway-satsingen, hva er grunnen
til det?
– Vi er stolte av vårt samarbeid med
MOT, og vi er stolte av den jobben MOT
gjør hver dag for å sikre et tryggere og
varmere oppvekstmiljø blant ungdom.
Det er helt naturlig for oss å koble på
MOT i vår brede sykkelsatsning. Det å
vise MOT handler om å ta egne valg, og
det gjelder selv for sykkelutøveren, for
et sykkellag og for sykkelsporten. Sterke
holdninger danner en god grunnmur, og
hvis vi kan løfte frem MOT sitt arbeid med
å skape denne grunnmuren så gjør vi
selvsagt det!

Et magisk
Tour of Norway
Sykkelstjernene Lars Petter Nordhaug (i midten) og Alexander Kristoff deltar i årets Tour of Norway. Her sammen med Edvald Boasson Hagen.

2014 blir MOTs store sykkelår. Vi har fått flere nye ambassadørlag innen s ykkel og er
sammen med vår hovedsamarbeidspartner Uno-X med på sykkelrittet Tour of Norway.
Sykkelrittet går fra 21. – 25. mai, og starter i Larvik og avsluttes i Hønefoss.
Jens Haugland er ansvarlig for Tour of Norway i Uno-X. Før han setter seg i bilen for å
følge rittet fra innsiden, spurte vi han litt om motivasjonen bak deres engasjement i sykkel
– og hvorfor de ønsker å ha med MOT på laget.
{14}

Hva gleder du deg mest til?
– Vi gleder oss til alt! Folkefesten,
spennende spurtoppgjør, uforutsigbare
klatringer og dramatiske vendinger.
Men, først og fremst gleder vi oss til å
satse på sykkelsporten - og vi gleder oss
til å gjøre det sammen med MOT!

Hvorfor ønsker dere å være
hovedsponsor for Tour of Norway?
– For Uno-X representerer Tour of Norway
den sterkeste internasjonale merkevaren
norsk sykkelsport har å by på. Unge og
lovende syklister får prøve seg mot topp
internasjonal motstand, i tillegg til at vi
har stolte trekkplastre i stjerner som Lars
Petter Nordhaug og Alexander Kristoff.
Dette er utøvere med sterke og sunne
verdier som er flotte rollemodeller for

barn og ungdom. Vi tror på at ved å støtte
et elitearrangement så løfter vi også
viktige rollemodeller opp og frem.
Og mange av dere er jo ganske
sykkelinteressert selv?
– Ja -i tillegg ser vi jo på oss selv som
sykkelentusiaster! Vi er entusiastiske
i troen på at sykkel som fremkomstmiddel både i idrettslig og hverdagslig
sammenheng er sunt og gøy. Sykkelen

Ansvarlig for Tour of Norway i MOT,
Ingrid Ness Rolland, gleder seg også til
å komme i gang.
– Dette blir utrolig gøy. Under Tour of
Norway skal vi sette fokus på gode
holdninger og bidra med stand og
karavanebiler. Vi håper på mye aktivitet
i målområdet og langs sidelinjen. Jeg
gleder meg til å oppleve spenningen,
stemningen og idrettsprestasjoner av høy
kvalitet. Vi er utrolig takknemlige for å få
synliggjøre vårt budskap på et så stort
arrangement, avslutter Rolland.
{15}

– Det er vitenskapelig bevist at hvis
du ser på kattunger eller valper
vil du automatisk roe deg ned og
konsentrasjonsevnen vil øke.
– Er du ofte stresset?
– Egentlig ikke, men så ser jeg veldig
mange kattunger på mobilen i løpet av
en dag.
Selda ler. Den milde latteren legger seg
over pratsomme familier og vennegjenger
på solfylte cafe Laundromat, midt i
rundkjøringa på Bislett.
Vi kjenner henne best som Newton-Selda.
Nå er hun nettopp ferdig med tv-
programet "Barn ingen adgang" og om
kort tid setter hun i gang med innspillinga
av NRKs største reality-satsing noen
sinne. 33 millioner kroner skal brukes på
"Anno", serien der deltakere lever slik de
gjorde i Bergen for 250 år siden.
– Jeg har begynt å lese meg opp til
programmet med historie, forskning og
vitenskap, sier 29-åringen.
Hun retter på brillene og lener seg fram
på stolen.
– Det er superfascinerede.
Hun har 13 stjerner tatovert på under
armen, lyn på den andre og to kvinne
legger stikkende ut på overarmen under
den hvite t-skjorta.
Tidlig på 70-tallet flyttet faren til N
 orge
der målet var å skaffe seg arbeid.
Med seg hadde han kona si, jenta fra
nabogården i Tyrkia. De bosatte seg
på Sande i Vestfold. Drøye femten år
senere har familien blitt fem, Selda er
den mellomste datteren, godt på vei inn i
ungdomsåra.
– Vi var de eneste utlendingene i hele
bygda, sier hun.
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– Mamma og pappa var annerledes enn
de norske foreldrene. De var strengere.
Typisk innvandrerstrenge.
Hun rynker pannen.
– De ble fortalt av andre tyrkere hvordan
de burde oppdra oss. Skoleutflukter i
Norge kunne være problematisk fordi
jenter og gutter var sammen. Det brydde
heldigvis ikke mamma og pappa seg noe
om, men kinotur fikk jeg aldri være med
på. Det var bortkasta penger, mente de.
Jeg levde i min egen lille boble.
– På hvilken måte har den strenge
oppveksten formet deg?
– Jeg har blitt uavhengig, står på mitt, og
er veldig lite konfliktsky.
En av hennes største skuffelser kom
da hun ble nektet å dra på konserten
til Michael Jackson. Kongen av pop
landet i Norge for første gang i 1997,
Selda var elleve, hadde jenterommet
fullt av plakater og drømte om å se den
berømte Moonwalken foran folkehavet i
hovedstaden.
– Mamma bare ristet på hodet.
Nå rister de på hodet sammen. Ikke over
Jackson-konserten, men når de tenker på
de fremmede stemmene som terroriserte
familien på telefon.
– "Jævla utlendinger. Kom dere ut av
landet," skreik de inn i røret.
Selda kan le av det nå, men hun legger
ikke skjul på at det var alvor.
– Familien min var redd.
De skaffet seg hemmelig telefonnummer,
og håpet at de skulle få fred, men på
ungdomsskolen ble det brukt mot Selda.
– Folk plaget meg og sa at vi var fattige
siden vi ikke hadde noen telefon. Jeg
måtte forklare dem at det var fordi noen
aldri stoppet å ringe oss.

Hun har alltid følt seg litt utafor og
annerledes. 29-åringen vokste opp
i et hjem med en annen kultur, på
barneskolen var hun i følge seg selv
"kjempesnål", hadde et ekstremt
oppmerksomhetsbehov, og ble tiltrukket
av rare ting ingen andre likte.

– Det var godt for meg å flytte ut. Jeg fikk
gjort ting i mitt tempo, kjedet meg aldri
og traff nye spennende og morsomme
folk, sier 29-åringen.

– Vi var en liten gjeng som hang sammen.
Ikke nødvendigvis fordi vi hadde så mye
til felles, men fordi ingen andre hang
med oss.

Nå bor Selda sammen med kjæresten,
standup-komikeren Gustav Nilsen på
Bislett i Oslo. Hverdagshumoren bør med
andre ord være under kontroll. Det er
også fremtiden til Selda. Hun vil fortsette
med det hun er best på: formidling.

"Du har hårete armer og likner på en
ape", fikk Selda høre fra kjekkasen
Kristian som hun var så forelsket i. At
faren ikke snakket ordentlig norsk og
ikke hadde den riktige bilen, var heller
ikke bra.

– Befriende?
– Ja, veldig.

Og hvis vi ikke ser henne på skjermen i
framtida, har hun fulgt sin andre drøm:
– Vitenskapsjournalistikk.
Det hadde vært noe.

– Det var helt banalt, men jeg fikk ikke
gjort noe med det.
– Jeg ble mobbet for hvordan jeg var på
skolen, følte jeg at jeg ikke hadde noen
ordentlige venner og at jeg ikke ble satt
pris på. Så kom jeg hjem til et strengt
hjem, hvor jeg ikke fikk gjøre det jeg ville.
Jeg fikk ikke være meg selv, sier hun og
ser ut i lufta.
– Jeg var sinna. Du vet, vi er jo tyrkere.
Hun smiler.
Kanskje var det dette smilet, dette ungdommelige gliset hun hadde på bussen til
Sandefjord som 16-åring. Uvissheten om
hva som ventet rundt neste hjørnet. Men
samtidig befrielsen, gleden og følelsen av
å kunne bestemme alt selv.
– Jeg trengte et sosialt liv. Jeg var jo ikke
på fest før jeg ble russ.
Selda fikk stipend på den internasjonale
skolen i Sandefjord, flyttet hjemmefra og
håpet på en pendlertilværelse, men fant
raskt ut at avstanden ble for lang.

– De sa “Jævla
utlendinger. Kom
dere ut av landet!”
Programleder Selda Ekiz (29) smiler nå,
men er fortsatt oppgitt over ukjente menn
som terroriserte familien på telefon.
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“Svartbjørnen
stirret meg
rett inn i
øynene.”
I en villskog i Nord-Amerika kunne det
vært slutt på alt for Pål Sverre Hagen.

Foto: Kristin Svorte/Dagbladet
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– Jeg har aldri vært så sliten før, sier
skuespiller Pål Sverre Hagen.
Han tar en pause før han snakker
videre. Det er slik han er. Ordene blir
møysommelig veid før de forsvinner opp i
munnen og sendes ut i rommet.
– Kroppen prøvde å si i fra. Nok var nok.
Stavangergutten har brilljert i rollen som
Thor Heyerdahl, vunnet prestisjefulle
priser og tatt både norsk og utenlandsk
presse med storm. På filmlerretet kom
gjennombruddet med hovedrollen i De
Usynlige. Rollen, som den drapsdømte
orgelspillende Jan Thomas Hansen,
mottok strålende respons fra publikum.
Etter at Hagen ble uteksaminert fra
Teaterhøyskolen i 2003 har pilen bare
pekt oppover.
Men i en villskog i Nord-Amerika kunne
det vært slutt på alt.
– Jeg husker det litt som i sakte film. Der
og da føltes det riktig å bare prate, sier
33-åringen.
Han ser ut av vinduet, bort på gata der tre
lønnetrær blir skjenket av vårsola.
– Den stirret meg rett inn i øynene. Var
det noe bak blikket eller var det bare
naturen som så på meg?
Hagen tok seg en pause fra Kon Tiki-
lanseringa i Los Angeles, leide seg en feit,
svart Dodge Charger og dro på solo-
oppdrag til Sierra Nevada. Los Angeles
vekket feil følelser i ham. Alenetid, vill
natur og hyttelivet langt fra "Englenes
by" ble redningen. Målet og drømmen:
Oppleve verdens største trær.
Sequoia-trærene er enorme. I over tre
tusen år har de hundre meter høye trærne
ruvet i lufta. Hagen ville unngå store
folkemengder i nasjonalparken. Grytidlig
dro han ut i den gigantiske skogen, valgte
en vei utafor turiststien og begynte å
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vandre inn i den tette skogen av bartrær.
– Jeg ble ganske speeda av å være der.
Men det er ikke trærne som sitter igjen
som det sterkeste minnet fra villskogen
i Nord-Amerika. På stien fikk Hagen øye
på en hårete rygg som stakk opp bak et
felt tre. Sekunder senere gikk det opp for
ham at en bjørn, bare ti-tolv meter unna,
labbet rundt i skogen.
– Det er faktisk et vanlig syn i disse
skogene. Bjørnen virket opptatt med sitt,
jeg hadde en time igjen og kunne ikke
snu, sier han.
Få skritt senere tittet han ned på to nye
hårete skikkelser på den andre siden
av stien. Denne gangen en fullvoksen
amerikansk svartbjørn med ungen sin på
slep.

seg mot meg. Alle så rart på meg. Jeg
reiste meg opp på stokken, slik at alle
seks bjørnene kunne se meg. Så begynte
jeg å snakke til dem. Rolig. På stavanger
dialekt.

å ta sjanser og slutte å risikere. Det er
ubehagelig å bli bedømt av andre mennesker, men i alle yrker må man jo forholde
seg til det. For oss skuespillere blir det
hele bare veldig synlig.

– Hva sa du?

– Plager det deg?
– Det er den delen av jobben som jeg
definitivt ser på som mest utfordrende.
Av og til vil jeg bare være meg selv, den
jeg er, men fordi man har vært på film så
kan du bli gjort til en du ikke er i ulike
situasjoner. Det kan være ubehagelig.

– Jeg prøvde å forklare at jeg bare skulle
gå forbi her. At jeg var grei.
Mens han sto oppreist på stokken og
snakket til bjørnene med sin særegne
dialekt, beveget bjørneungen seg noen
meter ned i skråninga. Moren tittet ned
på ungen sin, ventet noen sekunder, så
opp på Hagen igjen, og ruslet til slutt
rolig ned til ungen. Der satt de. Mor og
barn. Begge med blikket fortsatt festet på
Hagen.

– Da begynte det å bli alvor. Siden de
hadde unger ble jeg usikker på hvordan
jeg skulle oppføre meg. Var det best å
lage mye bråk eller ville det bare gjøre
mødrene mer aggressive?
Valget var enkelt.
– Jeg måtte bare komme meg unna.

– Jeg kom meg over stokken og listet
meg forbi dem, sier 33-åringen og
trekker pusten.

33-åringen gikk rolig og behersket vekk
fra bjørnene, men ble hindret av en svær
stokk som lå midt i stien og sperret veien.
Stokken var så stor at han var nødt for å
klatre over den for å komme seg videre
på stien. I det han heiset seg over den og
så ned på andre siden- fikk han øye på
enda en bjørnemor med unge som kom
løpende mot ham. Hagen krøp sammen
og gjemte seg bak stokken. Han holdt
pusten. Og lyttet.

Frykt er ofte en del av skuespilleres
hverdag. Frykt for å ikke prestere godt
nok på auditioner, frykt for ikke å levere i
øyeblikket og frykt for negative kritikker.
Hagen mener skuespilleryrket blant annet
handler om å tørre å drite seg ut og å
gjennomføre noe ikke alle til en hver tid
vil like. Men om han er en redd person?

– Jeg ble livredd. Jeg hørte at bjørnen
luktet rundt stokken jeg gjemte meg bak,
sier han og fortsetter.
– Jeg tenkte at jeg måtte få dem til å
forstå at jeg ikke var en trussel, sørge for
at de hadde oversikt over situasjonen.
Jeg fant to pinner og slo de mot
hverandre, Bjørnene lengst unna snudde

– Jeg var ganske høy etterpå for å si
det sånn. På sekunder ble jeg en del av
naturen med deres spilleregler.

– Både ja og nei. Jeg opplever at jeg er
en person som må håndtere en del frykt
i meg selv, men jeg prøver å ikke gi etter
for frykt. Jeg forsøker å være bevisst på
hva jeg er redd for og fokuserer på at det
går an forholde seg til frykten, vokse på
opplevelsen, i stede for å bli preget av
den, sier Hagen og forklarer videre.
– Jeg opplever at yrket mitt på mange
måter berører frykten min. Det er fort
gjort å bli redd som skuespiller, slutte

Han har nettopp kjøpt seg ny leilighet
med kjæresten sentralt i Oslo. Er ikke
Hagen på jobb, finner du ham enten på
fisketur eller sammen med mennesker
han liker.

– Fremtidige maraton-tanker?
– He-he. Nei, jeg har ikke konkurranse
aspektet.
Kon-Tiki-bølgen har begynt å legge seg,
og Hagen legger ikke skjul på at det har
vært mye press rundt rollen som Thor
Heyerdahl. Skjønt, det skulle vel bare
mangle. Hovedrollen i den dyreste filmen i
norsk historie og gjenskapningen av ettermælet til en av våre mest ikoniske menn.
– Jeg opplevde det som ganske hardt
da filmen skulle ut i verden. Øyeblikket
da de første reaksjonene skulle k omme,
kritikerne skulle si sitt. Vi skulle få
tilbakemeldinger på om vi hadde lyktes
eller ikke. Det var en stor risiko, forteller
Hagen.

det som er det verste. Men for meg er
det viktig å lære at selv om øyeblikket
rett før jeg skal på er uutholdelig, selv om
det kan være så skummelt som bare det,
så finnes det noe på den andre siden av
skummelheten som er annerledes. Jeg
vil ikke flykte fra frykten, men heller møte
den, gå gjennom den og komme meg
videre.
For fem år siden jobbet Hagen så mye at
kroppen sa i fra.
– Jeg ble så sliten at jeg kjente jeg hadde
trådd over en grense. En grense for hva
som er bra for meg, sier han og ser ned
i bordet.

“Var det noe bak b likket eller var det
bare naturen som så på meg?”
Pål Sverre Hagen om møtet med en amerikansk svartbjørn

– Naturen er kilden for oss alle, det er der
vi kommer fra, og den er veldig viktig for
meg. Jeg er vestlending og har røttene
mine derfra, men østlandet har også sin
sjarm. Store deler av oppveksten min var
på Nesodden og jeg har alltid vært utrolig
glad i den tilgjengelige marka der ute.

Filmen ble som kjent en stor suksess.
I løpet av fem uker hadde 700 000
nordmenn sett filmen på kino, kritikerne
jublet hemningsløst og superlativene ble
kastet mot Pål Sverre Hagen. Det hele
toppet seg med Oscar-nominasjon for
beste utenlandske film.

– Trives du best alene?
– Jeg trives både alene og med andre,
men det er noe eget å være alene i
naturen, og ha hele marka for seg selv.
Det er fint å lære å være alene og sette
pris på hva som skjer.
Hagen er avhengig av ukas joggeturer.

– Jeg elsker yrket mitt, men noe i meg
har også veldig lyst til å slippe det.
Hvis man går på teater så sitter det
700 mennesker og venter på at du skal
komme ut og gjøre noe. Ofte er det en
glede og jeg føler meg veldig priviligert
som har får lov til å gjøre det. Men av og
til føles det mer skummelt og ubehagelig.
Jeg kan bli nervøs, sier han.

– Jeg liker å bevege meg. For meg er
det meditativt å springe langt. Hvis jeg
er frustrert når jeg starter en løpetur, vet
jeg at jeg er et helt annet sted når turen
er over.

– Hvordan skjuler du nervøsiteten din?
– Det er ikke noe mål for meg å skjule
det. Tiden før jeg skal på scenen, det er

– Kroppen sa "ligg under dyna". Men det
var ikke mentalt, dette var fysisk. Eller,
det henger jo forsåvidt sammen. Men
for meg handlet det mest om det å være
utslitt. Du kan drive deg selv hardt. Jeg
har testet grensene mine, og jeg har lært
at det er viktig å være åpen og lytte når
systemet sier i fra at det blir for mye.
Utenfor er sola i ferd med å forsvinne bak
hustakene. Pål Sverre legger armene i
kors, blir sittende og se ut av vinduet.
– Mot er noe av det viktigste ved
menneskelivet. Det er noe som livet
krever av alle. Det å tørre ting og våge
ting. Det største motet handler kanskje
om å møte seg selv. Inni seg selv. Det
er der slagene står. Det er også da man
virkelig kan møte andre.
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– Følg drømmene dine

{MOT-ambassadøren}

NAVN: Astrid Uhrenholdt Jacobsen
GREN: Langrenn
MOT-AMBASSADØR SIDEN: 2007
KOMMER FRA: Oslo

Langrennsjenta Astrid Uhrenholdt Jacobsen (27),
mener du bør følge hjertet ditt og gripe
mulighetene som kommer.
det er sånn jeg vil leve. Jeg vil ta de
mulighetene som kommer til meg og
jeg vil oppmuntre andre til å gjøre det
samme. Jeg vil leve i takt med mitt eget
hjerte og ha de menneskene rundt meg
som oppmuntrer meg og inspirerer meg
til å tørre.

NTNU og flytte tilbake til Oslo. I løpet av
det året jeg var hjemme sammen med
mamma fant jeg den store legedrømmen
i meg. Jeg er glad jeg fikk tid til å la den
blomstre. Selv om det går litt sakte fremover med studiene nå, vet jeg at det er en
drøm jeg kan følge i større grad senere.

Hvorfor ble du MOT-ambassadør?

Var du modig som ungdom?

– Det var en ære å bli spurt. Jeg hadde
MOT på skolen fra 8.klasse, så jeg kjente
godt til organisasjonen og visste hvor
viktig det fokuset var for ungdommer. Det
har hjulpet meg til å velge den veien jeg
har tatt.

– Både ja og nei. Det var ganske teit å gå
langrenn da jeg var yngre, men jeg synes
det var så gøy at jeg fortsatte likevel. Jeg
fikk jo også så mange venner der at jeg
ikke ville gi slipp på dem, selv om mange
på skolen syntes det var mye kulere å
gjøre andre ting. Sånn sett var jeg veldig
tro og ærlig mot meg selv. Men jeg var
aldri den som sa noe, jeg turte ikke gå i
front for noe og stå opp for andre. Det har
jeg øvd mye på, og siden jeg begynte på
VGS har jeg blitt flinkere og flinkere. Men
jeg tror aldri man blir utlært i modighet,
jeg prøver fortsatt å bli bedre.

Hvorfor trenger vi MOT i dagens
samfunn?

Hva legger du i MOT til å bry deg?
– Kanskje aller mest å gjøre handling av
tanker. Hvis andre er som meg tenker de
ofte at de skulle gjort noe for andre eller
sagt fra om ting de ikke setter pris på i
samfunnet, men det er litt for sjeldent at
man gjør tanker til handling.

Hva legger du i MOT til å si nei?
– Mot til å si nei kan også være mot til
å si ja. For meg har det vært viktig å si
nei til ting som ikke er meg, som jeg
egentlig ikke har lyst til, og si ja til å følge
drømmene mine.

Hva legger du i MOT til å leve?
– Å leve er å ha drømmer og prøve å
følge dem. Jeg kommer ikke til å oppnå
alle drømmene mine, men jeg kommer
til å ha det utrolig gøy på reisen uansett.
Det kan føles usikkert og litt risikofylt
å la drømmene spire og gro fritt, men
{22}

Hvilke valg har du tatt for å komme
dit du er i dag?
– Egentlig er jeg jo her som et resultat
av alle valgene jeg har tatt i livet. Fra
jeg begynte på en annen VGS enn de
fleste på ungdomsskolen min, men der
jeg heller ikke valgte idrettslinje som
de fleste andre idrettsutøverne på min
alder, har jeg lagt et løp som har gitt meg
mulighet til å både bli så god jeg kan på
ski samtidig som jeg kan dyrke drømmen
min om å bli lege. Av og til tenker jeg at
det var en velsignelse at mamma ble syk,
for da bestemte jeg meg for å slutte på

– Nettopp for å vise for ungdom at det
finnes stor verdi i å følge sitt eget hjerte,
at veien ikke nødvendigvis er den samme
for alle. Alle trives med litt ulike ting,
og det er sånn det skal være. Det skal
være lov til å være god til noe, det skal
være lov til å drømme om noe stort eller
drømme om noe lite. Og ungdom må
oppmuntres og bevisstgjøres til å bry seg
om hverandre. Det er så lett å glemme å
se de som er rundt en.

Hvem er ditt største forbilde?
– Tora Berger. Ingen er som Tora, jeg
kommer heller aldri til å bli som henne.
Men hun har vært seg selv hele tiden,
pratet om sine drømmer. Og hun er alltid
blid og møter meg med et varmt blikk.
Jeg merker at hun er en person som vil
alle vel.

Hva er ditt beste tips til ungdom
som har lyst til å bli best?
– Tørre å tro på det! Også finne ut hva
og hvordan man må trene for å bli bedre.
Da blir man kanskje best en dag! Uansett
hvem du spør, så har de brukt mange,
mange timer for å bli så gode de er.
Foto: Scanpix
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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

Selvbetjent Frozen Yogurt er å finne i utvalgte
butikker i Oslo og Trondheim.

– Jeg var
alltid litt
på utsiden
Pia Tjelta fant tryggheten etter
å ha fått kjeft for en tegning.
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Foto: Morten Qvale
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“Vi skreik "Nei til krig i Golfen, nei til krig i Golfen".
Problemet var bare at jeg ante ikke hva Golfen var.”
Pia Tjelta om sitt første demonstrasjonstog

– Jeg lette mye etter hvem jeg skulle
være, sier Pia Tjelta.
Skuespilleren vokste opp i Sola, rett
utafor Stavanger. Der hadde du to
muligheter.
– Du drev enten med rock eller idrett, sier
Tjelta og smiler.
Hun har fortsatt den ungdommelige
utstråling som fascinerte et helt land
i gjennombruddsfilmen "Mongoland"
på starten av 2000-tallet. Siden den
gang har hun fått en datter, funnet
kjærligheten på nytt i skuespiller Mads
Ousdal, levert flotte prestasjoner i utallige
filmer og TV-serier og designet sin egen
kleskolleksjon.
– Jeg hadde vilje. Mye vilje. Og det er
utrolig hva du kan få til med en god
porsjon av det.
Tjelta spilte håndball helt til teateret
tok henne. Men scenedrømmen ble
tent mange år tidligere. Fire år gammel
satt hun sammen med moren sin på
teatret, mens rødhårete Annie sang på
scenekanten. Pia var oppslukt. Det var
ingen vei tilbake. Hennes første rolle var
som landsbyjenta i Kardemommeby på
Rogaland barneteater.
– Jeg fikk aldri noen store roller, og jeg
var en av dem som ikke fikk være med
ordentlig, sier hun og rynker pannen.
– Jeg var alltid litt på utsiden. Nummer to
fra venstre, liksom.
– Og det var problematisk?
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– Det ga meg en egen kraft å ikke få til
alt med engang. Jeg var ikke en av dem
med størst talent. Ingenting var gratis, og
jeg måtte jobbe knallhardt for alt.
14 år gammel ville Tjelta forandre verden.
Sammen med bestevenninna snekret
de et hjemmelaget skilt som de skrev
"FRED" på. Dagen etter gikk de i et
demonstrasjonstog i sentrum.
– Vi skreik "Nei til krig i Golfen, nei til krig
i Golfen". Problemet var bare at jeg ante
ikke hva Golfen var, sier hun og ler. Hun
sier hun alltid har vært trygghetssøkende,
at det har vært viktig for henne å være
trygg på menneskene hun har rundt seg.
– Hva gjorde deg utrygg?
– Følelsen av å ikke være inkludert.
Hun pauser.
– Jeg er fostret opp på enormt mye
oppmerksomhet. Jeg var det første
barnet, første barnebarnet, første ungen
i familien. Jeg hadde tanter, onkler
og bestemødre som heiet meg fram. I
ettertid ser man at det kanskje ikke var
så sunt å bli fostret opp med konstant
applaus, sier hun og ler.
Og som mange andre, opplevde hun at
ungdomstida var preget av uro.
– Jeg følte at kroppen var feil, at det var
noe galt med utseendet, og hadde et stort
behov for å være en del av de kule.

ingenting var galt. Det var lov å være svak
og ingen var fordømmende, sier Tjelta.
– Jeg tror det handler om at det er
plass til alle. Det var både bra og greit
å være spesiell. Vi spilte på samme
lag, og nettopp det gir mye sunt til en
ungdomstid.
Hun vokste opp i en familie der døren var
åpen for alle døgnet rundt. Selv kaller hun
det "Italia-familien". Ingen sa nei, alle var
alltid hjertelig velkommen og folk fartet
inn og ut av huset hele tida.
– Det har vært en ideal for meg. Det er
akkurat slik jeg ønsker at det skal være i
hjemme mitt. Er sted fullt av varme, der
alle kan komme og gå som de vil.
Da hun en dag fikk kjeft av læreren sin
for å tegne ved siden av stilen sin, ble
hun såpass utilpass at løsningen ble å
bytte skole til Steinerskolen.
– Jeg gikk med alpelue, hadde svart hår
og bart. Jeg ville ikke være uniformert,
jeg ville skille meg ut.
På den nye skolen møtte Tjelta to
personer som skulle bety masse for
henne og veien hun har valgt å gå. Det
ble starten på et liv foran publikum og
kamera, hennes egne lille drøm om Annie.
– Uten dramalærer Frode og kontaktlærer
Erik hadde jeg aldri turt å bli skuespiller.
Hun smiler.

Tryggheten fant hun i Ten Sing-miljøet.
– Koret betydde masse. Det var en
samlende kraft, ingenting var farlig og

– De ga oss en tro på at vi kunne få til alt
vi ville, ingenting var umulig.

Foto: Agnete Bruun/Dagbladet
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Feirer jubileum med rekordstor MOT-turné
Turnéleder Tore Sandnes
og MOT-ambassadør
Chand er med på hvert
stopp.

31. mars ble MOT-turné 2014 sparket i gang i Våler
i Hedmark. MOT feirer i år femårsjubileum med sin
Norgesturné, og lover at årets turné skal bli større og
bedre enn noen gang. Helt frem til 9. september skal
MOT-bussen være på v eien og besøke 20.000 ungdommer
og 51 kommuner og skoler over hele landet.
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1300 elever møtte opp, på et av MOT-turneens største show noensinne, i Lørenskog.

– MOT-turneen er en samfunnsbyggende
turné. På hvert stopp lager vi et show
med lokale ungdommer og profesjonelle
artister. Samtidig har vi årsmøte og
Inspirasjonsforedrag med skole- og
kommuneledelse. På den måten får vi
forsterket det lokale MOT-arbeidet og
gitt noe tilbake til de mange h undre
MOT-medarbeiderne vi møter, sier
turnéleder Tore Sandnes.

Fantastiske ungdommer

Blir aldri lei

Turneen har allerede besøkt en rekke
steder, og de sterke ungdomsinnslagene
er noe som virkelig skiller seg ut.

Turnélederen har vært sjef i alle de fem
årene MOT har arrangert turné og har
rundt 150 show bak seg. Men han blir
aldri lei.

– Jeg glemmer aldri når to jenter fra
åttendeklasse sang foran 1300 elever fra
fire forskjellige skoler i Fjellhamarhallen
i Lørenskog. Den opptredenen viste hva
MOT handler om. Og slike opplevelse får
vi nesten på hvert eneste stopp. Det er
fantastisk å oppleve, sier Tore.

– Jeg leder meg til hvert stopp. Hvordan
er de lokale M
 OT-medarbeiderne? Hvilke
ungdomsinnslag får vi? Hvordan går
årsmøtet med ordfører og rådmann?
Det høres ut som en klisjé – men det er
faktisk en gave å få være med å forsterke
det lokale MOT-arbeidet på denne måten,
avslutter Sandnes.

Du kan følge turneen på Instagram, på #MOT2014, eller på mot.no.
MOT-turneen er støttet av Gjensidigestiftelsen.
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“MOT har verdier
som jeg ønsker å
stå for.”
Peter Orry Larsen, Aalesund FK

Tippeligasesongen 2014 er i full gang, og også i år er MOT-logoen godt synlig. Fotballspillere er
viktige forbilder for ungdom, men er spillerne selv bevisst sin rolle? Vi tok en prat med Martin
Linnes fra Molde FK og Peter Orry Larsen fra Aalesund FK.
Martin Linnes mener at spillerne på MFK
er bevisst på hvordan de påvirker barn og
ungdom.

Peter Orry Larsen tilhører naborival
Aalesund FK, og han er opptatt av at
toppidrettsutøvere skal utnytte rollen som
forbilde på en god måte.

– Unytt rollen som forbilde
– Jeg tror stort sett alle norske fotballspillere er fullstendig klar over at de er
forbilder, alle som har litt mellom øra
skjønner at de er det. Man skal by på
seg selv. Et godt forbilde innen fotball er
for meg en som fortjener å være der han
er. Som har trent hardt, gått egne veier
og respektert de andre på laget sitt, sier
Martin.

– Jeg husker en gang jeg var trener for
et guttelag der det var en gutt som hele
tiden kjefta på andre når de bomma på
mål. Jeg gikk bort i pausen og snakka
med han om viktigheten av å motivere de
som ikke treffer mål, slik at de ikke ble
redde for å skyte. Neste gang en spiller
bomma gløtta gutten bort på meg, så løp
han bort og ga spilleren som bomma en
klem. Det er en god følelse å kunne bidra
slik, på en positiv måte.

– Bygger hverandre opp
Viktigheten av å bry seg om andre er noe
MOT har fokus på i klasserommet, men
også i møte med toppfotballlagene som
spiller med MOT på ryggen. Dette er også
noe de to klubbene har fokus på.
– Det er blitt en kultur i AAFK hvor vi
bygger hverandre opp. Vi er flinke til å
bry oss, og vi vet at vi vil hverandre vel
– da kan vi også kjefte på hverandre i en
kampsituasjon, sier Peter.
Martin husker spesielt godt en episode
hvor resten av lagkompisene brydde seg.

Forbilder
som
viser
MOT
– Vi er flinke til å bry oss i Molde, og vi
står sammen føler jeg. I fjorårssesongen
fikk jeg rødt kort mot Rosenborg på
Lerkendal etter bare 20 minutter. Da var
det skikkelig kjipt i en halv time, helt til
gutta kom inn i garderoben der jeg satt
aleine og sippa. De andre ga meg klapp på
skuldra og oppmuntring slik at det ble fort
glemt. Da fikk jeg virkelig kjenne på kroppen at dette er ei gruppe som bryr seg!

Viktig å tenke over valg
Fotballspillere er som andre toppidrettsutøvere opptatt av valg. Både Martin og
Peter mener at valg har vært viktige for at
de i dag kan leve av å spille fotball.

tøft å tørre å ta den utfordringen og å
stole på at det går bra. Jeg håper at ikke
mange faller fra fordi de ikke tør å ta det
steget, sier Martin, og mener selv at han
har truffet bra med de valgene han har
tatt så langt. Peter supplerer med at det
dreier seg om typiske valg; å takke nei til
en del ting, være streng med seg selv og
å gjøre det som føles rett.
– Det var viktig for meg med skole og å
legge ned noen ekstra timer på fotball
banen for å trene, og da må man velge
bort noe. Men jeg er veldig fornøyd med
de valgene jeg tok i dag.

– MOT er kjempeviktig
Martin om Peter: Hardtarbeidende, ærlig, fair og gir alltid 100 prosent for laget. Han fortjener å være der han er. Det er mitt inntrykk av han.
Peter om Martin: På fotballbanen er han en moderne back, som er veldig god både o ffensivt og defensivt. Jeg kan tenke meg at de aller fleste
tippeligaklubber kunne tenke seg å ha en spiller og type som Martin i gruppa.
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– Da jeg var 15 bestemte jeg meg for å
virkelig satse på fotball. Jeg måtte ta det
steget og satse fullt ut. Det kan kjennes

– Vi kjenner oss igjen i grunnverdiene
til MOT; å gå egne veier, ha tro på det vi
gjør og å si nei til veldig mye som man

“Det er viktig
at vi stadig får
påminnelser fra
MOT om at vi
har en effekt
på folk.”
Martin Linnes, Molde FK

egentlig har lyst til, sier Martin. Det å få
en klapp på skuldra etter kamp får man
aldri nok av. Det er viktig at vi får stadige
påminnelser fra MOT om at vi har en
effekt på folk og en påminnelse på at vi
er forbilder.
– Jeg tror at MOT er kjempeviktig for
holdningene til ungdom, og det er bra
at noen tar det ansvaret som i utgangs
punktet ikke er noens ansvar. Å linke
dette inn mot gode forbilder har jeg
tro på. Det er i alle fall verdier som jeg
ønsker å stå for, avslutter Peter.
Vi gleder oss til å følge Martin, Peter og
de andre spillerne med MOT-logoen på
ryggen i årets Tippeliga. Vi veit at den
jobben de gjør som forbilder vil påvirke
ungdom og forsterke MOTs budskap.
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Norconsult var rådgivende ingeniør for
Holmenkollbakken – fra rivingen av den gamle
hoppbakken tilferdigstillelsen av den nye. I tillegg
har våre lysdesignere, i samarbeid med arkitektene,
hatt ansvaret for den kunstneriske belysningen.

UNgdoM,
økoNoMi og
UtdaNNiNg
RT

Å ha innsikt og orden i egen økonomi
er viktig for å kunne leve et godt liv.
Finans Norge
• ønsker å bidra til at barn og unge skaffer seg orden i egen økonomi
• ønsker bedre undervisning om personlig økonomi i skolen
• samarbeider med andre for å oppnå dette
Våre program:
• Sjef i eget liv! – en digital plattform og et pedagogisk program
i samarbeid med Ungt Entreprenørskap (UE), Husbanken og NAV

Innovasjon begynner her.
Kanskje du også.

Norconsult er stolt
samarbeidspartner med

• Økonomilappen – økonomiopplæring for ungdom
- En kunnskapstest
- En nettportal med kalkulatorer og informasjon om privatøkonomi
- En app under utvikling
i samarbeid med Forbrukerombudet
Mer informasjon hos Finans Norge: www.fno.no

norconsult.no/karriere
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