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Vedlegg 2 til Norges Quizforbunds generalforsamling 
 

1. Styret 
Det sittende styret i Norges Quizforbund ble valgt på generalforsamlingene 13. september 2014 og 

19. september 2015, og består av Knut Heggland (president), Lisbeth Solstad Ramstad, Dag Olav 

Rønning, Hilde Torp Solbakken og Jon Inge Kolden. De to førstnevnte ble valgt inn i 2014, mens de tre 

sistnevnte ble valgt inn i 2015. 

2. Medlemskap 
Per 17. september 2016 er 212 personer betalende medlemmer av Norges Quizforbund, etter den 

nokså nye modellen hvor medlemskontingenten er bakt inn i deltakeravgiften for lagkonkurransen i 

Quiz-NM. E-postlisten som brukes til å sende ut informasjon fra NQF til medlemmer og andre 

interesserte, har per samme dato knapt 400 mottakere. 

Det er president Knut Heggland som har hatt kontroll på medlemsregisteret, og han har også vært 

hovedansvarlig for regnskap og økonomi i styret.  

3. Quizaktiviteter 
Styret og utvalg av dette har gjennomført, og gjennomfører, årlige quizmesterskap. Av regelmessige 

aktiviteter for NQF har dette omfattet arrangering av den norske delen av World Quizzing 

Championships (ved Tom Byberg Torstensen og Hilde Torp Solbakken som arrangementsansvarlige) 

og avholdelse av Norgesmesterskapet i quiz. 

Norske spillere har siden forrige styreberetning deltatt i Quiz-NM 2015, samt representert Norge 

internasjonalt i European Quizzing Championhips 2015 og i den individuelle konkurransen World 

Quizzing Championships 2016. 

Under Quiz-NM 2015 deltok i overkant av 200 spillere; 82 i den individuelle konkurransen, 55 par, 

43 lag og tre juniorlag. Individuelt tok Thomas Kolåsæter sin fjerde tittel og vant foran Stig Sanner og 

Ole Martin Halck. Parkonkurransen ble vunnet av Lars Heggland og Thomas Kolåsæter, mens Dag 

Fjeldstad og Øystein Aadnevik tok sølv og Eivind Moskvil og Ingrid Sande Larsen tok bronse. Credo 

Eureka! ble juniornorgesmestere, med Hentai Kittens og Bunnslammet på de neste plassene. Den 

individuelle juniorklassen ble vunnet av David Tørre Asprusten, foran Anlaug Frydenlund og Reid 

Arne Teigen. I den avsluttende lagkonkurransen gikk Tryggve Grans Skiskole til topps, med Nerder 

av Stål og El Diablo en el Ojo på de øvrige medaljeplassene. 

I Quiz-EM forrige høst, European Quizzing Championhips 2015, endte Norges A-landslag på 

fjerdeplass i landslagskonkurransen, etter å ha tapt for Estland i bronsefinalen. Det norske laget 

bestod av Thomas Kolåsæter, Geir H. Kristiansen, Lars Heggland og Tore Heliks Van Dahl.  

I årets Quiz-VM, World Quizzing Championships 2016, ble Thomas Kolåsæter nok en gang beste 

nordmann, med en 16. plass internasjonalt. Til sammen 64 nordmenn deltok, fordelt på de fire 

arrangørstedene Oslo, Trondheim, Gjøvik og Stavanger. 

Norway Open ble i år arrangert for åttende år på rad, siden oppstarten i 2009. I år deltok 296 

quizzere fra hele verden. Konkurransens grunnlegger, Tore Heliks Van Dahl, var i år tilbake som 



spørsmålsforfatter. Tore har gitt beskjed om at dette var siste gang han ville være hovedansvarlig for 

konkurransen, og vi i NQF takker ham for jobben med Norway Open både i år og tidligere. Fjorårets 

vinner, Thomas Kolåsæter, ble også denne gang beste nordmann, men endte i år på tredjeplass 

internasjonalt. 

Som de to foregående årene arrangeres Norgescupen i quiz også i 2016. Stig Sanner forsvarte seieren 

fra åpningssesongen og vant sammenlagt i 2015. Som i fjor er det Norges Quizforbund som står som 

arrangør, og det er Jon Inge Kolden som er koordinator i år. Bergen, Bodø, Bryne, Gjøvik, Oslo, Skien, 

Stavanger, Tromsø, Trondheim og Åmot har vært arrangørsteder hvor quizzere regelmessig har 

møttes for å delta i cupen. I årets sesong er det totalt 20 quizer, med en sammenlagtkonkurranse og 

premiering ved sesongslutt. Som tidligere har både erfarne og ferske spørsmålsforfattere bidratt 

med både allmennquizer og temaquizer i årets Norgescup. Vi i styret vil takke alle for sine bidrag til 

Norgescupen. 

NQFs forum er fortsatt aktivt og populært for flere av forbundets medlemmer, både som arena for 

quizzing og quizrelaterte diskusjoner. Konkurransen Trondheim Masters ble videreført fra 2015, 

men har siden mai tatt pause på ubestemt tid. Ellers har både Håkon Tangen, Christian Grindvold Lie, 

Mats Sigstad og Terje Røsand bidratt med diverse quizer. Trådene med «endeløs quiz» og «endeløs 

sneverquiz» er fortsatt populære hos flere brukere. 

4. Eksternt og internasjonalt samarbeid 
Også i 2016 har TV 2 vist spørreprogrammet «Jaget», et populært britisk konsept. 

Forbundsmedlemmene Eskil Åsmul, Ingrid Sande Larsen og Ole Martin Halck har vært 

spørsmålsredaksjon i sesong 2. De tre jegerne som i programmet har kjempet mot ulike kjendislag, 

har vært Jan Arild Breistein, Thomas Kolåsæter og Trine Aalborg. 

Selv om NQF ikke er involvert direkte, deltar en rekke forbundsmedlemmer i fjerde sesong av NRKs 

program «QuizDan», som fra september har vært tilbake på skjermen. Denne sesongen deltar 18 

bylag fra hele landet, hvor hvert lag består av tre voksne quizzere (i utgangspunktet tre av dem som 

deltok i sesong 3) og tre elever fra videregående skole. Programmet inneholder en del 

underholdningsinnslag som ikke er direkte relatert til spørrekonkurransen i sendingen, som denne 

sesongen består knapt 60 spørsmål. 

I 2012 innførte de britiske representantene i det internasjonale quizforbundet International Quizzing 

Association (IQA) en ny konkurranseform, Hot 100, som er en månedlig 100-spørsmålsquiz. 

Konkurransen lever i beste velgående, og i Norge er det fremdeles Dag Olav Rønning som er 

koordinator. 

Styret i NQF holder for øvrig løpende kontakt med IQA. 

5. Styrearbeid og delegering 
Fra og med 2012 ble en ny ordning for arrangering av NM innført: Et nytt lag hvert år lager spørsmål 

og gjennomfører det praktiske arrangementet. Styret bidrar med overlevering av informasjon og 

noen praktiske oppgaver i forkant. 

Første lag ut var Nerder av Stål i 2012, før El Diablo en el Ojo var ansvarlig i 2013. Året etter gikk 

turen til Trondheim, hvor Fyrbøterlogen sto for spørsmål og gjennomføring. Fjorårets mesterskap 

ble igjen arrangert i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo, med ArntBernt som arrangør. I 2016 er det 



lagene Kvintessensen og Heltinner som deler på arrangementet, mens Tryggve Grans Skiskole skal 

være arrangør i 2017. 

Styret mener dette er en god ordning, som styrker dugnadsånden i miljøet og som på en fin måte får 

med flere bidragsytere. Vi er helt avhengige av medlemmenes bidra og dugnadsånd for å få til 

arrangementer og andre quizaktiviteter. Styret oppfordrer alle til å fortsette med sine gode bidrag til 

å lage spørsmål og med annen innsats gjennom året. Vil blir glade for alle bidrag! 

6. Kontakt og kommunikasjon 
Forbundets nettsider blir jevnlig oppdatert med informasjon om quizaktiviteter og annet quizstoff. 

Dette omfatter forbundets egne arrangementer og også en liste over pubquizer landet rundt. Lista 

omfatter nå knapt 200 quizer i samtlige av landets 19 fylker samt Svalbard. 

I 2012 ble også Facebook-siden «Quiz i Norge» opprettet, og den blir jevnlig oppdatert. Denne siden 

har automatiske oppdateringer til Norges Quizforbunds konto på Twitter. 

 
 


