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Vedlegg 2 til Norges Quizforbunds generalforsamling 
 

1. Styret 
På generalforsamlingen 2016 ble det vedtatt at styret skulle konstituere seg selv og utnevne president 

på første ordinære styremøte. På møte 25.10.2016 vedtok styret at Jon Inge Kolden skal være 

president i kommende valgperiode. 

Styret består av Jon Inge Kolden (president), Dag Olav Rønning, Hilde Torp Solbakken, Tom Byberg 

Torstensen og Jørn Gulbrandsen. De tre førstnevnte ble valgt inn i 2015, mens de to sistnevnte ble 

valgt inn i 2016. 

 

2. Medlemskap 

Per 11. september 2017 er det 195 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 Kolden som har kontroll på medlemsregisteret mens Dag Olav Rønning har vært 

hovedansvarlig for regnskap og økonomi i styret. 

 

3. Quizåret 2016/17 
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. 

Quiz-NM 

Quiz-NM 2016 ble arrangert på Scandic St. Olavs plass (tidligere Edderkoppen) i Oslo. Det var ca. 200 

deltakere; 79 i den individuelle konkurransen, 54 par, 39 lag og tre juniorlag. Dette er en liten nedgang 

fra 2015.  

Individuelt tok Thomas Kolåsæter sin femte tittel og vant foran Ole Martin Halck og Geir Kristiansen.  

Parkonkurransen ble vunnet av Geir Kristiansen/Petter Kjær. Thomas Kolåsæter/David T. Asprusten 

kom på 2. plass, mens Eivind Moskvil/Ingrid Sande Larsen ble nr 3. 

Credo Eureka! ble, som året før, juniornorgesmestere. Laget besto av Helene Marie Dingstad, Rebekka 

Mong Hansen, Thor Håkon Lindstad og Torstein Hestnes. Kviss Kviss Bang Bang og The Quizlybears 

kom på de neste plassene.  



Den individuelle juniorklassen ble vunnet av David T. Asprusten, foran Kristian Kvamsøe og Nils-Olav 

Hole.  

Lille Planet vant lagkonkurransen. Laget besto av Tore Heliks Van Dahl, Jon Strøm, Mats Bergstrøm, 

Ole Martin Halck og Bjørn Erik Lobben. Andreplassen gikk da til El Diablo en el Ojo, med Thomas 

Kolåsæter, Lars Andre Gundersen, Eirik Bäcklund, Jim Isaksen og Aldona Szczepanska på laget. På 

tredjeplass kom Nerder av Stål, bestående av Øystein Aadnevik, Dag Fjeldstad, Odd Rune Heggheim, 

Vegard Eikemo Sande og Jan Egil Aakernes.  

Beste debutant ble Finn Eivind Slungård som med 72 poeng tok en imponerende niendeplass, mens 

klatreprisen ble vunnet av Svein Erik Gransjøen. 

Quiz-OL 2016 

Rosinen i pølsa i quizåret 2016 må vel sies å være verdenshistoriens første Quiz-OL, som passende nok 

ble arrangert i Aten. Norge stilte med hele 37 deltakere, som faktisk var den største nasjonstroppen. 

Quiz-OL erstattet Quiz-EM i 2016. 

Norges A-lag besto av Thomas Kolåsæter, Geir Kristiansen, Ole Martin Halck og Tore Heliks van Dahl. 

Laget vant bronse, etter å ha slått Wales i kampen om tredjeplassen. England ble olympiske mestere, 

og Belgia fikk sølv. I Aspirational Cup tok Norges B- og C-landslag hhv. 6. og 8. plass totalt.  

I den individuelle konkurransen ble Thomas Kolåsæter beste nordmann, med en sterk 8. plass. Olav 

Bjortomt fra Storbritannia vant. 

Parkonkurransen ble ingen stor suksess for Norge, men de beste var Knut og Lars Heggland på en fin 

14. plass. 

Norge fikk imidlertid sin olympiske mester, da Tore Heliks van Dahl gikk helt til topps i den 

nykomponerte knock out-konkurransen. 

Norge imponerte også med en 2.plass i nasjonskonkurransen, der bestemann/kvinne per nasjon i hver 

av de 12 kategoriene i spesialquizzene dannet grunnlaget. Det norske laget ble utgjort av Lars 

Heggland («Historie»), Jon Inge Kolden («Sport»), Thomas Kolåsæter («Litteratur», «Billedkunst», 

«Populærmusikk»), Brage Nordgård («Business», «TV»), Ole Martin Halck («Vitenskap», «Performing 

arts»), Knut Heggland («Digital»), Eivind Moskvil («Geografi»), Leif-Atle Heen («Film»). Individuelt i 

spesialquizzene ble det sølv til Knut Heggland i «Digital» og til Brage Nordgård i «TV». 

Norway Open 2017 

Fyrbøterlogen fra Trondheim var ansvarlige for arrangementet. Thomas Kolåsæter ble beste 

nordmann på fjerdeplass. Tero Kalliolevo fra Finland forsvarte seieren fra 2016. 17 land hadde 

arrangementer i ulike byer og samlet totalt 295 deltakere. 

Quiz-VM 2017 

Thomas Kolåsæter ble som vanlig beste nordmann, denne gang med en 15. plass. Lars Heggland med 

22. plass og Geir Kristiansen med 23. plass skal også nevnes. Ellers var det flere nordmenn som 

utmerket seg i enkeltkategorier, spesielt Espen Kibsgård, som med sine 25 poeng i «Kultur» var best i 

verden. 63 nordmenn deltok. Kevin Ashman ble verdensmester.  



Norgescupen 2016 og 2017 

Norges Quizforbund står som arrangør av Norgescupen. Jon Inge Kolden var koordinator for 2016-

sesongen, mens Jørn Gulbrandsen har tatt over fra og med nyttår 2017. Bergen, Bodø, Bryne, Gjøvik, 

Oslo, Skien, Stavanger/Sandnes, Tromsø, Fredrikstad, Trondheim, Åmot og Kristiansand har vært 

arrangørsteder hvor quizzere regelmessig har møttes for å delta i cupen. Bærum har nylig også begynt 

å arrangere norgescup. Som tidligere har både erfarne og ferske spørsmålsforfattere bidratt med både 

allmennquizer og temaquizer i årets Norgescup. Styret vil takke alle for sine bidrag til Norgescupen. 

Stig Sanner tok sin tredje sammenlagtseier på rad i 2016, og leder for øvrig komfortabelt også i 2017. 

Norges quizforbunds forum 

Forumet er arenaen der forbundets medlemmer kan møtes elektronisk, stille hverandre spørsmål i 

ulike tema som er sortert under fanene «Endeløs quiz» og «Endeløs sneverquiz», diskutere, invitere til 

quizer, avtale arrangementer etc. Etter at den populære konkurransen Trondheim Masters la inn 

årene, har flere av medlemmene bidratt med både enkeltquizer og kortere quizserier på forumet. 

Eksempler på dette var Jallis juliquiz (v/Jarle Kvåle), geografiquiz-serie v/Mats Sigstad, geografiquiz-

serie ved Håkon Tangen og sportsquiz-serie ved Stian Sundbø. Forumet har ellers gått over til 

plattformen Tapatalk, men har samme nettadresse som tidligere.  

Hot 100 og Squizzed 

Hot 100 er en månedlig internasjonal individuell quiz på 100 spørsmål som siden 2012 har blitt 

arrangert av de britiske representantene i IQA. Vinteren 2017 startet kroatiske Dean Kotiga opp et 

tilsvarende tilbud, kalt Squizzed, bestående av 101 spørsmål. Quizene arrangeres stort sett hver 

måned i Oslo, og flere arrangørsteder har også begynt å arrangere disse quizene. Resultatene blir 

meldt inn til det internasjonale quizforbundet, og det er egne nettsider for statistikk. Deltakerantallet i 

Norge pleier å være fra 5-15 personer. Hot 100-arrangør i Norge er Dag Olav Rønning, mens David T. 

Asprusten har overtatt arrangementsansvaret for Squizzed fra Tore Heliks van Dahl. 

 

4. Eksternt og internasjonalt samarbeid 

TV-programmet QuizDan 2016 ble en stor suksess med høye seertall. Selv om NQF ikke er involvert 

direkte, deltok en rekke forbundsmedlemmene i programmet. (QuizDan er ikke videreført i 2017.) 

Styret i NQF holder løpende kontakt med IQA, og sporadisk kontakt med andre lands quizforbund. 

Etter initiativ fra Tysklands Sebastian Klussmann møttes representanter fra de demokratisk valgte 

nasjonale forbundene under Quiz-OL i Aten, for å diskutere muligheter for samarbeid og hvordan man 

kan påvirke det internasjonale quizforbundet. Dette er i oppstartsfasen, og foreløpig er det litt uklart 

hva som kommer ut av dette samarbeidet. Det har imidlertid blitt opprettet et forum hvor Danmark, 

Irland, Norge og Tyskland er representert. 

For øvrig kan det nevnes at norske quizzere er invitert til Irish Open 30. september 2017 og at British 

Open sannsynligvis arrangeres første lørdag i desember, som tidligere. 

 



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. Mesterskapet i 2015 ble igjen 

arrangert i NRKs lokaler på Marienlyst i Oslo, med ArntBernt som arrangør. I 2016 var det lagene 

Kvintessensen og Heltinner som delte på arrangementet, denne gang på Scandic St. Olavs plass i Oslo. 

Tryggve Grans Skiskole er årets arrangør mens Definite Maybes fra Bergen har takket ja til å arrangere 

i 2018. 

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 bidrag og dugnadsånd for å få til 

arrangementer og andre quizaktiviteter. Styret oppfordrer alle til å fortsette med å bidra, både med 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. 

 


