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Vedlegg 2 til Norges Quizforbunds generalforsamling 
 

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 15. september 2021 er det 185 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. Quizårene 2019-2021 

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 2019 ble arrangert på Ullevål Stadion i Oslo. Det var 81 deltagere i den individuelle 

konkurransen, 50 par, 37 lag, tre juniorlag og 23 i Kahoot. Deltakerantallet er en oppgang siden 2018, 

og kan nok delvis ses i sammenheng med Oslos sentrale plassering og store quizmiljø. 

Individuelt vant Thomas Kolåsæter for åttende gang, etter å ha slått Stig Sanner på tie-break. Ole 

Martin Halck tok bronsen. Beste debutant ble Lars Espen Fulke Oppedal, mens klatreprisen ble vunnet 

av Kjetil Hofstad. 

I parkonkurransen fikk man de samme parene på første- og andreplass som i 2018. Thomas Kolåsæter 

og Lars Heggland tok gullet, Tore Heliks Van Dahl og Jon Strøm tok sølv, mens Mats Sigstad og Mette 

Thoresen Dybhavn tok tredjeplassen etter å ha slått Dag Fjeldstad og Øystein Aadnevik på tiebreak. 

Credo Eureka med Jørgen Hestnes, Thor Håkon Lindstad, John Halvor Rykkelid og Gunnar Syvertsen 

vant gullet i konkurransen for juniorlag. De to andre medaljeplassene ble besatt av Liggeunderlaget og 

Quizlybears. Den individuelle juniorklassen ble også i 2019 vunnet av David Tørre Asprusten, denne 

gang foran John Halvor Rykkelid og Fredrik Methi.  



 

Som i 2018 var det laget Lille Planet som kunne smykke se med tittelen norgesmestere i lagquiz. Laget 

besto av Tore Heliks Van Dahl, Jon Strøm, Mats Bergstrøm, Ole Martin Halck og Bjørn Erik Lobben. 

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. 

Quiz-NM 2020 var lagt til Stavanger, med Tøygrisen Timotei som arrangørlag. Grunnet covid-19-

situasjonen ble arrangementet avlyst, men samme lag arrangerer istedenfor Quiz-NM 2021 i samme 

by. 

I Kahoot! tok Ole Martin Halck en suveren norgesmestertittel, foran Knut Heggland og Geir H. 

Kristiansen. 

Quiz-EM 2019 og Quiz-OL 2020 

Quiz-EM 2019 ble arrangert i Sofia. Norge klarte dessverre ikke å forsvare gullet i den prestisjefulle 

lagkonkurransen, etter å ha tapt mot Belgia i semifinalen, men tok likevel bronse etter å ha satt Irland 

på plass i bronsefinalen. England vant konkurransen. Det norske laget besto av Thomas Kolåsæter, 

Geir Kristiansen, Ole Martin Halck og Tore Heliks Van Dahl. 

I den individuelle konkurransen ble Tore Heliks Van Dahl beste nordmann med en 16. plass. Engelske 

Ian Bayley ble europamester. 

Quiz-OL 2020 ble lagt til Krakow, men arrangementet ble utsatt til 2021 som følge av covid-19. 

Norway Open 2020 og 2021 

Arrangementet ble i 2020 avlyst grunnet covid-19. 

I 2021 var imidlertid konkurransen tilbake, og som i de senere årene var trondheimslaget 

Fyrbøterlogen arrangører. Thomas Kolåsæter ble beste nordmann, og havnet på fjerdeplass i den 

internasjonale konkurransen. Tore Heliks van Dahl og Ole Martin Halck ble nest beste og tredje beste 

nordmann. I den internasjonale konkurransen vant estiske Kaarel Silmato foran irske Mark Henry og 

franske Didier Bruyere. 

Quiz-VM 2020 og 2021 

Arrangementet ble utsatt fra juni 2020 til desember samme år grunnet covid-19. Det ble ikke 

gjennomført et offisielt arrangement i Norge. 

I 2021 ble det igjen offisielle arrangementer i Norge, og Thomas Kolåsæter ble beste nordmann med 

en 13. plass i den internasjonale konkurransen. Ole Martin Halck og Geir Kristiansen ble nummer to og 

nummer tre, mens Tore Heliks van Dahl tok den siste plassen som kvalifiserer til deltagelse på A-

landslaget i Quiz-OL høsten 2021. VM ble vunnet av belgiske Ronny Swiggers, mens franske Didier 

Bruyere tok sølv foran finske Tero Kalliolevo. Tilsammen var det 41 norske deltagere i konkurransen.  

Norgescupen 2019 og 2020 

Norges Quizforbund står som arrangør av Norgescupen. Mats Sigstad har vært koordinator siden 

høsten 2018, og Bergen, Bodø, Bryne, Fredrikstad, Gjøvik, Kristiansand, Oslo, Skien, 

Stavanger/Sandnes, Tromsø, Trondheim og Åmot 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 siden 2019 har 

det også vært mulig å delta som par. Jan Amundsen og Lars Erik Jordet har også laget flere runder for 

femmannslag. Tusen takk for disse bidragene! 

I 2019 ble det arrangert 21 runder, hvorav 17 av disse var skrevet for nettopp Norgescupen. De 

resterende fire rundene som ga tellende resultat var Norway Open, VM, NM og EM. Med fem 

rundeseire var det Ole Martin Halck som til slutt tok seieren, elleve poeng foran Stig Sanner, som også 

vant fem enkeltrunder. Geir Kristiansen vant én runde, og ble nummer tre i sammendraget. 

I parkonkurransen vant Kristian Kvamsøe og Silje Trøen foran Andreas Winnem og Hanne Indseth, 

mens Knut-Are Romann-Aas og Denna Hintze tok tredjeplassen. 

2020 ble som tidligere indikert et år preget av covid-19, men alle de 15 rundene skrevet for 

Norgescupen gikk av stabelen, om enn tidvis med et digitalt preg, idet deltagerne gjerne samlet seg 

hjemmefra via Zoom og andre lignende plattformer. Ved årets slutt fant man Stig Sanner på toppen i 

sammendraget. Han vant kuriøst nok ingen runder, men havnet på pallen hele ni ganger. Ole Martin 

Halck tok andreplass med fire seire, mens Geir Kristiansen tok tredjeplassen i sammendraget etter én 

rundeseier. 

I parkonkurransen var det Andreas Winnem og Hanne Indseth som tok førsteplassen. Eivind Halvorsen 

og Renate Sande tok andreplassen, mens tredjeplassen gikk til Kristian Kvamsøe og Silje Trøen. Vi 

gratulerer alle! 

Norges Quizforbunds forum 

Forumet er fremdeles 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 

http://www.norgesquizforbund.no/. 

Hot 100, Squizzed, Around the World in 80 Questions og 66/22/11 

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. Videre har det blitt arrangert jevnlige 

utgaver av den østerriksk-forfattede Around the World in 80 Questions, der alle svarene er et land i 

verden, samt Vadim Bondars 66/22/11, der de 66 første spørsmålene er enklere enn de 22 neste, før 

de 11 siste er jevnt over svært vanskelige. Det kan også nevnes at Bondar arrangerer nettquizen KFL, 

både en daglig individuell serie og en serie med rundt seks lagquizer i halvåret. I disse kan man bryne 

seg på topp internasjonal motstand. 

Arrangementene annonseres på NQFs forum, og interesserte bes om å ta kontakt for å være med. 

https://www.tapatalk.com/groups/nqffr/
http://www.norgesquizforbund.no/


Norges Quizforbunds Æresliga 

Sommeren 2019 startet forbundsmedlem Eskil Åsmul 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 15.9.2021 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 er fortsatt 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 har vært 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, og under 

koronapandemien har det ikke blitt diskutert videre.  

For øvrig kan det nevnes at norske quizzere er invitert til Austrian Open 19. september - 3. oktober og 

Croatian Open 25. oktober - 7. november. Sist, men ikke minst, minner vi om at årets Quiz-OL 

arrangeres i Krakow 11.-14. november.  

 

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, Definite Maybes og De 

Navnløse vært arrangører. I år er det er det Tøygrisen Timotei fra Sandnes som har ansvaret. Når det 

gjelder Quiz-NM 2022 er det planlagt at arrangementet finner sted i Oslo, med et team ledet av David 

Asprusten som arrangør. 

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 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. 

https://wordfeud.aasmul.net/default.aspx


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. 


