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1. Styret 

Det sittende styret i Norges Quizforbund består av Jon Inge Kolden (president), Dag Olav Rønning, 

Hilde Torp Solbakken, Tom Byberg Torstensen og Mats Sigstad. De tre førstnevnte ble valgt inn i 2015, 

Torstensen ble valgt inn i 2016 mens Sigstad tiltrådte styret i 2018. 

 

2. Medlemskap 

Per 5. september 2019 er det 130 betalende medlemmer av Norges Quizforbund, etter 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 2018/19 

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 (med Tom Byberg Torstensen og Hilde Torp Solbakken som hovedansvarlige) og 

avholdelse av Norgesmesterskapet i quiz. 

Quiz-NM 

Quiz-NM 2018 ble arrangert på Cornerteateret i Bergen. Det var rundt 160 deltakere; 65 i den 

individuelle konkurransen, 38 par, 26 lag, tre juniorlag og 35 i Kahoot. Deltakerantallet er en liten 

nedgang fra 2017.  

Individuelt vant Thomas Kolåsæter for sjuende gang, og som året før ble Ole Martin Halck nummer to. 

Denne gangen var det Dag Fjeldstad som tok bronsen. Beste debutant ble John Halvor Rykkelid, mens 

klatreprisen ble vunnet av Arild Tørum. 

Også parkonkurransen fikk vi de samme parene på første- og andreplass som i 2017. Thomas 

Kolåsæter/Lars Heggland tok gullet, Tore Heliks van Dahl/Jon Strøm fikk sølv, mens Dag 

Fjeldstad/Øystein Aadnevik kom på tredje. 

Selv om laget kun besto av David T. Asprusten og John Halvor Rykkelid tok Credo Eureka! en suveren 

seier i juniorklassen. De to andre medaljeplassene ble besatt av Liggeunderlaget og US Postal. Den 

individuelle juniorklassen ble også i 2018 vunnet av David T. Asprusten, denne gang foran John Halvor 

Rykkelid og Fredrik Methi. Her kan vi bemerke at Asprusten faktisk ble nummer fire i åpen klasse! 



Tittelen norgesmestere i lagquiz 2018 er det Lille Planet som kan smykke seg med. Laget besto av Tore 

Heliks van Dahl, Jon Strøm, Mats Bergstrøm, Ole Martin Halck og Bjørn Erik Lobbe. Andreplassen gikk 

til El Diablo en el Ojo, med Thomas Kolåsæter, Lars Andre Gundersen, Eirik Bäcklund, Jim Isaksen og 

Aldona Szczepanska på laget. På tredjeplass kom Tryggve Grans skiskole bestående av Arne Blakkisrud, 

Harald Aastorp, Ingrid Sande Larsen, John Ivar Østby og Stig Sanner.  

I Kahoot! var det Lars Heggland som stakk av med tittelen, foran John Ivar Østby og Knut Heggland. 

Quiz-EM 2018 

Quiz-EM 2018 ble arrangert i Venezia, og for første gang vant Norge den prestisjefulle 

lagkonkurransen! Laget besto av Thomas Kolåsæter, Ole Martin Halck, Lars Heggland og Tore Heliks 

van Dahl, og gullet ble sikret etter en overbevisende seier mot Belgia i finalen. I semifinalen sto laget 

for en kanskje enda sterkere prestasjon, da England ble beseiret. De seiersvante engelskmennene 

måtte dermed nøye seg med bronse denne gangen. 

I den individuelle konkurransen kom imponerte Thomas Kolåsæter voldsomt og ledet etter de 

innledende 100 spørsmålene. Dessverre gikk det ikke like bra i finalen, men med sjetteplass totalt viste 

Kolåsæter nok en gang at han tilhører europa- og verdenseliten. Det var irske Pat Gibson som ble 

europamester. 

Norway Open 2019 

Også i år var det trondheimslaget Fyrbøterlogen som arrangerte Norway Open. Thomas Kolåsæter 

vant konkurransen for andre gang. Det ble faktisk dobbelt norsk, med Ole Martin Halck på andreplass. 

Belgiske Ronny Swiggers ble nummer tre. 24 land hadde arrangementer i ulike byer og samlet totalt 

398 deltakere. 

Quiz-VM 2019 

Også i VM sto Thomas Kolåsæter for den beste norske prestasjonen, med en 9. plass.  Ole Martin 

Halck (15), Geir Kristiansen (31), Tore Heliks van Dahl (37) og Lars Heggland (45) var også blant de 50 

beste. Ellers kan vi nevne at Ole Martin Halck, med 24 poeng i «Underholdning» var nest best i verden. 

Til sammen var det 61 norske deltakere. Olav Bjortomt ble verdensmester.  

Norgescupen 2018 og 2019 

Norges Quizforbund står som arrangør av Norgescupen. Mats Sigstad overtok i fjor høst som 

koordinator etter Jørn Gulbrandsen og har fortsatt arbeidet i 2019. 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. 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. 

Norgescupen i quiz har siden oppstarten i 2014 vært en individuell konkurranse, men f.o.m. 2018 har 

det vært mulig å delta som par, noe som forhåpentligvis har senket terskelen for å delta. Nytt av året 

er også Jan Amundsens initiativ til testrunder for femmannslag. Så langt har det blitt arrangert to slike, 

og en tredje runde er annonsert å komme i oktober. Her er det bare å hive seg med for alle 

interesserte! 

Som året før ble Norgescupen 2018 en meget jevn og spennende affære. Vinneren fra 2017, Ole 

Martin Halck, ledet lenge, men da Thomas Kolåsæter stilte opp i runde 26, og dermed fikk poeng fra 



det maksimale antall tellende runder (15), snek han seg forbi. Da status ble gjort opp etter de totalt 29 

runder, endte Kolåsæter fattige tre poeng foran Halck. Dermed vant Thomas Kolåsæter Norgescupen i 

quiz for første gang. Stig Sanner, som vant de tre første utgavene av konkurransen, endte på 

tredjeplass. Vi gratulerer alle tre! I den nyopprettede parkonkurransen var det skiensduoen Eivind 

Halvorsen og Renate Sande som gikk til topps. Vi gratulerer! 

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. All informasjon om Norgescupen i quiz finnes her. På forumet har 

også enkelte forbundsmedlemmer arrangert nettquizer. Forumets nettadresse er 

https://www.tapatalk.com/groups/nqffr/ og det er også lenke dit fra forbundets nettside. 

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. Begge quizene arrangeres stort sett hver 

måned i Oslo, og noen andre steder er også mer eller mindre faste. Arrangementene annonseres på 

NQFs forum. Hot 100-arrangør i Norge er Dag Olav Rønning, mens Ole Martin Halck er 

arrangementsansvarlig for Squizzed. Ta gjerne kontakt med dem dersom du er interessert i å delta. 

Norges Quizforbunds Æresliga 

I sommer har forbundsmedlem Eskil Åsmul startet opp en quizliga på nettsiden 

https://wordfeud.aasmul.net/default.aspx etter modell av den amerikanske ligaen Learned League. 

Åsmul, som også er mannen bak Norgescupen i quiz, har kalt ligaen Norges Quizforbunds Æresliga. 

Ligaen har per 5.9.2019 fire divisjoner, med opptil flere avdelinger i hver. Her spiller man daglige 

kamper mot de andre i samme avdeling, og hver kamp består av sju spørsmål. Det er gratis å delta, 

men ligaen er laget slik at det er deltakerne som bidrar med spørsmål, og man oppfordres derfor til å 

lage noen slike. Ligaen har allerede blitt populær, men vi håper selvsagt på enda flere deltakere. 

Informasjon finnes på underforumet «Diverse quizarrangementer» på NQF-forumet. 

 

4. Eksternt og internasjonalt samarbeid 

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

etterkant av Nordisk mesterskap i 2018 kom det inn forslag om å utvide til et kontinentalt mesterskap. 

NQF er i dialog med de nasjonale quizforbundene i Danmark, Estland og Finland for å finne ut hvordan 

mesterskapet skal se ut i fremtiden, men prosessen har gått nokså tregt. Det vi kan si, er at vi håper å 

få til et Østersjømesterskap («Baltic Quizzing Championship») på våren i 2021. 

For øvrig kan det nevnes at norske quizzere er invitert til Irish Open 28. september, Croatian Open 7.-

13. oktober, Austrian Open 19. oktober - 3. november, og at British Open arrangeres lørdag 7. 

desember. Det vil også bli arrangert to nye runder i «Around the World in 80 Questions», som 

distribueres av det østerrikske quizforbundet. Sist, men ikke minst, minner vi om at årets Quiz-EM 

arrangeres i Sofia, 8.-10. november. For en fullstendig oversikt over quizer som NQF distribuerer, 

henviser vi til forbundets quizkalender: http://bit.ly/NQFs_Quizkalender_2019. 
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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. 

Siden denne modellen ble innført har, i kronologisk rekkefølge Nerder av Stål, El Diablo en el Ojo, 

Fyrbøterlogen, ArntBernt, Kvintessensen og Heltinner, Tryggve Grans Skiskole og Definite Maybes vært 

arrangører. I år er det er det oslolaget De Navnløse som har ansvaret. Når det gjelder Quiz-NM 2020 

ligger det an til at arrangementet vil avholdes i Stavanger/Sandnes, med Tøygrisen Timotei som 

arrangørlag, men dette er ikke endelig bestemt ennå. 

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. Vi 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 over 250 quizer i alle deler av landet, inkludert 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. 

 


