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Tirsdag 1. oktober 2019

  Sted  Scandic City, Håkonsgaten 2-7, 5015 Bergen 

  Tid  kl. 16.00–20.30 

  Pris  kr.300,- inkl. middag, kaffe/te og frukt.
    kr. 50,- av deltakeravgiften går til TV-aksjonen 
 
  Påmelding 
    
    innen onsdag 25. september 2019
 
    Meld deg på her!  
    Begrenset antall plasser – Førstemann til møllen!  
  
    Les mer om Balanse på våre nettsider

BALANSE er et nettverk som arbeider for å få flere kvinner og jenter med 
i idretten. I samarbeid med årets TV-aksjon arrangerer vi konferansen

”NÅ ER DET HENNES TUR”

KONFERANSE

https://www.deltager.no/balanse_-_et_nettverk_for_a_fa_flere_kvinner_i_idretten_01102019
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hordaland-idrettskrets/idrettogsamfunn/balanse/
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ANJA HAMMERSENG-EDIN
Gründer og daglig leder
 
Anja har vært en av Norges beste håndballspillere. Hun var en del av det 
norske landslaget i syv år og har blant annet bronse i VM 2009 og sølv i 
EM i 2012. I EM ble hun også kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller. 
Som foredragsholder inspirerer Anja deg til å være modig og gir deg styrke 
til å se muligheter i stedet for begrensninger! Foredragene hennes er leven-
de og ærlige og du får konkrete tips og verktøy som er enkle å ta i bruk.

IRENE KINUNDA AFRIYIE
Kunstnerisk og adm. konsulent Fargespill
 
Irene har vært aktør i Fargespill i et tiår og er nå fast ansatt i Stiftelsen. Hun 
kom til Norge fra Kongo som 16-åring og har siden delt av sine erfaringer, 
gitt et viktig innblikk i hvordan det er å få innpass i et nytt land og en ny kul-
tur og har vært en sterk stemme i den offentlige debatten. Irene represente-
rer gjennom sin person det vi må ha fokus på, både som enkeltpersoner og 
som samfunn, for å løse de utfordringene vår nærmeste fremtid byr på.

LAIS ARAUJO
Profesjonell fotballspiller i Arna-Bjørnar
 
Lais ble født i slummen i Brasil, hun ble satset på av en organisasjon som 
ga henne mulighet til utdanning og fotballspilling i USA og er i dag profe-
sjonell fotballspiller i Arna-Bjørnar. Hun gir oss nye perspektiver på det å 
komme fra fattige kår og hun har et helt annet syn på livet enn mange av 
oss. Lais er en jente med godt humør som byr på seg selv og gleder seg til 
å fortelle om sin reise. 

ROGER GJELSVIK
Daglig leder TIF Viking og coach Olympiatoppen
 
Roger er daglig leder i TIF Viking, en fleridrettsklubb med lange tradisjo-
ner stasjonert i Bergen sentrum. I tillegg arbeider Roger for Olympiatop-
pen som coach hvor han har ansvar for utholdenhetsidrettene padling, 
triatlon, sykkel og skøyter. Roger er en svært engasjert idrettsmann med 
sterke meninger og mange baller i luften. Som foredragsholder vil han 
nok både provosere og begeistre folk salen.

INNLEDERE

TV-AKSJONEN
CARE
 
TV-aksjonen NRK 2019 går til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for 
kvinner i noen av verdens mest sårbare områder. TV-aksjonen skal gi 
kvinner mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp 
og få sin stemme hørt. Årets aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.


