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FREDAG 31. MARS

Kl. 14.00: 
Innsjekking

Kl. 16.00: Åpning av 
SKUP-konferansen 2006
Ved komiker Pernille 
Sørensen og SKUP-leder 
Marianne Ruud.

Kl 16.20: Plenum:
«Internasjonal gravegruppe
finner historiene norske
journalister har oversett». 
Det siste halve året har en gruppe uten-
landske gravejournalister under ledelse
av SKUP-styret sett på temaer som nor-
ske reportere ikke dekker. Funnene de
presenterer i dag skulle vært ute i det of-
fentlige rom for lenge siden.
Sted: Oseberg kulturhus

Kl 17.20: Pause

Kl 17.45: Parallellseminarer

Parallell A: 
«Forbrytelse uten straff»
Knut Gjernes og Gøran Skaalmo fra Da-
gens Næringsliv gir deg historien og me-
todene de brukte for å avsløre hvordan
kriminelle som vil slippe fengselsstraff,
kan kjøpe seg fri fra soning. 
Sted: Oseberg kulturhus

Parallell B: «Slik gransker du
helse-Norge»
Aftenpostens hardtslående helseteam,
Siri Gedde-Dahl og Anne Hafstad, for-
teller om metoder og om hvor de finner
nyhetene.
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Episk
fortellermåte når urett skal
avdekkes»
Helten og skurken er gamle gode kjen-
ninger fra gravejournalistikken. Journa-
listen, vår mann, avslører de skyldige og
syndige. Er vi tjent med å framstille vir-
keligheten på så enkelt vis? Hvordan
kan vi formidle oss på en mer kompleks
måte? Her får du møte en som kan. Fra
radiodokumentarredaksjonen i NRK
kommer Gyrid Listuen.
Sted: Ormen Lange 2

Parallell D: «Slik graver du
alene i en liten redaksjon»
Det er ikke alltid ressursene som avgjør.
Trond Olav Skrunes fra Sydvesten
(Glattcellesaken) og Svein Morten Ha-
vaas fra Farsunds Avis (Listasaken) grav-
de alene fram saker som fikk oppmerk-
somhet og konsekvenser. Her forteller
de hvordan.
Programleder:
Siri Gellein, RadioAdressa
Sted: Ormen Lange 3

Slik gjorde vi det
Kl 17.45: «Fangefly». Jan Petter Helge-
sen, Stavanger Aftenblad
Kl 18.15: «Med kamera på sengekan-
ten». Håkon Haugsbø, NRK Brennpunkt.
Programleder: Odd Rune Wolden,
TV-adressa
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs

Kl 17.45: «Slik støvsuger du
nyttige data fra nettet». 
Espen Andersen, Budstikka. 
På oppfordring fra andre journalister la-
get Espen Andersen en genial tjeneste
som lar deg søke i alle de 19 postjour-
nalene til fylkesmennene. Han viser
også andre metoder for å hente inn og
nyttegjøre seg av data som ligger åpent
tilgjengelig på nettet.
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 18.45: Pause

Kl. 19.15: SKUPs årsmøte
Sted: Ormen Lange II

Kl. 20.45: Middag

LØRDAG 1. APRIL

Kl. 09.00: Plenum: 
«Det lukkede Norge - kamp
for åpenhet». 
Del 1: Blir det egentlig mer offentlighet
og bedre journalistikk med ny offentlig-
hetslov? Gjør den nye loven det enklere
å avsløre korrupsjon og annen økono-
misk misbruk av offentlige midler? Får
varslere bedre vern med nye regler eller

bare lurer vi dem? Har regjeringen gjort
servilt knefall for ESA, slik at det blir
umulig å drive kritisk og undersøkende
journalistikk på skattesystemet i Norge?
Justisminister Knut Storberget (Ap) har
sagt at han vil forbedre den forrige regje-
ringens lovforslag. Nå møter han André
Oktay Dahl (H), Anders Amundsen (Frp)
og Odd Einar Dørum (V) til debatt. Arne
Jensen, assisterende generalsekretær i
Norsk Redaktørforening og leder av Norsk
Presseforbunds offentlighetsutvalg del-
tar også.
Del 2: Hvorfor får ikke journalister og
publikum se med egne øyne hva aktor
og forsvarere prosederer på i NOKAS-sa-
ken? Hvorfor er det forskjell på hvilke
dokumenter svenske og norske journa-
lister får tilgang til? Riksadvokat Tor-Ak-
sel Busch og Dagbladets John Olav Ege-
land stiller til debatt.
Programleder:
Anders Magnus, NRK.
Sted: Oseberg kulturhus 

Datakurs:
Kl. 09.00: «Digital sporhund del 1».
Ståle Kofoed og Tord E. Nedrelid, IJ.
Del 1 og del 2 (som kommer senere på
dagen) henger sammen, og du bør mel-
de deg på begge for å få fullt utbytte.
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten.

Kl. 10.10: Pause

Kl. 10.30: Parallellseminarer

Parallell A: «Uavhengig
gravejournalistikk - hvordan
unngå PR-maskinen».
Nicholas Jones forteller om en hverdag i
Storbritannia der lekkasjer er opphøyd
til kunstform, og det som ser ut som kri-
tisk og undersøkende journalistikk
egentlig er saker plantet av folk med
skjult agenda. Fra USA kommer tidlige-
re CBS 60 Minutes produsent Charles
Lewis som i 1989 etablerte The Center
for Public Integrity (CPI) - en uavhengig
ideell organisasjon som konsentrerer
seg om gravejournalistikk.
Programleder: Frode Nielsen, Gud-
brandsdølen Dagningen
Sted: Oseberg kulturhus

Parallell B: «De styrte Nokas-
lekkasjene».
Forhåndsdømmer vi? Hva har lekkasje-
ne gjort med saken? Ødelagt etterforsk-
ningen? Styrt medienes fokus?
Øystein Milli fra VG, TV2s Karianne Sol-
brække og forsvarsadvokatene Morten
Furuholmen og Trygve Staff stiller til de-
batt.
Programleder: Anders Magnus,
NRK
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Slik kom jeg tett
på Jens Stoltenberg».
Hvordan kommer du så tett på mennes-
ker så de forteller historien? Filmregissør
Aslaug Holm velger å la kameraet snak-
ke når hun møter mennesker. Hun for-
teller og viser oss sine arbeidsmetoder.
Sted: Ormen Lange 2

Parallell D: «Skråblikk på
Norge: Hvordan jobber
Migrapolis?». 
Migrapolis får stadig flere tv-seere. Nå
har Migrapolis også fått eget radiopro-
gram.
Hvorfor har folk fra hele Norge begynt å
se Migrapolis? Hvordan klarer redaksjo-
nen å åpne dørene inn til flyktninger,
asylsøkere og personer med minori-
tetsbakgrunn? Hvordan finner de kilder,
temaer og vinkler? Hvordan bygger de
tillit? Lær av Rajan Chelliah og Karyn de
Laine Bennett-Lund, programledere i
Migrapolis.
Sted: Ormen Lange 3

Slik gjorde vi det
Kl. 10.30: «Oljefondet». Harald Birke-
vold, Stavanger Aftenblad 
Kl. 11.05: «Kvinner midt i Norge». Elin
Fosshaug Olsø og Halldis Nergård,
Adresseavisen 
Programleder: Trine Østlyngen, IJ
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs
Kl. 10.30: «Digital sporhund del 2»,
Ståle Kofoed og Tord E. Nedrelid, IJ.
Del 2 henger sammen med del 1 (som
går tidligere på dagen) og du bør melde
deg på begge for å få fullt utbytte.
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 11.40: Pause

Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00: Parallellseminarer

Parallell A: «9/11: Ask who
did it, but for heaven’s sake
don’t ask why.»
I 28 år har han bodd i Midtøsten og rap-
portert for den britiske avisen The Inde-
pendent. Gjennom hele sitt virke bruker
han en subjektiv metode som journalist.
Han stoler på det han ser og er kritisk til
makthavere og myndigheter. Gjennom
sin evne til å knytte kontakter og bruke
journalistiske metoder kommer han inn
dører som lukker seg for mange kolle-
gaer. Nå skal Robert Fisk lette på sløret
og blant annet fortelle om den subjekti-
ve og kritiske journalistikken, samt sine
tre møter med Osama bin Laden.
Programledere: Carl-Erik Grimstad
og Christine Korme
Sted: Oseberg kulturhus

NB: Robert Fisk sitt seminar starter kl.
13.00 og slutter 14.20. Det vil bli satt av
25 minutter for spørsmål etter semina-
ret. Vi har lagt inn en 5 minutters pause
før spørsmålsrunden slik at de som vil
kan få med seg seminarene som starter
kl. 14.25. Vi beklager at Fisk-seminaret
kolliderer med andre seminarer men
Fisk har et fast seminar som han kjører
noe som gjør det vanskelig for oss. Rei-
seruten ble også forandret da han nå
må være tilbake i Beirut søndag mor-
gen. 

Parallell B: «Dramaturgi -
unødvendig fiksfakseri?» 
Avis-dokumentaren har vært død i åre-
vis. Nå har nesten alle magasiner og fe-
aturen er på vei tilbake. Men hvordan få
folk til å gidde å lese så lange ting? Ra-
diodokumentarredaksjonen i NRK har
samlet erfaringer om dramaturgi i 16 år.
Her får du noen greie oppskrifter av Be-
rit Hedemann.
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Fra lokalavis til
rikspresse: Nøtterøy-drapet». 
Gunnar Bodahl-Johansen fra IJ ser på
dekningen. Hva skrev lokalavisene? Hva
gjorde riksmedia? Håkon Borud fra
Tønsbergs Blad, Bjørn Fredriksen fra
Jarlsberg Avis og representanter fra riks-
pressen møtes til debatt. Hvordan rea-
gerer lokaljournalister når riksmedia
tramper inn i bakgården deres? Hvilke
grenser tøyes? Blir lokaljournalistene til-
bakeholdne i ren ærefrykt?
Programleder: Mette Stensholt
Schau
Sted: Ormen Lange 2

Parallell D: «Slik anretter du
informasjon og data så
leseren kan gjøre egne
avsløringer». 
Adrian Holovaty fra Washington-
post.com gjør noe helt nytt. Han kobler
Google Maps med krimstatistikken i
USAs tredje største by, og vips! så har
leseren selv sjansen til å rette et kritisk
blikk mot det samfunnet hun lever i.
Chicagocrime.org gir muligheten til å se
flere unike sammenhenger som tusen
avisvinkler ikke kunne dekket. På SKUP
forteller Holovaty også om sitt siste pro-
sjekt, som gjør velgerne i stand til å hol-
de følge med hvordan politikerne stem-
mer. 
Sted: Ormen Lange 3

Slik gjorde vi det
Kl. 13.00: «Oljearbeiderne som fikk
kreft». Asle Hansen, Dagbladet
Kl. 13.30: «Kristine-saken». Turid In-
gebrigtsen og Gurid Ivarhus Næss, Har-
stad Tidende
Programleder: Cathrine Fossum, TV
Norge
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs
Kl. 13.00: «Slik finner du de avsløren-
de dokumentene i offentlige postjour-
naler.» 
NRK-redaktør og postjournal-guru Per
Anders Johansen gir en praktisk innfø-
ring i avansert graving i postjournaler.
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 14.00: Pause

Kl. 14.25: Parallellseminarer
(Fisk-seminaret varer til 14.45 i Oseberg
kulturhus.)

Parallell B: «Journalisten som
kjøpte fri kvinner». 
To ganger har journalist Paul Radu kjøpt
traffickingofre på Balkan. Han jobber
ved Romanian Center for Investigative
Journalism (RCIJ) og var tidligere sjef for
graveteamet til den rumenske avisen
Evenimentul Zilei. Iana Matei driver en
hjelpeorganisasjon for trafficking ofre.
Hun underviser også europeisk politi og
myndigheter i hvilke metoder de kan
bruke for å etterforske trafficking. De
forteller om hvordan de jobber og om
uortodokse metoder for å få tilgang.
Programleder: Håkon Haugsbø,

NRK
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Karikatur og
kontrovers».
Er redaktørene blitt feige? Er tegnerne
blitt redde? Hvilke tegninger ble publi-
sert før Muhammed-karikaturene og hva
publiseres nå? VGs Roar Hagen og andre
tegnere guider deg gjennom arabiske,
israelske og europeiske karikaturer du
aldri ville ha forventet å se.
Programleder: Marianne Ruud, Ut-
danning
Sted: Ormen Lange 2

Parallell D: «CP Magasinet».
Den svenske suksessen kommer til
SKUP! For første gang satte et TV-pro-
gram journalistisk fokus på funksjons-
hemmede og deres kår. Og de gjorde
det på en måte som ga dem Stora Jour-
nalistpriset i klassen Årets Fornyere.
Moderne humor, varme og skarpe kon-
frontasjoner er ingrediensene i CP Ma-
gasinet fra SVT.
Sted: Ormen Lange 3

Slik gjorde vi det
Kl. 14.25: «LO ved Kongens bord.
Opptak på bakrommet». Anders Bør-
ringbo, NRK
Kl. 14.55: «Gullgraverne». Frank
Brandsås, Hamar Arbeiderblad
Programleder: Odd Rune Wolden,
TV-adressa
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs:
Kl. 14.25: Knekk nyheter med KOS-
TRA. Lurer du på barnehagedekningen i
din kommune i forhold til i nabokom-
munen, hvordan det står til med tann-
helsa til 12-åringene i ditt fylke, om de
som bor på institusjon har enerom eller
må dele rom eller er du rett og slett på
jakt etter antall bøker som blir lånt ut til
barn og ungdom i din kommune? Jon
Olav Folsland i Statistisk sentralbyrå
(SSB) viser deg hvordan databasen
KOSTRA kan gi deg gode nyhetssaker
fra kommune-Norge.
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 15.25: Pause

Kl. 15.40: Parallellseminarer

Parallell A/ «Fra lokalavis til

rikspresse: Vannverket». 
Tidligere vannverkssjef på Nedre Rome-
rike Ivar T. Henriksen og hans sønn ble
begge siktet for grov økonomisk utro-
skap etter Aftenpostens avsløringer om
samrøret mellom deres privatøkonomi
og vannverkets offentlige selskaper.
Hvorfor var det Aftenposten og ikke lo-
kalavisen Romerikes Blad som gravde i
vannverket?
Anne Hafstad og Siri Gedde-Dahl fra Af-
tenposten, journalist Thor Fremmerlid
og redaktør Thor Woje fra Romerikes
Blad skal fortelle oss hvorfor. Lokalpoli-
tiker Per Erik Hverven mener Romerikes
Blad ikke oppfylte sitt samfunnsansvar.
Han sendte klage til PFU.
Programleder: Arne Jensen, Norsk
Redaktørforening
Sted: Oseberg kulturhus

Parallell B: Annonseres
senere.
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Hvordan drive
undersøkende og kritisk
sportsjournalistikk». 
Berliner Zeitungs sportsredaktør Jens
Weinreich ble tildelt «Wächterpreis der
Tagespresse» i 2005 for avsløringen om
korrupsjon og økonomisk misbruk i
Leipzigs søknad om OL i 2014. Nyhets-
sjef i VG-sporten Robert Simsø fikk VGs
Gullpenn i 2005 for sitt arbeid med
Rune Hauge-saken. Fra Universitetet i
Bergen kommer professor Knut Helland,
en av få som har studert forholdet mel-
lom sport og medier i Norge. 
Programleder:
Håkon Haugsbø, NRK 
Sted: Ormen Lange 2

Slik gjorde vi det 
Kl. 15.40: «Elektron-saken». Øystein
Bogen, TV2
Kl. 16.10: «Sigøynerkvinnen». Sophie
Aaserud, Kvinner og Klær
Programleder:
Anita Reinton Utgård, TV Norge
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs:
Kl. 15.40: «Excel for nybegynnere».
Trond Sundnes, VG. 
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 16.40: Pause

Kl. 16.55: Parallellseminarer

Parallell A: «Et lite stykke
Norge».
Erling Borgen sier han aldri har møtt så
mye motstand i sin journalistiske karri-
ere som når han lagde «Et lite stykke
Norge». Han kommer til SKUP for å for-
telle om sin siste dokumentarfilm og ar-
beidsmetodene bak den.
Programleder: Hanna Førland, NRK
Sted: Oseberg kulturhus

Parallell B: «Når pressen
trosser retten».
Kringkastingssjef John G. Bernander fikk
ordre fra retten om ikke å sende en
Brennpunkt-dokumentar om Nokas-sa-
ken men sendte likevel. Hva skjedde
egentlig i denne saken? NRK-advokat
Jon Wessel-Aas forteller og møter advo-
kat Cato Schiøtz til debatt om NRK bur-
de sendt programmet.
Programleder: Håkon Haugsbø,
NRK
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Jakten på Radko
Mladic».
De serbiske journalistene Brankica
Stankovic og Mirjana Jevtovic var nys-
gjerrige på hvor den ettersøkte krigs-
forbryteren holdt seg skjult. De tok med
seg kamera og reiste på kryss og tvers i
Mladics fotspor. Resultatet ble et pris-
belønt tv-program.
Sted: Ormen Lange 2

Slik gjorde vi det
Kl. 16.55: «Kvikksølvsakene». Kjersti
Knudssøn og Synnøve Bakke, NRK
Brennpunkt
Kl. 17.30: «Anbudssaken i Ski». Ha-
rald Wisløff og Elin Svendsen, Østlan-
dets Blad
Programleder: Trine Østlyngen, IJ
Sted: Bolærne, 4. etg

Datakurs
Kl. 16.55: «Excel for viderekomne».
Trond Sundnes, VG. 
(Forhåndspåmelding. Begrenset antall
deltakere. Deltakere må ta med egen
PC.)
Sted: Mostein, 2. etg, inngang ved res-
tauranten

Kl. 18.00: Pause

Kl. 20.00: Aperitiff

Kl. 20.30: Bankettmiddag og
utdeling av SKUP-prisen

Toastmaster: Are Kalvø. Etterfulgt
av live band i baren og DJ i restauranten.
Sted: Oseberg kulturhus

SØNDAG 2. APRIL

Kl. 10.00: Parallellseminarer

Parallell A: «Slik blir du en
bedre intervjuer». 
Har du opplevd intervjuobjekter som
ikke gir svar? Du spør og de snakker om
sitt uansett. Hva gjør du når du møter en
som er profesjonelt coachet og vil bruke
intervjuet for å fremme sitt syn koste
hva det vil? Klarer du å holde på din
gode oppdragelse og de åpne spørs-
målene, eller går du til angrep med luk-
ket spørsmål og forlanger svar? Noen re-
portere får svar og takler ubehagelige
konfronterende spørsmål uten at det
blir ordkrig og grøftekjøring. Radiore-
porter Siri Gellein og Hilde Charlotte
Solheim fra NHO viser vei. 
Sted: Oseberg kulturhus

Parallell B: «Saker mediene
glemte»
Inspirert av blant annet Project Censo-
red ved Sonoma State University, Cali-
fornia, skal en jury oppnevnt av Journa-
listen plukke ut ti saker som mediene
underrapporterte, la til side eller så bort
fra i 2006. Hvilke saker glemmer vi?
Hvorfor? Hva har vi å lære av det? Møt
BI-professor Guri Hjeltnes, Terje I. Ols-
son fra Journalisten og UDI direktør Ma-
nuela Ramin-Osmundsen.
Sted: Ormen Lange 1

Parallell C: «Utenom
nyhetene»
Frilansfotograf Rune Eraker er ikke i
flokken av journalister på vei til siste
nytt innen katastrofer. Han finner viktige
historier der ingen andre er.
Sted: Ormen Lange 2

Kl. 11.10: Pause

Kl. 11.30: Plenum: «Slik vant
jeg/vi SKUP-prisen»
Sted: Oseberg kulturhus

Kl. 12.30: Lunsj

Kl. 13.30: Avreise
Programmet er laget med forbehold om
mulige endringer.
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CHARLES LEWIS: President,
The Fund for Independence in
Journalism. I 1989 etablerte Le-
wis The Center for Public Inte-
grity (CPI) – en uavhengig, ideell
organisasjon som konsentrerer
seg om gravejournalistikk. Fra
1996 har CPI blitt anerkjent med
over 30 priser for sitt gravear-
beid. Når han gikk av i desem-
ber 2004 hadde CPI et budsjett
på over 30 millioner kroner med
nærmere 40 medarbeidere – alt
uten støtte fra offentlige myn-
digheter, interesseorganisasjo-
ner eller næringsliv. Lewis var
tidligere produsent for ABC og
CBS 60 Minutes. Mer her:
www.publicintegrity.org 

NICHOLAS
JONES: For-
fatter og fri-
lans politisk
kommenta-
tor. Han var
politisk jour-
nalist i BBC i
tretti år. Han

har skrevet flere bøker om for-
holdet mellom politikerne og
media, og hans neste bok kom-
mer i juni. Han bor i London.

ADRIAN 
HOLOVATY:
Mannen bak
nettstedet
chicagocri-
me.org, der
data fra poli-
tiet i Chicago
blir koblet
med kartdata

fra Google slik at folk selv kan se
hvor kriminaliteten skjer. Utvik-
lingsredaktør i Washingtonpost.
Newsweek Interactive siden
2005. Bosatt i Chicago. Mer infor-
masjon på www.holovaty.com.

ESPEN ANDERSEN: Journalist i
Budstikka, Asker og Bærum.
Jobber for tiden med nyhets-
journalistikk for papir- og nett-
utgaven, samt teknisk utvikling
av Budstikkas nettsider. Har
også arbeidet som TV-reporter,
nettjournalist og kulturjourna-

list. Journalistutdanningen i
Oslo 2001-2003. Akershus Jour-
nalistlags SNUS-pris i 2000.

SIRI GEDDE-DAHL: Journalist i
Aftenpostens økonomiredak-
sjon siden 2000. Har tidligere
jobbet i blant annet NTB og Gud-
brandsdølen Lillehammer Til-
skuer. Cand mag. med sam-
funnsfag og journalistutdan-
ning.

STEIN OVE GRØNSUND: Fri-
lansjournalist bosatt i Miami.
Lang erfaring fra norsk presse
og fra tillitsarbeid, blant annet
fra Norsk Journalistlag, Institutt
for journalistikk, Kopinor og
Nordisk Journalistskole i Århus.
Har jobbet mye med menneske-
rettigheter, offentlighet og
pressefrihet, blant annet i Afri-
ka og Mellom- og Sør-Amerika.

IANA MATEI: Daglig leder, Rea-
ching Out. Matei arbeider med
støtte og rehabilitering av kvin-
ner og barn som er ofre for men-
neskehandel. Ofrene blir reddet
ut av bordeller i land fra Bosnia
til Saudi-Arabia og bor i leilighe-
ter utenfor Bucharest sammen
med Matei. Reaching Out hjel-
per med terapi og arbeidsmar-
kedstiltak. Matei underviser
også europeisk politi og myn-
digheter i hvilke metoder de kan
bruke for å etterforske traffic-
king. 

PAUL RADU: Journalist, Romani-
an Center for Investigative Jour-
nalism. Radu var tidligere sjef
for graveteamet til den rumen-
ske avisen Evenimentul Zilei.
Han startet RCIJ med to andre
rumenske journalister. Radu har
jobbet mye med organisert kri-
minalitet og har sett på hvem

det er som står bak trafficking.
Han ble tildelt et Knight Interna-
tional Press Fellowship i 2004.
Radu underviser journalister i
Sentral- og Øst-Europa i under-
søkende journalistikk. 

KNUT HELLAND: Professor ved
universitetene i Bergen og Sta-
vanger. Helland forsker på i hvil-
ken grad det er et gjensidig av-
hengighetsforhold mellom
sport og medier. Han er forfat-
ter av boken «Sport, medier og
journalistikk» som tar for seg
forholdet mellom det norske
herrelandslaget i fotball og

norsk presse- og kringkastings-
medier. Han har hovedfag fra
Universitetet i Bergen og dok-
torgrad fra University of Leices-
ter.

ROBERT SIMSØ: Nyhetssjef,
sport, VG. Simsø begynte i
Moss Dagblad som 16-åring
og var vaktsjef og sportssjef
der i til sammen sju år. Han
har jobbet som sportsjourna-
list i VG siden 2001 hvorav han
det siste halve året har vært
nyhetssjef, sport, med ansva-
ret for bilaget VG-sporten.
Simsø fikk gullpennen i VG
2005 for Rune Hauge-saken.

Disse møter du på SKUP 2006
JENS 
WEINREICH:
Sports-
redaktør,
Berliner Zei-
tung. Wein-
reich ble til-
delt «Wäch-
terpreis der
Tagespres-

se» i 2005 for avsløringen om
korrupsjon og økonomisk mis-
bruk i Leipzigs søknad om OL i
2014. Han er en av få sportsjour-
nalister som ser bak resultate-
ne og titter makteliten som IOC
og FIFA og de som styrer idret-
ten i kortene. Han foreleser ved
journalistutdanningen i Berlin
og universitetet i Leipzig.

ØYSTEIN MILLI: Krimjournalist i
VG. Har i perioder fungert som
reportasjeleder for team som
dekker større saker. Har også
jobbet med Nokas-saken fra
start. Kommer fra Romerikes
Blad, og er bosatt i Eidsvoll.

KARIANNE
SOLBRÆKKE:
Har vært
krimjourna-
list i TV2 siden
2000. Før det
har hun job-
bet med krim i
Dagbladet og
Bergensavi-

sen, og som allroundjournalist i
Rakkestad Avis. Hun er utdannet
ved Universitetet i Oslo, med fa-

gene statsvitenskap, idéhistorie
og litteratur.

MORTEN FU-
RUHOLMEN:
Partner i Ad-
vokatfirmaet
Furuholmen.
Har blant an-
net forsvart
Kjell A. Schu-
mann i No-
kas-saken.

Utdannet fra Universitetet i
Oslo, jobbet som advokat siden
1994.

TRYGVE STAFF: Advokat og
sønn av Tor Erling Staff. Han
overtok også forsvarerjobben
for Ridvan Halimi etter faren.

Har anmeldt
TV2 og TV2
Nettavisen
for å ha publi-
sert ulovlig
ervervet ma-
teriale i for-
bindelse med
Nokas-saken.

GØRAN
SKAALMO:
Featurejour-
nalist i DN
Lørdag. Har
tidligere job-
bet som fi-
nansjourna-
list i DN, øko-

nomireporter og programleder i

TV2 og New York-korrespon-
dent for DN. Har tidligere vunnet
SKUP-prisen og Den store Jour-
nalistprisen.

KNUT 
GJERNES:
Skriver ny-
hetsdoku-
mentarer i DN
Lørdag. Har
jobbet i Da-
gens Næ-
ringsliv siden
2000. Var tidli-

gere redaksjonssjef i Computer-
world. Vant SKUP-prisen i 2001,
SKUP-diplom i 2000 og 2003.
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