
 

Møteplassen 2014 

Kampen for en ærlig idrett 

Motivasjon av unge utøvere 

 

 

 

Fredag 25. og lørdag 26. april på Rica Seilet Hotel, Molde  

 
 

Andreas Selliaas – Alt for å vinne 

- Hva er kampfiksing og hvorfor fikses det kamper? 
- Fikser norske utøvere kamper 
- Presentering av funn fra den første undersøkelsen i norsk i drett om 

kampfiksing 
 

 

 
 

Per Emil Granmorken – Kampfiksing på Oddsen? 

- Hvordan velger Norsk Tipping ut spillobjekter på Oddsen? 
- Kan Norsk Tipping forhindre kampfiksing? 
- Hva gjør Norsk Tipping når det er mistanke om kampfiksing? 

 

 
 

 
 

Karina Andersen Aas og Olav Lie Gundersen 

Motivasjon – med fokus på ungdom 

- Hvordan forholder vi oss til ungdom som utøvere, trenere, dommere, 
ledere og hvordan motiverer vi.  

- Praktisk økt med trening av hodet med fokus på individ (I), gruppe (G) 
og Plenum (P) 

 

 

 

 

 

 

Påmelding innen torsdag 1o. april til 
 

amanda.barsten@idrettsforbundet.no 
 

Påmeldingsskjema finner du her 

mailto:Amanda@barsten@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/krets/moreogromsdal/Sider/default.aspx


 

 
 
 
 

Invitasjon til Møteplassen 2014 

 
 
Møre og Romsdal idrettskrets har gleden av å invitere tillitsvalgte, ansatte, utøvere, foreldre og andre 
interesserte i idrettslag, idrettsråd og særidretter i Møre og Romsdal til Møteplassen 2014.  
 
Vi ønsker også deltakere fra andre frivillige organisasjoner eller institusjoner velkommen. 
 

Møteplassen 2014 går av stabelen fredag 25. og lørdag 26. april på Rica Seilet Hotel i Molde. 
 
I år har vi fokus på kampen for en ærlig idrett (fredag) og motivasjon  – det siste emnet med særlig fokus på 
ungdom (lørdag).  Vi håper du liker programmet og blir med oss på to spennende dager i Molde. 
 

Møteplassen  er en viktig møteplass og læringsarena både for erfarne og for nye tillitsvalgte; for trenere, 
dommere og utøvere;  for andre interesserte – på tvers av idretter. 
 
Vi oppfordrer dere til  å involvere ungdom!  Det er viktig for idrettsorganisasjonens framtid. 
 
Invitasjon, program  og påmeldingsskjema finner du på www.idrett.no/moreogromsdal 
 
 

Påmeldingsfristen er  torsdag  10. april og påmeldingsskjema sendes innen fristen til: 

 
e-post:    amanda.barsten@idrettsforbundet.no  
post:       Møre og Romsdal idrettskrets att. Barsten, Idrettsvegen 2, 6413 MOLDE  
 

 
Velkommen til Møteplassen 2014 
 
 
 
Med hilsen 
Møre og Romsdal idrettskrets 
Heidi Falkhytten (sign.)  
Leder  

 
Amanda Barsten 

         Idrettsfaglig konsulent 
 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/moreogromsdal
mailto:amanda.barsten@idrettsforbundet.no


Møteplassen 2014 

Program 

 

 

Møteleder:   Magne Krumsvik 

Fredag 25.april 
 
18.00 – 18.15 Velkommen.  Utdeling av innsatspokal for aktiv innsats. 
 

18.15 – 20.00 Kampen for en ærlig idrett. Fokus: Kampfiksing 
   Andreas Selliaas: 

Alt for å vinne? 
   - Hva er kampfiksing og hvorfor fikses det kamper? 
   - Fikser norske utøvere kamper? 

- Presentering av funn fra den første undersøkelsen i norsk idrett  
  om kampfiksing. 
 

Per Emil Granmorken: 
Kampfiksing på Oddsen?  
- Hvordan velger Norsk Tipping ut spillobjekter på Oddsen? 
- Kan Norsk Tipping forhindre kampfiksing? 
- Hva gjør Norsk tipping når det er mistanke om kampfiksing? 

 
20.30  Middag, restauranten 
 

 
Lørdag 26.april 
 
08.00 -09.00 Frokost 
 

09.00 – 12.00  Motivasjon – med fokus på ungdom: 
   Karina Andersen Aas og Olav Lie Gundersen 

- Hvordan forholder vi oss til ungdom som: 
o Utøvere? 
o Trenere? 
o Dommere? 
o Ledere? 

- Hvordan motiverer vi? 
 
12.00 – 13.00 Lunsj 
 

13.00 – 16.00 Motivasjon – med fokus på ungdom 
Praksis for trenere og ledere – vi trener hoder i form av I (individ) G (gruppe) 
og P (plenum) 

 

 



Møteplassen 2014 

Foredragsholdere 

 

 

 

 

 
 

 

Andreas Selliaas 
Er kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping. Han har tidligere 
jobbet som spesialrådgiver i Norges idrettsforbund og vært forsker i 
Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han har i flere år jobbet 
internasjonalt med problematikken og fungerer i dag som rådgiver 
for NIF på området. 

 

 
 

 

Per Emil Granmorken 
er ansatt i Norsk Tipping. Han har vært med på å bygge opp 
selskapets e-handelsløsning. Han er nå leder for Sportsspill og har 
budsjett- og resultatansvar for Tipping og Oddsen. 
 
 

 

 

 

Karina Andersen Aas 
har spisskompetanse innen relasjonsledelse, team og samhandling, 
rådgiving/coaching, prestasjonspsykologi, motivasjon, 
engasjement, arbeidsglede og selvtillit. Hun jobber mye innenfor 
idretten; som foreleser ved Norges Idrettshøyskole, coach i Norges 
idrettsforbund, kursholder i idrettskretser og som mental trener for 
utøvere i ulike idrettsgrener. Til daglig er hun ansatt i 
konsulentselskapet Assessit med utvikling av ledere, team og 
organisasjon. 
 

 

 
 

 

Olav Lie Gundersen 
er kjent som forfatter, lærer, trenere og idrettsfaglig konsulent. 
Bøkene «Den siste viking» (om Ragnar Torset) og «Mot strømmen» 
handler begge om indre drivkrefter, lidenskap og motivasjon. Hans 
idrettsfaglige CV inneholder arbeid som idrettsfaglig konsulent i 
Norges Håndball Forbund og som lærer i idrettsfag ved Ulstein 
Vidaregåande skule. 
 
 
 

 


