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åren er kommet 
med snøsmelting 
og nye blader 
på trærne. Like 
sikkert hvert år 
kommer søppel til 
syne i naturen og 

ryddegjenger er på gang for å få vekk 
det verste. Vi må få fasaden pen før 
nasjonaldagen. Det skulle bare mangle 
at vi tar et tak til felles beste.

På ett område er det vanskelig å få opp 
entusiasmen for en samlet dugnad. 
Vår samfunnsutvikling har brakt 
oss dit at bruk av rusmidler hører til 
dagens orden blant voksne og unge. 
Særlig synlig blir det i omtale av 
vår nasjonaldag som må feires med 
sprudlende champagne, og salget av 
øl som når nye høyder.

Vi ser med kritiske øyne på 
russefeiringen som dessverre 
har utviklet seg i en retning som 
inneholder mange negative elementer. 
Skribenten Erling Rimehaug 
kommenterer i en artikkel slik: 
"Russefeiringen er forandret til det 
nesten ugjenkjennelige. Men det er 
også samfunnet." Russefeiringen er 
et speilbilde av samfunnet vi har laget 
til, ikke helt vakkert å se på, men til 
ettertanke.

DNT - Edru Livsstil har aldri vært 
så aktuell som i dag. Vi skal utgjøre 
forskjellen. Forskjellen som skal 
bringe vårt samfunn inn på en mer 
rusuavhengig kurs.

I dag kan vi knapt åpne en avis 
eller se på TV uten at alkohol er en 
betydelig ingrediens i framstillingen. 
Matspalter inneholder behørig 
omtale av forskjellige viner, 
reklame om feriereiser inneholder 
gratis velkomstdrinker, bilder fra 
idrettsarenaer viser publikum med 
ølglasset i hånden. Slik kunne en ramse 
opp eksempler nok til å fylle hele dette 
bladet. Vi i DNT - Edru Livsstil må 
våge å bli tydeligere i vårt fokus på 
at vårt samfunn vil fungere utmerket 
uten alkohol og andre rusmidler.

Det er voksengenerasjonen som har 
brakt oss der vi nå er, og de må tåle å 
høre at de ikke har satt kursen rett. Til 
tross for dette ser vi at en større del av 
ungdommen ikke bruker alkohol og 
andre rusmidler. Er det fordi de unge 
ser skadevirkninger tydeligere enn 
voksengenerasjonen?

Dette var en lang introduksjon til å 
sette fokus på vårt viktige landsmøte 
i Molde i juni. Vi har fått et flott 
program fra arrangementkomiteen, 

så rammene rundt landsmøtet skulle 
være de beste. Saken vår, den edrue 
livsstilen, har aldri vært mer aktuell 
enn nå. Nå skal vi bruke dagene på 
landsmøtet sammen for å meisle 
ut våre nye satsingsområder. Jeg 
oppfordrer utsendingene fra lag 
og distrikt til å forberede seg godt, 
gjerne med drøftinger i lokallagene 
og distriktsstyrene før dere reiser, 
slik at vi kan få til en god og effektiv 
samhandling i landsmøtet. La oss bruke 
mye tid på å se framover og på hvordan 
vi kan vokse i framtiden. Formaliteter 
og rapporter er viktig, men bare som 
fundament for en god framtidsplan. 
Vår plass i samfunnsutviklingen må 
bli tydeligere, og det oppnår vi bare 
ved å være fokusert på målet om en 
edru livsstil.

 

Kjære lesere

V

Edru Livsstil Hamar er no ein 
del av grasrotandelen. Kjøper 
du lotteriprodukt av Norsk 
Tipping, oppgir du Edru 
Livsstil Hamar som mottakar 
av din grasrotandel. Vi vil 
øyremerke midlane frå den 
til utviklingsprosjektet JAFA 
i Etiopia!

Støtt JAFA ved å gi din grasrotandel til Edru Livsstil Hamar

Sigmund Kroslid 
Leder DNT - Edru Livsstil
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Veien fram går først tilbake.
Gjennom lettfattelig formidling 

av kunnskap, praktiske erfaringer og 
oppgaver tar boken deg igjennom de 
samme fem stadiene som ANTA-kurset, 
et kjent og virkningsfullt motivasjonskurs 
for rusmisbrukere. 

Både kurset og håndboken kan også 
brukes som motivasjon for å bli kvitt 
andre former for avhengighet. 

"Det handler ikke om å slutte og ruse 
seg, men om å finne en mulighet til å 
slippe." Dette sier Per Føyn, spesialist i 
psykiatri, om boka.

Til den rusavhengige
Boka gir både forklaringer du trenger for 
å kunne jobbe målrettet med deg selv, og 
verktøy som hjelper deg å lykkes med å få 
et rusfritt liv. Det legges vekt på det som 
kan gjøre deg "frisk”.

Til deg som skal arbeide med 
rusavhengige eller er pårørende 
Denne kunnskapen du får av boka er helt 
avgjørende for bedre samhandling med 
dem du har ansvar for og tilknytning til.

Til alle andre 
Boka gir nyttig kunnskap for bedre å 
kunne forholde deg til rusavhengige som 
du møter – og det gjør vi alle. Alle som 
mener noe om ruspolitikk burde som et 
minimum sette seg godt inn i det stoffet 
som her presenteres.

Håndboken er skrevet for deg som 
opplever at ditt eget eller andres 
rusmisbruk er blitt så problematisk 
at det går ut over både livskvalitet 
og helse. Den er også nyttig for deg 
som vil vite om du selv eller noen du 
kjenner er i ferd med å bli avhengige.

Boken tar utgangspunkt i at det dypest sett 
er en sammenheng mellom rusproblemer 
og psykiske helse, og at svaret på hvor du 
må begynne, ofte er i finne et eller annet 
sted i fortiden. Derfor er bokens tittel: 

"Veien Fram går først tilbake" av Rita Nilsen
- En håndbok for deg som sliter med alkohol, rusmisbruk og annen avhengighet

Tekst: Jon Gangdal
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m vi sammenligner alkoholforbruket 
dagens eldre har med det eldre hadde 
for et par tiår siden, bruker dagens 
eldre dobbelt så mye alkohol. Det 
er også blitt færre avholdne i denne 

aldersgruppen, i tillegg til at godt voksne og eldre 
drikker alkohol oftere sammenlignet med før.

Ny prosjektleder
Helsedirektoratet har nylig godkjent et treårig prosjekt kalt 
”Eldre og alkohol – og ensomhet” hvor DNT - Edru Livsstil står 
som eier og organisator. I lesende stund foregår intervjurunder, 
og ansettelse av ny prosjektleder står like for døren.

Eldre kropper tåler alkohol dårligere
Mange eldre har et høyt medikamentforbruk. Hver femte 
70-åring bruker mer enn ti reseptbelagte legemidler, og det er 
ingen forskjell på medikamentbruk hos de med et høyt eller et 
problematisk alkoholbruk versus de med lavt forbruk. Særlig 

er medisiner som virker på hjernen mye brukte medikamenter 
blant eldre. Eksempler på disse er beroligende og angstdempende 
medisin, samt sovemedisin. Resultatet kan bli at man blir sløvere 
og trøttere, får dårligere konsentrasjon og hukommelse, samt blir 
mer ustø til beins. I tillegg forsterker noen av de hyppigst brukte 
medisinene alkoholens rusvirkning og kan føre til avhengighet.

For lite kunnskap
Det er for lite kunnskap om alkoholbruk blant eldre og 
konsekvensene det får. Leger spør sjelden, og familien ser på 
temaet som tabu og skambelagt. En viktig jobb fremover er derfor 
å bryte ned tabu og spre nøktern kunnskap om eldre og alkohol, 
og særlig viktig er informasjon om eldre og medikamenter. 
Gjennom prosjektet vil vi mobilisere eldre og deres pårørende, 
senke terskelen for å gjøre endringer og søke hjelp, og fremme 
kunnskap om eldre og alkohol. Temaet er også altfor sjelden 
oppe til drøfting på sykehjem og i hjemmesykepleien. En nylig 
undersøkelse gjort av Actis og Skadeforebyggende Forum blant 
ansatte i eldreomsorgen i Oslo viser blant annet at ansatte i 
helsevesenet ofte møter alkoholutfordringer i sin jobbhverdag.

Viktige samarbeidspartnere
Hovedmålet med prosjektet er å gi helseopplysning til de eldre, 

til pårørende og helsepersonell, samt å få gjennomslag 
for styrking av eldrepolitikken i kommunene. Viktige 
samarbeidspartnere blir Helse- og omsorgstjenesten, 
Actis, Senioruniversitetene og Fagforbundets 
pensjonistforbund som driver lokallag over hele landet. 
Vi har allerede innledet et samarbeid med lokale 
pensjonistforbund i Hordaland hvor vi har vært og 
holdt foredrag våren 2017.

DNT - Edru Livsstil tilbyr også lokallagene 
foredraget ”Fra strikkemønster til drikkemønster” mot 
dekning av reiseutgifter.   Vi vil også tilby samarbeid 
med lokallag som ønsker å sette temaet på agendaen 
gjennom lokale seminar.

Utfordring for framtiden
Et vanlig uttrykk er at de som har levd lenge fortjener 
å nyte de siste årene av livet, men økt alkoholbruk kan 
være med på å redusere nettopp den livskvaliteten de 
søker. Når alkoholbruken øker, får også flere problemer. 
Forskning på feltet viser at vi har fått flere eldre med 
problematisk alkoholbruk og at vi kan vente en videre 
økning i takt med at det blir flere eldre. Alkohol handler 
om den enkeltes valg, men også om rett og mulighet 
til god helseinformasjon. Vi vet at eldre drikker mer 
og oftere enn før, og flere utvikler et problematisk 
drikkemønster med risiko for skader og avhengighet. 
Mange eldre tror alkohol er bra mot hjerteproblemer, 
dårlig søvn eller som erstatning for beroligende 
midler. Pilotprosjektet skal bidra med helseopplysning, 
ikke minst om uheldige effekter av alkohol og 
medikamentbruk hos de eldre, og skal arbeide med å få 
temaet "eldre og alkohol" på dagsorden.

Tekst: Marit Barene, marit@edru.no

ELDRE OG ALKOHOL

Nytt prosjekt om eldre, alkohol og ensomhet

O
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Det er en fantastisk tid vi nå går i 
møte. Naturen våkner til liv. Sola 
står høyere og høyere på himmelen 
for hver dag og sender sine varme 
solstråler og gir naturen liv, noe vi 
mennesker kan nyte i fulle drag.

Ungdommer er i ferd med å 
avslutte flere års utdanning 
ved videregående skoler og har 
sikret seg et godt utgangspunkt 
for livet videre. Det er slettes 
ikke rart at denne milepælen i 
utdanningen skal feires. Jeg tenker 
på russefeiringen.

De som nylig stod foran russefeiringen har gjennom utdanningen 
fått inngående kunnskaper om alkohol og andre rusgifter, hva de 
kan påføre seg selv, venner og samfunnet for øvrig.

Det er trist og nedslående å lese hva politiet i Vestfold uttaler om 
russen: Det vi ser nå er tilnærmet lovløse tilstander. Samtidig 
kan VG berette: Overfylte busser, vold, blotting, urinering og 
skjenking av mindreårige. Dette er bare så alt for trist!

Jeg lurer på om de som var russ i år, midt i den fineste 
ungdomstiden, er klar over hva de går glipp av? Ekte glede som 
ikke kommer fram når sansene deres er neddopa av rusmidler. 
Det finnes mange mennesker som tenker tilbake på russetiden, 
da de foretok seg handlinger i ruset tilstand som har preget hele 
livet deres på en negativ måte.

Derfor vil jeg si til all kjekk ungdom i Norge: Si nei takk når 
noen byr deg alkohol eller andre rusmidler. Og til de som tilbyr 
rusgift: Ikke fortsett! Respekter alle som sier nei og ikke støt dem 
bort - det står det respekt av!

Til all russ i Norge for all framtid: 
Feir russetiden edru og opplev den ekte glede. Det lønner seg!

Ekte glede- russetid uten alkohol

Anders Engelskjønn 
Medlem Ruspolitisk utvalg

LESERINNLEGG

Sist uke fremmet FrP forslag om at det skal bli lov til å drikke 
pils (og alkohol helt opp til 22 prosent) i parken allerede før 
sommeren. Forslaget kom etter at Høyres landsmøte gikk inn for 
å tillate øldrikking i parker.

Vi i Edru Livsstil er opptatt av at fellesområdene våre skal 
oppleves som trygge og trivelige for alle. Parken skal være et sted 
det skal være hyggelig for eksempel å ha med seg barn. Åpner vi 
for at det skal kunne drikkes her også, kan vi ødelegge nettopp 
dette.  Derfor mener vi at parker bør være alkoholfrie soner. Det 
finnes nok av restauranter og uteserveringer der folk kan ta seg 
et glass. Det er mange som strever med alkohol, vi trenger ikke 
legge til rette for enda mer drikking.

Fyll og bråk er uansett ulovlig, men for barn kan berusede 
voksne oppleves skremmende også om man ikke er ravende full. 
En del barn har det ugreit med alkohol hjemme, og de fortjener 
at parkene er frisoner med edru voksne.

Pils i park er heller ikke 
et folkekrav. Ifølge en 
undersøkelse fra Sentio 
ønsker hele 75 prosent av 
oss flere alkoholfrie soner. 
Forslagene fra Frp og Høyre 
er et skritt i motsatt retning av 
hva nordmenn ønsker. De går 
også på tvers av regjeringens 
lovnader i samarbeidsavtalen, 
som sier at hovedlinjene i 
alkoholpolitikken skal ligge 
fast og at Norge skal redusere 
problematisk alkoholforbruk. 

Vi forventer at stortingsflertallet tar ansvar og sier nei til forslaget 
fra FrP.

Pils i park

Etter landsmøtet 2015 sette eg meg ned, 
overraska. Det stolte og tydelege namnet 
vårt, Det Norske Totalavholdsselskap, 
blei til eit tamt og tilslørt DNT - Edru 
Livsstil. 

Det å ha ein edru livsstil femner vidt. 
Det trår varsamt. Få føler seg utanfor. 

Dessverre viser det ikkje fullt ut kva me verkeleg står for. Me har 
ikkje berre ein edru livsstil, me er alltid edru! 

Me må vera stolte og tydelege. Me står i front i denne 
fråhaldskampen! Eg vil me skal bretta opp ermane, kutta ut Edru 
Livsstil og heller bli Alltid Edru. Eit kort og positivt namn, like 
sterkt som "totalavhold". 

Alltid Edru

Egil Tunheim

Marit Barene
Generalsekretær  
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ørdag 13.mai deltok Idrett Uten Alkohol med 
to lag på Holmenkollstafetten 2017. Superlaget 
dro i land en 11. plass, en sterk plassering blant 
64 lag i sin klasse. Litt kluss ved veksling gjorde 

at den unge kombinertutøveren Alexander Johnson 
måtte løpe hele 5 etapper, noe han gjorde med heroisk 
innsats. Etter stafetten var det duket for bankett med 
"stand up paddleboard" og konsert på Cafè de Concert 
på Tjuvholmen.

Idrett Uten Alkohol på 
HOLMENKOLLSTAFETTEN

L

Tekst: Gro Anette Fanebust, gro@edru.no
Foto: Maria J. Zafar, maria@edru.no
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IDRET T UTEN ALKOHOL

NY KAMPANJE: Idrett Uten Alkohol vil spre sitt budskap 
der barn og unge samles for idrett, lek og mestring.

Tankevekkende kampanje

Ikke alle gleder seg like mye når høysesongen for 
cuper og idrettsarrangement som står for døra.

Idrett Uten Alkohol arbeider i disse dager med en ny kampanje 
rettet mot større idrettsarrangement for barn og unge. Kampanjen 
handler om at det er viktig med fristeder fra alkohol. Særlig for 
barn som har opplevd alkoholens skadevirkninger på nært hold.

– Vi tenker at noen soner bør være alkoholfrie, og at idretten 
absolutt bør være en av disse. Nesten hvert tiende barn i Norge 
har minst en forelder som sliter med alkohol. I et idrettslag vet en 
sjelden hvem disse barna er. Dersom foreldre, trenere eller andre 
voksne tar frem alkoholen på kvelden under en cup i sosialt 
samvær, kan det gjøre alle barn utrygge. Men spesielt de som 
i hverdagen opplever mye vondt som følge av alkoholmisbruk, 
sier prosjektleder for Idrett Uten Alkohol, Gro Anette Fanebust.
 
Drahjelp fra lagene
Idrett Uten Alkohol ønsker å nå ut til cup-arrangører, idrettslag 
og foreldre med en liten påminnelse om at arrangementene 
skal være barnas fristed. Kampanjen ble sluppet i april, like før 
høysesongen for cuper og andre idrettsarrangement for barn og 
unge. 

– Vi tror alle idrettslag vil kunne stille seg bak at disse 
idrettsarrangementene skal være en arena for barna, fri fra de 
voksnes alkoholvaner, sier Fanebust, som håper kampanjen blir 
en tankevekker. 

For å nå ut til flest mulig får Idrett Uten Alkohol hjelp fra 
Edru Livsstil sine lokallag.

– Vi har utfordret hvert lokallag til å velge ett 
idrettsarrangement i sitt område der barn og unge samles til 
å fronte Idrett Uten Alkohol sin kampanje i 2017, forteller 
Fanebust. 

Flere lokallag har allerede stilt seg positive og 
kampanjemateriell kan alle som ønsker å fronte kampanjen 
hente på IUA sine hjemmesider,  www.idrettutenalkohol.no. Her 
finnes både bannere, plakater og materiell til sosiale medier som 
kan benyttes fritt.

Barna fortjener en friplass
Fanebust sier at tanken bak kampanjen er at "et bilde sier mer 
enn tusen ord". 

– Når vi ser et trist barn skjer det noe med oss. Vi vil at barnet 
skal ha det bra, og begynner å tenke på hvordan vi kan hjelpe 
det, forklarer hun. 

Gutten som fronter kampanjen er 11 år gamle Simen Leander 
Kittang fra Knarvik utenfor Bergen. Han er selv aktiv i idrettslag, 
og ble først usikker da han ble spurt om å fronte kampanjen.

– Jeg var først redd for noen skulle tro at mine foreldre drakk 
mye alkohol, siden det skulle være historien til gutten på bildet. 
Men så tenkte jeg på at de barna som faktisk opplever akkurat 
dette, fortjener en friplass fra alkoholen, sier Simen Leander. 

Pressemelding: DNT - Edru Livsstil
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IDRET T UTEN ALKOHOL

ei er mellom Noregs, og 
til og med verdas beste 
idrettsutøvarar, men 
også store førebilete for 
born og unge. Det er 
det fleire som set pris 
på.  

Det landsdekkjande førebyggjande 
prosjektet - Idrett Utan Alkohol, "samlar  
på" gode førebilete innan idretten. 

Satsar på gode førebilete
Dei satsar alt på å verte mellom verdas beste i sin idrett. Samstundes brenn 
dei for at idretten skal vera ein friplass frå alkohol og andre rusmidlar. 

Prosjektet er støtta av Helsedirektoratet 
for å drive førebyggjande arbeid for at 
idretten skal vera ein fristad frå alkoholen, 
spesielt der born og unge ferdes.

– Vi tenkjer at nokre soner skal vera 
alkoholfrie, og idretten bør vera ein av 
desse. Nesten kvart tiande barn i Noreg 
har minst ein forelder som slit med 
alkohol. I eit idrettslag veit ein sjeldan 
kven desse borna er. Idrett Utan Alkohol 

arbeidar difor for at borneidretten skal 
vera ein trygg stad – også utanfor bana. 

– I Noreg er det brei semje i at 
borneidretten bør vera alkoholfri, men 
den er dessverre ikkje alltid det, fortel 
prosjektleiar Gro Anette Fanebust. 

Dei beste med på laget
Prosjektet under organisasjonen Edru 
Livsstil arbeidar også for å nå dei som 

 
Tekst: DNT - Edru Livsstil. Foto: Eirik Førde

D
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IDRET T UTEN ALKOHOL

ikkje er i organisert idrett. Difor er 
Fanebust svært glad for samarbeidet med 
KnarvikMila gjennom fleire år.

– Idrett Utan Alkohol retter seg mot 
alle idrettslag på grunnplanet og vidare 
oppover i systemet. Vi arbeider bevisst opp 
mot store nasjonale idrettsarrangement, 
så vel som mindre lokale. Målet med 
aktivitetsprogrammet er rusførebygging, 
samt å forsterka eksisterande rusrestriktive 
standpunkt, som stadig vert utfordra 
innan idretten, seier Fanebust. 

For å nå fram med bodskapen sin er 
prosjektet avhengig av gode førebilete. 
Med seg på laget har Idrett Utan Alkohol ei 
rekkje idrettsutøvararar som konkurrerer 
i toppen både nasjonalt og internasjonalt.

Satsar mot VM
Ein av dei er tikjempar og Noregsmeister 
i mangekamp Martin Roe, som satsar for 
fullt mot VM i London, og mot OL 2020. 

24-åringen trener meir enn 30 timar i 
veka, samstundes som han har jobb på 
sportsbutikk. Martin Roe kom på 11. plass 
i EM i friidrett i Nederland i juli i fjor. Her 
sette han personlig rekord både i lengde 
og diskoskast i løpet av meisterskapet. I 
februar blei Martin Roe Noregsmeister i 
sjukamp inne med 5690 poeng. Han har 
persa i fleire greiner det siste året, noko 
som tyder på at han er i sitt livs form. Så 
er han også meir motivert enn på lenge.

Motivert
– Eg var veldig godt nøgd med 11.-plassen 
i EM, den gav virkelig motivasjon til å 
satsa vidare, fortel 24-åringen, som byrja 
med friidrett i ung alder. Frå han var seks 
år har han trent friidrett, etter at foreldra, 

som også er trenarane hans, tidlig oppdaga 
at Martin hadde et heilt spesielt talent for 
friidrett. 

Roe har valt å vera idrettsambassadør 
for Idrett Utan Alkohol, og synes det 
er viktig å arbeida for en alkoholfri og 
inkluderande idrettskultur.

– Eg vel idrett utan alkohol rett og slett 
fordi eg legg ned så mykje tid og krefter i 
treninga mi og i idretten, og dette vil eg ha 
mest mogleg utteljing for. Alkohol set meg 
kun tilbake, seier Roe.

Til OL i 2020
Også diskoskastar Sven Martin Skagestad 
er med på laget til Idrett Utan Alkohol. 
Han vart kåra til fylkets største talent i 
2014, vart nordisk meister i kule og diskos 
i 2014, og kasta seg til en 13. plass i OL i 
2016. 22-åringen frå Godvik har alt klart 
kvalifiseringskrava både til VM i år og til 
OL i 2020. 

– Det er min store draum å stå på 
toppen av pallen i dei Olympiske Leiker, 
og eg kjem til å gjera alt som skal til for at 
dette skal realiserast, seier Skagestad, som 
nyleg var på treningsleir i Portugal for å 
finpussa forma.

Også supersprintar Salum Kashafali er 
Idrettsambassadør for Idrett Utan Alkohol. 
Han er Norgesmeister på 60-meter, og tok 
5. plass i Nordisk Meisterskap i 2015.

– Det er utruleg dyktige idrettsutøvarar 
vi har med oss når vi er ute og frontar 
rusfri idrett, og det er vi stolte av, seier Gro 
Anette Fanebust. 

Stor påverknadskraft
– Gode førebilete har stor 

påverknadskraft ovanfor born og 
unge. Difor er vi glade for å ha desse 
toppidrettsutøvarane med oss på laget, 
som marknadsfører ein alkoholfri idrett 
og sunn livsstil ovanfor born og unge, seier 
Fanebust. Ho fortel at prosjektet Idrett 
Utan Alkohol i alt har 11 idrettsutøvarar 
i sin "stall".

– Desse marknadsfører ein sunn 
livsstil ovanfor born og unge både på 
idrettsarrangement, i media, sosiale 
mediar og elles i lokale klubbar og 
idrettslag. Vi trur det er viktig å forsterka 
eksisterande rusrestriktive standpunkt 
- som stadig vert utfordra i idretten, 
avsluttar Fanebust. 

Alkohol set meg kun tilbake.
Martin Roe, idrettsambassadør”
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Åsaneløpet
Tekst og foto: Maria J. Zafar, maria@edru.no

21. mai deltok Idrett Uten Alkohol på Åsaneløpet – en dag 
med mye moro, barneløp, 5 kilometer og halvmaraton. Ti 
løpere var godt synlige i løypen med IUA-t-skjorter, og 
noen svært gode plasseringer ble også hanket inn.

IUA-løper blant topp 10 på halvmaraton
Trond Helgheim Spurkeland var den første av IUA-løperne som 
kom i mål på halvmaraton. Den strålende innsatsen skaffet ham en 
10. plass blant over hundre løpere. Han var godt fornøyd med tiden 
på 1:26:41, og med å ha fått løpe for IUA.

– Idrett Uten Alkohol står jo for noe veldig positivt, så jeg tenkte 
det var en kul idé å hive seg på.

En annen som var fornøyd med innsatsen, var Kasper Brandt, 
som kom på en 21. plass med tiden 1:32:57.

– Jeg fikk ny personlig rekord på halvmaraton med to og et halvt 
minutt, så det var helt supert!

Da han først hørte om Idrett Uten Alkohol og Åsaneløpet 
gjennom en kompis, meldte han seg på med en gang.

– Det var ikke tvil om at jeg hadde lyst til å være med. Selv drikker 
jeg ikke alkohol i det hele tatt, og har ikke drukket på tre år. Da jeg 
så dette, tenkte jeg at det finnes ikke noen bedre sak å løpe for.

Mor og datter løp 5 kilometer
Seks av IUAs ti løpere deltok på 5 kilometer. Mor og datter Marianne 
Skulstad og Madeleine Cecilie Larsen deltok sammen. Her var det 
også flere litt eldre barn med, som tidligere på dagen hadde deltatt 
på barneløpet.
Marianne og Madeleine er derfor glade for å ha løpt for Idrett Uten 
Alkohol denne dagen, for å være med og fremme et viktig budskap.

– Når man skal på arrangementer med barn er det gjerne 
mange som drikker, og det synes jeg ingenting om. Det er jo barna 
som må få lov å være med på ting, og alkohol passer ikke på slike 
arrangementer i det hele tatt, sier Madeleine. 

På 5 kilometer markerte også den 15 år gamle IUA-løperen 
Sebastian L. Aas seg med tiden 20:39, som holdt til en 41. plass 
blant ca. 280 løpere. 

Kasper Brandt på målstreken.

Sebastian L. Aas, første IUA-
løper i mål på 5 kilometer.

Trond Helgheim Spurkeland 
løp inn til en 10. plass på 
halvmaraton.

Mor og datter Marianne Skulstad 
og Madeleine Cecilie Larsen får 
utdelt medaljer ved mål.



 Menneskevennen 2 - 2017  11 

ALKOHOLPOLITIKK

rets Arendalsuke blir 14.- 19. august. Her samles 
nasjonale aktører innen politikk, samfunn- og 
næringsliv til debatt og utforming av politikk.  
Det blir seminarer, samtaler, kulturarrangement 
og foredrag, konferanser, workshops og appeller. 

Frivillige organisasjoner stiller sterkt og bidrar til en rekke 
arrangement og viser seg fram med stand på politisk gate. Så 
også Edru Livsstil. 

Det er femte året Edru Livsstil stiller med stand på Arendalsuka. 
På denne tida har arrangementet vokst noe enormt. I år, som i 
fjor, ventes det ny rekord i antall arrangement og bidragsytere. 
Det syder av liv i Arendals gater disse dagene og det er verdt å ta 
seg en tur for å bli kjent med deler av organisasjonslivet i Norge. 

Kunne du tenke deg å stille på stand for Edru Livsstil? Vi 
trenger flere frivillige som kan være med, om så bare noen timer, 
for å representere organisasjonen på stand. Det kreves ikke noe 
annet enn at du er medlem, opplæring vil bli gitt. 

Det er mye interessant som skjer i Arendalsuka. Her har vi  
plukket ut av programmet noen få interessante smakebiter: 
(se www.arendalsuka.no)

Arendalsuka

Onsdag 16.08 kl 14 - 16
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon, Tyrilistiftelsen:
Er avkriminalisering og legalisering fremtidens ruspolitikk?
Vesterveien 3 (Tidl Karl s Hansen bygget)

Onsdag 16.08 kl 15 - 17  
Frivillighet Norge: 
Møteplass Folkehelse
Clarion Hotel Tyholmen, "Lille Torvungen/Sandvigen"

Torsdag 17.08 kl 08:30 (oppmøte) 09 - 10:30
Debatt for ungdomspolitikere  
Sted: Clarion Hotel Tyholmen sal B
Blåkors har også stand under Arendalsuka.

Torsdag 17.08 kl 11 - 12 
Extrastiftelsen: 
Rehabiliteringsløft NÅ
Madam Reiersen

Torsdag 17.08 kl 11 - 13
Mental Helse: 
Eldre og psykisk helse
Teltscenen - torsdag bolk 2

Torsdag 17.08
MA ungdom har stand: 
"Death trip on the road" - vandreutstilling – 
kampanjeelementer laget av ungdom om temaet rus i trafikk.

Torsdag 17.08. kl 18 - 20
FMR 
Sted: Prana Kafe
"Cannabis i Colorado"
Innledere bl.a: Stig Erik Sørheim

Å

Vil du stå på stand med Edru Livsstil? 
Ta kontakt med Magne Richarsen på 928 95 737 eller 

send en e-post til post@edru.no

Magne Richardsen på stand under Arendalsuka i fjor. 

Tekst: Magne Richardsen, magne@edru.no

GOD
HELGESTART

Velkommen til God Helgestart i Kristiansand 

fredag 18. august.
 Tid: 19:00 - 22:00. Sted: Totalen, Festningsgata 9 

Personalet kommer til å stille med program.KRISTIANSAND



12  Menneskevennen 2 - 2017

SEMINAR

orsdag 11. mai 
arrangerte Edru 
Livsstil seminar på 
Café de Concert 
på Tjuvholmen i 
Oslo, med temaet 

"hvordan snakke om alkohol i 
menigheten?" Rundt 20 deltakere 
fra ulike menigheter i Oslo-
området deltok på seminaret.

Tekst og foto: Maria J. Zafar, maria@edru.no

Rune Larsen – avholdsmann og en 
tydelig stemme i alkoholdebatten, 
holdt seminarets første foredrag. Han 
understreker at det å snakke om alkohol 
– og avhold, har med solidaritet å gjøre.

– Jeg tror ikke alle i Norge kommer 
til å bli avholds, men jeg utfordrer folk 
til å gjøre det lettere for dem som har 
problemer, sier han innledningsvis, før 
han videre snakker om viktigheten av å 
være klar over hvilke signaler vi sender ut 
til dem rundt oss.

– Forbilder er vi enten vi vil eller ikke. 
Hver gang vi gjør eller sier noe med andre 
mennesker i nærheten, påvirker vi, og da 
må vi være bevisst på hvordan vi påvirker.

Han skulle gjerne ønske flere hadde 
tatt et avholdsstandpunkt.

– Det å vise at vi er der og tar et 
avholdsstandpunkt er mye sterkere enn å 
bare snakke om det.

Videre foredro Mina Gerhardsen, 
generalsekretær i Actis, om det å våge å 
snakke om alkohol. 

– Vi må slutte å gjøre dette til en 
vanskelig samtale. Det er mulig å gjøre det 
enkelt, sier hun, og foreslår helse, trivsel 
og trygghet som tre gode innganger til å 
snakke om alkohol.

Hun forteller også at undersøkelser 
viser at en av tre synes det drikkes for mye 
i jobbsituasjoner, og at når Actis har spurt 
om folk ønsker flere alkoholfrie arenaer, 
har 75 % svart ja.

Jan Dørum, som jobber i 
Maritastiftelsen, er blant dem som 
mener menigheter burde være blant 
slike alkoholfrie arenaer. Han holdt 
foredrag om hvordan menigheter kan 
gjøre en forskjell for dem som sliter med 
rusproblemer. 

– Menighetens tanke nummer én er 
å ta vare på mennesker. Men det finnes 
folk som ikke vil inn i menighetene fordi 
de tenker at 
det bare er et 
t idssp ørsmå l 
før det går 
gærent, forteller 
han.

S o m 
t i d l i g e r e 
rusmisbruker 
vet han godt 
hva han 
snakker om, og 
forteller om da 
han hadde vært 
rusfri i 18 år og 
blitt med i en 
menighet: 

– Alkohol 
var normalisert, 

og folk hadde et såkalt måteholdent 
forhold til alkohol med et par glass til 
maten. Da tenkte jeg – hvorfor kan ikke 
jeg gjøre det samme, og ikke bare være 
en tidligere rusmisbruker? Alt ble ødelagt 
fordi jeg trodde jeg kunne være som de 
andre. Det kunne jeg ikke.

Han mener det er viktig å legge 
forholdene til rette for den enkelte, og har 
en klar oppfordring:

– Menighetene må ta opp temaet og 
begynne å snakke om det. Gjerne på en 
gudstjeneste for den saks skyld.

Seminaret ble avsluttet med 
paneldebatt ledet av Magne Rydland. 
Med god debatt og flere gode spørsmål 
fra publikum, har foredragsholdere, 
paneldeltakere og seminardeltakere delt 
tanker og idéer som kan tas med tilbake 
til menighetene.

T

Paneldebatt ledet av Magne Rydland. Paneldeltakerne var Jan Dørum, 
Lars Martin Dahl (sokneprest i Gamlebyen og Grønland menighet, 
Kristian Bugge Halvorsen (ungdomspastor i Filadelfiakirken) og Mina 
Gerhardsen.

Hvordan snakke om alkohol i menigheten?
SEMINAR:
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Debatt om ølpolitikk
slutten av april deltok Edru Livsstil i debatt om 
norsk ølpoltikk på Det Akademiske Kvarter, 
i regi av Høyres Studenterforening i Bergen. 
Det ble en god meningsutveksling som tok 
utgangspunkt i Høyres egne landsmøtevedtak 

om å tillate ølkonsum i parker og øke alkoholgrensa for 
butikksolgt øl til 5,5 %.

 

Panelet besto i tillegg av Petter Nome, som er direktør i 
Bryggeri- og drikkevareforeningen, og Eirik Skutle som er 
stortingsrepresentant for Høyre og "stolt medlem av Stortingets 
ølklubb". Edru Livsstil var alene i rollen som den restriktive, Skutle 
sto nok mest på for de mest liberale standpunktene, og Nome havnet 
et sted midt i mellom. Likevel var det et par ting alle kunne enes 
om; dagens taxfreeordning er det liten grunn til å opprettholde, 
og det bør også kunne finnes kald alkoholfri drikke i butikkene.  

De siste årene har en bølge av mikrobryggerier slått innover 
landet, og interessen for ølkultur er større enn på årevis. Debatten 
startet med en ordveksling om hvorfor vi i det hele tatt har den 
drikkekulturen vi har i Norge, hvor vi drikker såpass mye når 

vi først drikker. Er det hele avholdsbevegelsens skyld, med den 
strenge, eller det Nome kalte den "moralistiske", holdningen 
til alkohol som er egnet til å skape motreaksjoner, eller er 
drikkekulturen del av et større kulturfelt som strekker seg tilbake 
til vikingtida og slekter på andre nord-europeiske land som også 
kjennetegnes ved fylledrikking? 

Blir det ikke egentlig mindre alkoholbruk ved å åpne opp mer 
for øldrikking til fortrengning for andre sterkere alkoholdrikker? 
Vil det å tillate pils i park egentlig ha så store konsekvenser annet 
enn at vi får det mer hyggelig? Edru Livsstil trakk fram hensynet 
til fellesskapet og at hele familien skal kunne hygge seg i parken – 
også barna. Også øl inneholder såpass mye alkohol at det er egnet 
til å skape uhygge. For ikke å snakke om forsøpling av parkene.  

Publikum stilte flere kritiske spørsmål til paneldeltakerne mot 
slutten og det ble tid til en del debatt også med salen. På utfordring 
fra Frank Henriksen, som satt i salen som representant for politisk 
utvalg i Edru Livsstil, kom det fram at alle i alle fall kan enes om 
at det bør være mulig å få til å servere kald alkoholfri drikke i 
butikkene. Spekulasjonene rundt hvorfor det ikke er sånn nå, 
dreide seg rundt at butikkene ikke kan blande alkoholholdig og 
alkoholfri drikke i henhold til forskriftene, og derfor prioriterer 
den de får solgt mest av. Dette er noe vi kan jobbe videre med.  

Tekst: Magne Richardsen, magne@edru.no

I

Det var enighet i paneldebatten om at det bør 
selges kald alkoholfri drikke i butikkene. Her er 
Edru Livsstil-leder Sigmund Kroslid i butikken 
under Arendalsuka i fjor. Foto: Hilde Rivera
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LANDSMØTE

Landsmøte i DNT - Edru Livsstil

Kristiansands Avholdslag er ansvarlig for 
landsmøtelotteriet. Loddbøker er blitt delt ut til flere 
lokallag og medlemmer. Har du ikke fått, og ønsker å 
selge eller kjøpe lodd? Lurer du på noe eller har noe å 
bidra med? Ønsker lokallaget å gi en premie? Kontakt 
Anne-Gerd Sunde på tlf 907 53 562 eller e-post: a_
sunde50@yahoo.com. Solgte loddbøker returneres 
til Kristiansands Avholdslag, Totalen, Festningsgata 
9, 4611 Kristiansand. Loddpengene betales til 
lotterikonto: 3060.31.01177. 

Landsmøtelotteriet 2017

Korrigering: Vi er gjort kjent med at ved utsending av landsmøtedokumenter har vi dessverre ikke brukt organisasjonens 
hele navn DNT – Edru Livsstil, men forkortelsen Edru Livsstil. Vi beklager det inntrufne. Organisasjonens fulle navn vil bli 
brukt på alle sakspapirer i landsmøtepermene som deles ut til delegater på landsmøtet.  

Landsmøtet i Molde nærmer seg med stormskritt. 
Vi ser fram til å være vertskap for nærmere hundre 
Edru Livsstil-medlemmer og andre gjester som er 
ventet til landsmøtet på Hotell Seilet i juni.

Fredagen byr vi på busstur med spennende reisemål som blant 
annet Ergan Kystfort, Bud, Eldhusøya og Atlanterhavsveien 
- en tur som avsluttes med Sankthansfeiring på eventyrlige 
Skaret. Her serveres det rømmegrøt, spekemat, varm drikke 
og deilige kaker. Med Sankthans hører også bål og allsang 
med, og vi kan love en uforglemmelig dag og kveld i og 
omkring Rosenes by.

Transport
Komiteen tilbyr også transport i minibuss til/fra flyplassen 
etter avtale. Knut Hovland er sjåfør, og prisen er bare kr. 15,- 
pr. vei. Det er få som har meldt at de ønsker å bli hentet, og 
vi ber derfor delegater og gjester om snarlig bestilling av evt. 
transportbehov. Bestilling gjøres til org.sekr. Hilde Rivera på 
tlf. 974 14 315 eller e-post: post@edru.no

Velkommen til Romsdal og 
uforglemmelige dager i Molde!

Hilsen landsmøtekomitéen og komitéleder Jostein Solbakken

Landsmøtekomitéen: Åsmund Kleivenes, Ole Rødal, Jostein 
Solbakken og Karl Eidsheim. Gerd Aure Øverbø var ikke til 
stede da bildet ble tatt.



 Menneskevennen 2 - 2017  15 

LANDSMØTE

Festtaler: Thor Bjarne Bore
Thor Bjarne Bore skal holde festtale på landsmøtet. Han er tidligere sjefsredaktør for Romsdals 
Budstikke (1966-70), Vårt Land (1970-83) og Stavanger Aftenblad (1983-2000). Han har også 
vært leder av TV2-utvalget, styreleder i Norges Presseforbund og Kirkens Nødhjelp, leder av 
Kirkerådet, medlem av Ytringsfrihetskommisjonen, styret i NRK, styret i Statistisk Sentralbyrå 
og han har sittet i Pressens Faglige Utvalg. Bore har fått kongens fortjenstmedalje i gull.

Kulturprogram
Lørdag kveld byr vi på operakafé med musikerne Ole Andreas 
Silseth, Martin Bredin og Hanne Korsbrekke Askeland.

Martin Bredin 
Martin Bredin er pianist, bosatt i Molde. Han er repetitør ved Operaen i Kristiansund, 
korleder og en mye brukt dirigent og kapellmester. Han samarbeider regelmessig med 
lendende norske og internasjonale operasolister og instrumentalister, og har i flere år 
hatt et tett samarbeid med Musikkens Venner Tomrefjord som kunstnerisk konsulent. 
Bredin er aktiv komponist og arrangør for orkester, kor og ensemble, og har fått egne 
verk og arrangement fremført av Trondheim Symfoniorkester, TrondheimSolistene 
Kristiansund Sinfonietta, Tomra Brass Band, Linköping Symphonic Band, m.fl.

Ole Andreas Silseth
Ole Andreas Silseth er utdannet klassisk sanger ved Universitetet i Agder 
og Operahøgskolen i Oslo. Etter endt utdanning har han medvirket i ulike 
produksjoner, bla. "Lohengrin" ved Den norske opera og ballett. Han er en aktiv 
frilanssanger og har blant annet hatt flere engasjement i operaen i Kristiansund i 
tillegg til en stor konsertvirksomhet innenfor det klassiske repertoaret. Han synger 
også mye kirkemusikk og har blant annet vært solist i Faures Requiem. Silseth er 
først og fremst operasanger, men blir også mye brukt innenfor musikalsjangeren. 

Hanne Korsbrekke Askeland
Hanne Korsbrekke Askeland, fra Molde, blir uteksaminert fra Operahøgskolen i 
Oslo våren 2017. Hun har tidligere studert ved Institutt for Musikk i Kristiansand og 
ved Norges Musikkhøgskole. Våren 2017 sang hun rollen som Donna Anna i Don 
Giovanni som sin eksamensforestilling. På Operahøgskolen har hun også gjort roller 
som Lauretta i Puccinis Gianni Schicchi, Lucia i Lucia di Lammermoor, Violetta i La 
Traviata, Susanna i Figaros bryllup, 1. dame i Tryllefløyten og Adina i L’Elisir d’Amore, 
en rolle hun også sang konsertant i Gjøvik sommeren 2016, med Opera Opus.

Hanne er ettertraktet som solist, og hun har sunget kirkeverk som Bachs 
Johannespasjonen og Magnificat, Haydens Skapelsen, Rutters Mass of the Children 
og Mozarts Kroningsmesse m.f.. Hun har også vært solist med Kristiansand 
Symfoniorkester samt Trondheim Symfoniorkester.

Hanne vant i april i år prisen “golden medal” under Berliner International Music 
Competition. Hun er også blitt kvalifisert til Belvedere Singing Competition, og deltar 
i finalerundene i Moskva i Juli. I 2013 kom hun på tredjeplass under "Premio Verdi", en 
operakonkurranse i regi av den italienske Ambassade og Den Norske Opera. 
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Edruss, som er Juventes russeprosjekt, er i 
vekst og har i år samlet rekordmange russ 
om en edru russetid.

I år registrerte 699 russ seg som Edruss. Dette er nok en 
gang rekord, fra 582 i 2016 og 430 i 2015. Prosjektet har vært 
drevet i dagens form siden 2014. Alle som registrerer seg som 
Edruss får tilsendt et strykemerke med Edruss-logoen.

Avskaffer drikkeknutene
En av de tingene Edruss fokuserer på i forkant av russetida, 
er å jobbe opp mot russestyrene. Ved å avskaffe de verste 
drikkeknutene, senkes drikkepresset i russetida i tillegg til at 
den blir tryggere for alle russ. Enkelte av knutene Edruss har 
bidratt til at nå er avskaffet flere steder i landet, er direkte 
farlige. For eksempel vil en knute som innebærer å drikke 
en kasse øl på 24 timer for noen kunne bidra til dødelig høy 
promille.

– Våre erfaringer fra flere år nå er at å avskaffe de verste 
russeknutene er noe de aller fleste russ synes er fornuftig, har 
prosjektleder Daniel André Selstø uttalt til Vårt Land.

Edruss har blant annet også oppnådd at knuter som i 
utgangspunktet innebærer alkoholkonsum, også godkjennes 
hvis man drikker alkoholfrie alternativer i de aller fleste 
russestyrer i Norge.

Mindre drikkepress
Noe av det viktigste Edruss gjør, er å vise at man kan ha en 
minst like kul russetid som andre også uten å drikke alkohol 
enten hele eller deler av tiden. At det finnes russ som er både 
synlig tilstede og edru har positive effekter. Forskning har vist 
at man drikker mer moderat når det er personer som ikke 
drikker tilstede. Sannsynligvis er dette også overførbart til 
russ. Når ungdom flest drikker mindre, blir det også færre 
som drikker veldig mye. Ungdom endrer drikkemønster 
kollektivt, og da er det slik at når forbruket går ned hos 
ungdom generelt, så vil det også gjøre det hos russen. Det 
betyr at særlig russ som ikke drikker eller drikker mindre, er 
en beskyttende faktor i russemiljøet.

Edrussknutene
Også i år lanserte Edruss sine egne russeknuter! Disse gjaldt 
for alle som registrerte seg som Edruss og kom i tillegg til 
russeknutene fra de lokale russestyrene. Her er et kort utdrag 
fra Edrussknutene 2017. Alle knutene finner du på Edruss.
no.

1. Være edru hele russetiden – Juvente-logo
2. Drikke en liter brus på ti minutter (2 stk 0,5 liter-  
                flasker eller 3 stk 0,33 liter-flasker) – flaskeåpner
3. Tømme ut ti bokser/flasker øl, MED   
 GODKJENNING FRA ØLENS EIER, til medruss i  
                løpet av russetiden – Munkholm-kork
4. Lure to medruss til å drikke alkoholfritt – tryllestav
5. Spontandanse på et folksomt sted for å samle inn  
 penger til alkoholfri drikke – bilde fra dansingen

Ny rekord 
for Edruss

Prosjektleder Daniel André Selstø.
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SAMARBEIDSPARTNERE

Jubaleir 2017!
I år skal Juba tradisjonen tro arrangere to sommerleirer. 
Disse er "Gøy på stranda" og "Levva livet!" Felles for begge leirene er at det blir anledning 
til å stifte nye vennskap, prøve ut egne talenter, oppleve fellesskap og få nye utfordringer.  
Dagene inneholder en blanding av organiserte aktiviteter, lek og læring!

Levva livet er årets aktivitetsleir og varer fra 16. – 22. juli. 

Stedet er Skogn Folkehøyskole, som ligger i Trøndelag. Denne 
leiren arrangerer vi i samarbeid med DNT – Edru Livsstil. 

Gøy på stranda er årets juniorleir 
og finner sted 25/6 – 1/7. 

Den finner sted på Strandenga 
(Biristrand), ved Mjøsas bredd. 
Denne leiren er uforbeholdent til 
for barna og gjennom uka vil det 
bli masse aktivitet, både felles og 
i grupper. 

Vi sover i teltlandsbyer, og det blir 
en spennende opplevelse! Mange 
av Jubas avdelinger møtes på 
denne leiren hvert eneste år. 

Vil du vite mer? 
Sjekk ut juniorleir.no!

Aktivitetsleiren handler om å komme sammen - små og store, 
unge og gamle, til opplevelser og moro sammen med nye og 
gamle kjente. Dette er en leir for hele familien. 
Aktivitetene bærer også preg av dette. 
Vil du vite mer? Sjekk ut aktivitetsleir.no! 
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ombinertutøveren 
A l e x a n d e r 
Yigermal Johnson 
er Idrett Uten 
Alkohols ferskeste 
idrettsambassadør. 
Det unge talentet 

er ikke kjent for å gi opp så lett, og 
på Holmenkollstafetten i vår tok han 
ikke bare én, men fem for laget.

Russetida er akkurat over, og hadde Alexander 
vært som russ flest, ville kroppen hans kanskje 
ha skreket ut i vill protest en gang utpå 
ettermiddagen 13. mai i år. Etter å ha gitt alt 
i to etapper for Superlaget til IUA, opplevde 
moldegutten at ingen sto klare til å bringe 
stafettpinnen videre. Én ekstra etappe klarer 
man alltids å samle krefter til, men i dette 
tilfellet hadde den savnede løperen tegnet seg 
for ikke mindre enn tre etapper.

Heldigvis er ikke Alexander som russ flest. 
Han er nemlig en seriøst satsende elev ved 
Norges Toppidrettsgymnas på Lillehammer, 
og der er hver eneste dag ensbetydende med 
enten trening eller restitusjon. Og alkohol er 
ikke kompatibelt med verken det ene eller det 
andre. Skolen har svært strenge regler på det 
feltet, men for 18-åringen handler det ikke om 
regler: det handler om å nå så langt som mulig 
i idretten sin. 

Ved første øyekast framstår den unge 

atleten heller ikke som kombinertutøvere flest. 
Adoptert fra Etiopia kom han til Molde da 
han var ett år og ti måneder gammel, og når 
han presenterer seg som NTG-elev er det nok 
nærliggende for mange å plassere ham som 
løper eller fotballspiller.

Hvorfor kombinert, Alexander?
– Jeg var allerede aktiv i både hopp- og 

langrennsmiljøet i Molde, og likte veldig godt 
begge deler. Så da jeg måtte velge idrettsgren 
på NTG, gikk jeg for kombinert. Hopp hadde 
jeg drevet med siden jeg var sju år, så jeg var litt 
redd for å gå lei om jeg bare skulle satse på det.

Å fly gjennom løse lufta med en fart på 
90 km/t høres ikke ut som noe man går lei 
av. Og har man som turist stått på toppen av 
Holmenkollbakken og sett hoppkanten lage 
et vannrett kutt i horisonten, kan det være 
vanskelig å tro at idrettspsykologi ikke har en 
sentral plass på NTG-hoppernes timeplan. 
Gradvis tilvenning må være nøkkelord her, 
og Alexander har holdt på så lenge at han ikke 
husker første gangen han så overrennet gå over 
i blå himmel.

– Jeg tenker fortsatt halvveis over det når 
jeg setter utfor, for på vei mot kanten føles det 
som om du renner oppover. Da er det viktig å 
tenke at “dette går bra”. Gjør du ikke det, kan 
det fort gå galt. Du må være veldig bestemt! 

Fra Alexander har tenkt gjennom 
arbeidsoppgavene sine og sluppet taket i 
bommen til han treffer unnarennet, tar det 
fattige 15 sekunder. I kombinert har han 
i tillegg bare én sjanse til å gjøre et optimalt 
hopp, så det gjelder være godt forberedt 
både mentalt og fysisk før han setter seg på 

startbommen.
Før hoppet tar Alexander en løpetur for å 

bli varm, deretter gjør han stabiliseringsøvelser 
for mage og rygg. Etter litt tøying for å kjenne 
at det er riktig spenning i muskulaturen, går 
han opp i tårnet, sjekker dress og utstyr og 
setter utfor. At han har klart å gjøre ting riktig, 
viser en niendeplass i Hovedlandsrennet og en 
bronsemedalje fra Holmenkollen i fjor, hvor 
han i norgescupens klasse B slo alle gutta fra 
juniorlandslaget.

Skihopper med kondis
Skal man så godt som mulig beherske to 
såpass ulike idretter som skihopp og langrenn, 
må man velge treningsformer med omhu. 
Treningsfordelingen mellom hopp og langrenn 
for kombinertutøvere, er omtrent 60/40. Mens 
langrennsløpere kan bruke mye tid på lange 
turer, må kombinertutøvere ifølge Alexander 
prioritere intervalltrening, spenst, styrke og 
hastighet. Sommerstid går det mye i rulleski, 
både fordi det er relevant trening, og fordi det 
er mindre belastende for knærne enn løping. 
Alexander er likevel ikke redd for lange økter, 
og med tida 1:32:49 har han gjennomført det 21 
km lange Birkebeinerløpet drøye fem minutter 
raskere enn undertegnede. Og det dagen etter 
ei økt med knallhard spensttrening.

Det er også viktig med god kondisjon i 
hoppdelen. Det handler om å være i form til å 
tåle all treningen. Vi trener ganske mye, spesielt 
på høsten. Da ligger vi på 12 - 16 timer i uka, 
mens våren er litt roligere. Da har vi en god 
del tentamener og rekker ikke mer enn 10 - 12 
treningstimer pr uke. I tillegg til treningen har 
vi akkurat samme pensum og undervisningstid 

Russen som hopper over rusen

Tekst: Åsmund Kleivenes

K

Foto: Privat
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som andre videregåendeelever, så det blir ikke 
mye fritid.

Skiforbundets utviklingsmodell for 
skihoppere bygger på den canadiske modellen 
Long Term Athlete Development (LTAD). Man 
skal tenke langsiktig utviklingsprosess framfor 
resultat, og treningen skal følge utøverens 
biologiske alder i stedet for den kronologiske. 

I den norske varianten, som kalles LUP, legges 
det også stor vekt på allsidighet. Man skal bygge 
atleten før man former skihopperen. Modellen 
deler utøverens karrierevei inn i stadier: 
fra førskolebarnets uorganiserte leik, glede, 
mestring, koordinasjons- og balansetrening og 
bygging av selvbilde, til elitehopperens kamp 
om olympisk gull. I det siste stadiet jobbes 
det selvsagt mye med hoppspesifikke øvelser, 
men punktet “skileik” tas aldri av programmet. 
Konseptet, som bygger på Asbjørn Flemmens 
filosofi “Ekte leik og spontanidrett”, er blitt en 
del av Skiforbundets trenerutdanning. I skileik 
overtar terrenget lærerens rolle, og både 
balanse og ferdigheter utvikles og forbedres 
naturlig.

På Alexanders nivå er det likevel 
nødvendig med spesifikk bevegelighetstrening, 
og ifølge Skiforbundet skal han legge vekt på 
at “bevegelser og posisjoner skal involvere 
samme muskulatur og timing, samme type 
muskelaktivitet og samme behov for stabilitet”.

– Jeg har ganske god bevegelighet, så for 
meg gjelder det først og fremst å opprettholde 
den. Da går det i harde bevegelighetsøvelser for 
hofter og bein for å forbedre ytterstillingene i 
leddene, og da med bare kroppsvekt. I sommer 
må jeg imidlertid trene mye rulleski, siden det 
er i langrenn jeg trenger mer framgang. 

A-menneske
Snøfattige vintre har ikke vært noe problem 
for eleven ved gymnaset på Lillehammer, og 
han har bestemt seg for å fortsette å studere 
i mjøsbyen fra høsten av. Dermed sikrer 
han seg fortsatt gode treningsforhold. 
Han er forberedt på at det kan bli hardt å 
kombinere studier med toppidrett, og han 
kjenner flere som sliter med motivasjonen 
etter å ha gått skolelei. Han håper at 
strukturen han har tilegnet seg på NTG 
skal hjelpe ham gjennom studiene.

– Jeg liker å ha god tid om morgenen, så 
jeg står opp halv sju. Bortsett fra onsdager er 
det trening hver morgen, og så er det skole fra 
lunch og til klokka fire. Deretter er det lekser 
og mer trening, så det sosiale livet foregår for 
det meste når jeg trener. Jeg er blitt spurt om å 
bli med på kino noen ganger, men jeg har ikke 
hatt anledning.

Det sosiale 
livet ivaretas også i 
NTG-kantina, hvor 
Alexander spiser tre av 
ukas sunne middager. 
De andre dagene lager 
han maten selv hjemme, 
og da helst pasta. Rett 
som det er kommer det 
hjemmebakte brød og 
rundstykker fra farmor 
på Hamar. Riktig 

kosthold er viktig for en som vil på toppen av 
pallen, og Alexander er blant de privilegerte 
som rett og slett ikke liker verstingene 
smågodt, brus, Battery og Red Bull.

– Smash og potetgull går an, men jeg 
spiser det veldig sjeldent. Kullsyre skjønner jeg 
ikke helt poenget med, så derfor liker jeg ikke 
brus eller Battery.

O’boy går det derimot mye av, ikke minst 
som restitusjonsdrikk. Her er Alexander 
på linje med Olympiatoppen, 
som anbefaler helt vanlig 
sjokolademelk etter trening 
framfor kostbare og mindre 
effektive proteinshaker. 
Sjokolademelk gir 
proteiner av god kvalitet 
for å bygge opp muskler, 
og karbohydrater som fyller 
opp glykogenlagrene og gjør 
deg klar til neste treningsøkt. 
NTGs trenere og lærere 
fraråder elevene sine å innta 
proteinshaker og 
-pulver, og 

Alexander fikk ganske klar beskjed om å kutte 
ut proteinpannekakene sine. Så nå lager han 
pannekaker av egg, melk, banan og havregryn 
i stedet. Slik får han i seg riktige og naturlige 
proteiner, noe som er viktig for noe så sjeldent 
som en skihopper med ordre om å gå opp i 
vekt.

– Jeg fikk en matplan i første klasse, men 
det er nesten umulig å få i seg alt som står der. 
Jeg prøver å spise vanlig, men problemet er 
at jeg ikke klarer å spise nok om morgenen. 
Matlysten kommer først utpå ettermiddagen.

Strengt er bra
NTG har så strenge regler for alkoholbruk at 
det i fjor ble gjort til en sak i NRK og andre 
riksdekkende medier. Elever som drikker før 
de har fylt atten blir straffet, og det samme 
blir myndige elever som drikker sammen 
med mindreårige. Først blir man utestengt fra 
trening, og blir man tatt tre ganger blir man 
utvist fra skolen. Alexanders far ser at de klare 
reglene har en utelukkende positiv effekt på 
skolemiljøet. Drikkepresset er fraværende, 
og elevene har heller sine sosiale arenaer på 
badminton- eller volleyballbanen.

I løpet av sine tre år på toppidrettsgymnaset, 
har Alexander aldri vært en potensiell 
utvisningskandidat. Alkohol ødelegger for 
treningen og dermed også for idrettskarrieren, 

så det holder han seg unna. Det gjelder 
også for de aller fleste av hans 

medelever. Klare og tydelige 
foreldre har gjort valget enkelt 
å leve med, men det hjelper 
også at treningskameratene 
har den samme holdningen. 
Holder Alexander seg skadefri 
framover, vil gode resultater 
være god motivasjon for en 
fortsatt edru livsstil. Minst 
like god som den to timer 

gamle belønningen han har 
i baklomma, og som 

gir ham rett til 
å kjøre bil.

IDRET T UTEN ALKOHOL

Jeg tenker fortsatt halvveis over det når 
jeg setter utfor, for på vei mot kanten 
føles det som om du renner oppover. 
Da er det viktig å tenke at “dette går bra”. 
Gjør du ikke det, kan det fort gå galt. 
Du må være veldig bestemt! 

Foto: 
Åsmund 
Kleivenes
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et er ikke alle medlemmer som ønsker å være 
tilknyttet et lokallag. I dag har DNT – Edru 
Livsstil over 300 direktemedlemmer som har 
valgt å stå uten tilknytning til noe lokallag. Det 
kan være mange grunner til det. Noen ønsker 
ikke å delta på faste arrangement til faste tider, 

noen kjenner ikke noen i lokallaget og synes dermed det er 
vanskelig å delta på møter, noen bor for langt unna nærmeste 
lokallag, andre igjen synes ikke lokallagets program er aktuelt 
for dem. Felles for direktemedlemmene derimot er at de ønsker 
å støtte organisasjonens arbeid gjennom å betale sin årlige 
kontingent fordi arbeidet for rusforebygging og edruskap er 
viktig.

Frivillighet og dugnad
Ifølge Frivillighetsbarometeret 2016 gjennomført av Kantar 
TNS på bestilling fra Frivillighet Norge, utfører 66 % av Norges 
befolkning en form for frivillig arbeid. I undersøkelsen ble 
folk bedt om å peke på de viktigste motivasjonsfaktorene for 
deltakelse av frivillighet. Svarene viser at idealisme, det å gjøre 
noe viktig og det å være sosial er de viktigste faktorene. 

Frivillighet i endring
Andelen som gjør frivillig arbeid mer enn fem timer i måneden 
er størst blant de eldre. Men i samfunnet generelt opplever mange 
organisasjoner at medlemstall og dugnadsinnsatsen synker. 
Medlemstallet i avholdsorganisasjonene har de senere årene sett 
ut til å reduseres, men også idretten opplever at færre melder 
seg inn i det lokale idrettslaget og heller foretrekker å trene på 
treningsstudio hvor man kan trene akkurat når man selv ønsker 
det.

Vi må følge samfunnsendringene, og går nå ut med et tilbud 
til medlemmene våre. Hvert medlem teller kun én gang i statlig 
driftsstøtte, men man kan likevel være med i flere lag. Derfor 
tilbyr vi nå en ny modell som kalles nettverkslag som er et tilbud 
særlig rettet mot direktemedlemmer og som også vil bli brukt i 
verveøyemed. Målet er å få flere av direktemedlemmene og nye 
medlemmer mer aktive i organisasjonen gjennom å tilby ad hoc-
aktiviteter.

Nettverkslag med ulike tema
Medlemmene i nettverkslag er medlemmer i DNT – Edru Livsstil 
og tilfredsstiller organisasjonens medlemsbetingelser og betaler 
kontingent, men nettverkslaget er ikke begrenset til et lokalt 
område. Nettverkslagene skal først og fremst arrangere ad hoc-
aktiviteter knyttet til en edru livsstil og temaet nettverkslaget har. 
Fra før har vi et nettverkslag som har reiser som tema. Nå tilbyr 
vi fire nye temaer.

Edru Kultur
Er du opptatt av musikk og festivalliv, er Edru Kultur det rette 
nettverkslaget å bli med i. Da kan du plutselig få en festival- eller 
konsertvenn som ikke drikker, men som drar på festival for å 
nyte musikken sammen med andre edru musikkvenner.

Nettverkslag og frivillighet
Tekst: Marit Barene, marit@edru.no

D

Har du interesse innen disse fire feltene, er du 
velkommen til å ta kontakt slik at vi kan drøfte ideer 
og aktivitet for det enkelte nettverkslag. 

Edru Alkoholpolitikk          
Magne Richardsen     
Tlf. 928 95 737
E-post: magne@edru.no

Edru Alkoholpolitikk
Edru Alkoholpolitikk er for deg som vil arbeide sammen med 
andre over nettet med politiske pressesaker og høringer. 

Edru Sporty
Er du opptatt av idrett blir du med i Edru Sporty. Kanskje kan du 
møte en i nettverkslaget å gå på fjelltur med når du er på ferie et 
sted? Eller du finner en sporty venn å ta en løpeøkt med når du 
er på jobbreise i en annen by?

Edru Litteratur
Edru Litteratur passer for deg som er glad i bøker. Her vil vi 
gjennomføre leseringer over Skype.  Kanskje treffer du også en 
lesevenn du kan gå på Litteraturhuset sammen med når du er på 
besøk i en annen by?

1

Edru Sporty              
Gro Fanebust
Tlf. 902 67 074
E-post: gro@edru.no

2

3

4

Edru Kultur             
Åsmund Kleivenes
Tlf. 922 99 228
E-post: asmund@edru.no

Edru Litteratur          
Marit Barene
Tlf. 928 15 936
E-post: marit@edru.no

NET T VERKSLAG
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LOKALLAGSAKTIVITET

Laget har god økonomi og har bevilget 
kr. 5.000,- til 16. mai-arrangementet ved 
bibelskolen. Under arrangementet skal 
også administrasjonen sentralt stille med 
vervestand. 

Styret ble gjenvalgt, men nytt av året 
er at det er dannet et ungdomsstyre med 
fire unge medlemmer. Leder er Kristin 
Keim Hørte, og med seg i styret har hun 
Ingebjørg Vigre, Ingrid Heldal Møretrø 
og Maria Broby Foss. De har alle en tett 
tilknytning til Spiren, ungdomsarbeidet i 
Landvik menighet, og vil lage arrangement  
rettet mot Spiren og alle unge som har lyst 
til å være med i et rusfritt miljø. 

Etter deilig kveldsmat fikk vi nydelig 
sang og musikk v/Jennie Hørte Vigsnes og 
Åsmund Åmdal. De hadde et vidt spekter, 
fra Sigvart Dagslands “Det umulige” til 
“Norge mitt Norge”. DNT - Edru Livsstils 
leder Sigmund Kroslid deltok på årsmøtet, 

Tekst og foto: Gerd Jorun Igland

Nytt ungdomsarbeid 
i Grimstad
Fredag 3.mars holdt Avholdslaget 
Sverre sitt årsmøte med 30 
frammøtte, hvorav åtte var mellom 
16 og 25 år.

og orienterte om det som skjer i det 
sentrale arbeidet og om landsmøtet. Bl.a. 
fortalte han at halvparten av kontingenten 
årlig vil tilfalle lokallagene for å stimulere 
til større satsing på lokalplan, samt at 
landsstyret har ønske om å få til noe av 
det samme på Sørlandet som de har fått 
til i Møre og Romsdal, hvor en har ansatt 
en konsulent og lønnen er dekket av et 
spleiselag fra lokallag og DNT - Edru 
Livsstil sentralt.

Alkoholpolitisk utvalg er ganske aktivt 
og går i år ut mot alle partiene for å få dem 
til å holde en mer restriktiv alkoholsatsing. 
Faktisk har noen av partiene endret sin 
4-årsplan mer i tråd med organisasjonens 
syn.

Kroslid snakket også om hva som 
skjer med alkoholbruken i befolkningen 
her til lands. Blant de unge går forbruket 
heldigvis ned, mens blant den eldre 
garde og kvinnene øker dessverre 
forbruket.  En av grunnene til at de eldre 
drikker mer, er ensomhet. Drikking i 
besteforeldregenerasjonen kan i enkelte 
tilfeller føre til at foreldre ikke lar barna 
besøke besteforeldrene sine. Det er ganske 
tragisk at enkelte ikke klarer å la flaska 
stå mens barnebarna er på besøk. Han 
fortalte om en episode der en bestefar som 
skulle hente barnebarna på skolen et sted 

i Vest-Agder, ble stoppet av politiet og tatt 
for fyllekjøring. Edru Livsstil sentralt har 
nå fått tilskudd fra Helsedirektoratet til 
prosjektet “Eldre, alkohol og ensomhet”, 
og vil bringe dette temaet i fokus fra 
høsten 2017.

Suppe og sang i Molde
Sammen med Edru Livsstil Molde, inviterte 
organisasjonskonsulent og kontrabassist Åsmund 
Kleivenes til Suppe og sang på Romsdalsmuseet 22. mai.
 
Tekst: Åsmund Kleivenes. Foto: Ragnhild Kleivenes

Kleivenes hadde fått nyss i at hans tidligere medmusikant, 
trekkspillvirtuosen Håvard Svendsrud, skulle være på Sunnmøre på 
den tida, og hyret ham derfor til å ta en tur over fjorden for å bistå 
med akkompagnement og musikalske innslag.

Konseptet var enkelt: suppe med tilbehør ble servert fra stående 
buffet, åtte nøye utvalgte allsanger ble sunget fra opptrykte hefter, og 
mens prat ble pratet, suppe slurpet og kaffe drukket, spilte musikerne 
en god blanding av franske chansons, gammel filmmusikk, tango og 
jazz. 

Tjue frammøtte var nok til at sangen runget, men ikke nok til å 
sette til livs all suppa. Den kan dessverre ikke videresendes til andre 
lokallag, men idéen kan deles! Ta kontakt med Åsmund Kleivenes 
for mer info om kostnad, så tar han med seg kontrabass, allsanger 
og en av landets fremste trekkspillere til ditt hjemsted. Suppe må 
dere koke selv.
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MEDLEM

Hvorfor er du avholds? 
Jeg er oppvokst i et alkoholfritt hjem, og visste vel knapt hva alkohol 
var i barndommen. Da jevnaldrende begynt å drikke i ungdommen var 
alkohol noe som jeg ikke engang var nysgjerrig på. Jeg var del av en 
kristen ungdomskultur, kor og skolelaget, og i disse miljøene hadde 
vi et godt fellesskap. De mange sosiale sammenkomstene var alltid 
alkoholfrie, og bød på god mat i åpne hjem, god underholdning, humor 
og alvor. Foreldrene mine kunne alltid være trygge, de visste hvor vi var 
og at vi kom hjem i god behold, selv om det ofte kunne bli natt før vi 
beveget oss hjemover. Denne tiden skapte gode minner for livet, og ikke 
minst gode venner!

Favorittdrikke: 
Det må bli te til frokost og utover dagen, kaffe latte på kafé, melk til 
kvelds og Cola i helga! Burde ha drukket mer vann…

Favorittordtak: 
Borte bra men hjemme best…kanskje?
 
En ubehagelig opplevelse i forbindelse med alkohol: 
Jeg har i bunn og grunn ferdes lite i miljø hvor det er blitt drukket mye 
alkohol. Etter at jeg ble yrkesaktiv ble det jo naturlig å delta på julebord 
og sommeravslutninger. Jeg har vært heldig med kolleger som aldri har 
utsatt meg eller andre for drikkepress. Mitt avholdsstandpunkt er alltid 
blitt respektert. Heller ikke har disse sammenkomstene utartet til det 
ubehagelige. I studietiden ble jeg kjent med ei jente som en nyttårsaften 
fant moren sin døddrukken. Dette er den hendelsen relatert til alkohol 
som har gjort sterkest inntrykk på meg. En tenåring i Norge skal slippe 
å miste moren sin på denne måten.

Hvis du kunne trylle, hvordan ville samfunnet ha sett ut når det 
gjelder rus: 
Det hadde vært et rusfritt samfunn. Selv om mange nok kan være 
måteholdne og slik ikke være til byrde eller plage for andre, er det ikke 
til å stikke under stol at alkohol og annen rus skaper mye elendighet, 
sorg og smerte. Som lærer tenker jeg spesielt på alle barna som lever i 
en utrygg hverdag med rusavhengige foreldre.
 
Favorittsted og hvorfor: 
Hjemme og på hytta, to av samme alen. Rett og slett fordi der føler jeg 
meg hjemme.

Hva er viktig i ditt liv: 
Familien min, og da mener jeg hele storfamilien, og hunden min Lucas. 
I tillegg er jeg glad for å ha mange gode venner.

Hva er DNT - Edru Livsstil god på, og hva kan DNT - Edru Livsstil 
bli bedre på: 
Å arrangere utradisjonelle arrangement med gode alternativ til alkohol, 
og program og underholdning som skal gjøre alkohol overflødig. Det 
dere kan arbeide mer med er kanskje å rekruttere den yngre garde. Jeg 
vet ikke så mye om arbeidet ellers i Norge, men her i Molde er nok jeg 
den yngste på nyttårsfesten.

RAGNHILD KLEIVENES (44)
Bor i: Molde
Yrke: Lærer/spesialpedagog ved Molde voksenopplæringssenter

KJELL OLAV HJELLUM (73)
Bur i: Knarvik i Nordhordland
Yrke: Pensjonist, men har arbeida som maskinoperatør

Kvifor er du fråhalds? Eg hugsar frå då eg var kring sju år gamal. Då 
oppdaga eg for første gong fulle folk. Det likte eg ikkje. Nokre vart 
aggressive, andre gjorde dumme ting. Eg hugsar og skulekameratar 
som vaks opp i heimar med alkoholproblem. Ein las og om negative 
hendingar i avisa. Alt dette gjorde at eg  valde å bli fråhaldsmann.

Favorittdrikke: Eg likar godt iskaldt vatn, men eg kjøper gjerne 
kullsyrehaldig vatn som Farris eller brus.

Favorittordtak: "Med alkohol i kroppen rekk du aldri toppen."

Ei lei oppleving i samband med alkohol: Eg har hatt mange 
arbeidskollegaer som dessverre har drukke mykje. Eg kan særleg 
hugse ei oppleving på eit julebord like etter at eg var blitt enkemann. 
Då vi skulle tinge drikkevarer til maten, bad eg om noko alkoholfritt, 
og då hugsar eg at fleire kollegaer begynte å bue, for dei meinte ein 
skulle drikke alkohol på julebord.

Viss du kunne trylla, korleis ville samfunnet sett ut då når det 
gjeld rus:
Norge er kalla eit av dei beste landa i verda å bu i. Etter krigstida har 
vi berre hatt velferd. I 2004 kom røykeloven. Eg skulle ønske det 
kom ein tilsvarande lov om alkohol. Eg har sett mykje alkoholbruk 
i arbeidslivet, så eg skulle ønskje at det var strengare alkoholregler 
på arbeidsplasser. Og særleg skulle eg ønskje at jula var alkoholfri, 
for bornas skuld.

Favorittstad og kvifor: Eg er fødd i Brekke i Sogn. Der vaks eg opp 
og budde til eg var sju år, då me flytta til Isdalstø. Min favorittstad 
er barndomsbygda mi, ein plass kor eg framleis har mykje slekt. Eg 
skulle gjerne reist dit oftare. Særleg har eg gode minner frå Stølen. 
Der tok eg ofte med dei fire borna mine då dei var små, og fjellturar 
og fisketurar med dei sit godt i minnet.   

Kva er viktig i livet ditt: Borna mine bur heldigvis ganske nær 
meg, og det er eg glad for. Eg hjelper dei gjerne, og set pris på at eg 
framleis kan hjelpe dei med mindre ting, men eg har nådd ein viss 
alder, og merker at eg ikkje lenger har dei same kreftene som før. Dei 
ti borneborna er også viktige i livet mitt, to av dei bur på Austlandet 
og åtte av dei bur her i nærleiken. Trua og det åndelege er også viktig 
for meg, så kyrkja og bedehuset er stader eg gjerne besøker ein kveld 
i veka.

Kva er DNT – Edru Livsstil god på, og kva kan organisasjonen 
bli betre på: Det er vanskeleg å drive fråhaldssak. Mange ser ikkje 
skadane med alkohol. Organisasjonen er god på temaet alkohol og 
born og også idrett utan alkohol. Edru Livsstil kan verta betre på 
å fronta dei negative sidene ved alkoholbruk. Ein veit til dømes at 
mange sjukehussenger er opptekne grunna alkoholen. Dette skulle 
organisasjonen fronta meir. Ein skulle også arbeida meir mot 
sjukeheimane og gjere dei merksame på dei negative følgjene ved 
alkoholservering blant pasientar.       
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Har du løst kryssordet? 
Send løsningsordet til DNT - Edru Livsstil, Pb 140, 5903 Isdalstø.
eller på e-post: post@edru.no 
innen 1. september 2017.

Løsningen på kryssord i blad nr 1/17 var 
“Årets landsmøte arrangeres i Molde”
Borgny Flatland fra Sogndal og 
Synnøve Solemdal fra Aukra har vunnet 
skrapelodd og hver sin Edru Livsstil-nål.

Edru Livsstils kryssord

Kryssord laget av Rolf  Bangseid

KRYSSORD



Avsender: DNT Postboks 140, 5903 Isdalstø

Jeg vil benytte AvtaleGiro. Beløpet blir trukket den 20. hver måned. 
Betalingsoppdraget gjelder til jeg gir min bank beskjed om at det avsluttes. 
DNT - Edru Livsstil oppfordrer alle til å bruke AvtaleGiro – det er mest kostnadseffektivt for oss!

Navn:

Adresse: 

Postnr./Sted

Telefon: Mobil: 

Fødselsnummer (11 siffer): 

Sted, dato - Underskrift: 

JA,  jeg vil gjerne bli med på DNT - Edru Livsstils  givertjeneste
og betale kr                         pr måned (valgfritt beløp) 

(Fylles ut om du vil ha skattefradrag - Gir du over 500 kr i løpet av året har du rett til skattefradrag)

Belast mitt kontonummer (11 siffer): 

DNT - Edru Livsstils kontonummer: 3632.59.54552
Kidnr. (fylles ut av DNT - Edru Livsstil): 

Sendes i lukket konvolutt til: DNT - Edru Livsstil
Postboks 140, 5903 Isdalstø, eller skannes via e-post til: post@edru.no

DNT - Edru Livsstils givertjeneste
Frivillige bidrag gjør det mulig å fortsette med et høyt aktivitetsnivå og et variert tilbud. 
Avtaler med faste trekk gir i tillegg DNT - Edru Livsstil mulighet til å planlegge langsiktig.

Ved fast givertjeneste hjelper du organisasjonen med å ha en mer forutsigbar økonomisk fremtid. 
Fast givertjeneste er godt egnet for den som virkelig har lyst å gjøre noe og har tro på at det nytter. 
Fruktene av din givertjeneste kan du lese mer om i Mennesekvennen som kommer hjem til deg i posten eller 
som du får lest på nett fire ganger i året på www.edru.no

AvtaleGiro er trygt, enkelt, oversiktlig og rimelig. Ønsker du flere opplysninger om AvtaleGiro – kontakt banken din.

DNT - Edru Livsstil garanterer at opplysninger vi registrer om deg og din tilknytning til givertjenesten, bare vil bli benyttet internt til 
utsendelser i forbindelse med givertjenesten. Persondata vil ikke bli levert ut til utenforstående tredjepart, i henhold til person-
opplysningsloven. 


