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Terje ValesTrand (52) jobber i Ber-
gens Tidendes Oslo-
redaksjon. Han har 
vært politisk journa-
list i mange år, var 
blant annet leder av 
Stortingets Presselo-
sje fra 1994 til 1999. 
Har de siste årene 

jobbet med featurestoff i BT Magasinet.
 

KenT Valio (34)  
er reporter og redak-
sjonssjef i NRK Sami 
Radio. 

Geir KVile har job-
bet som journalist i 
Bergensavisen siden 
2003. Cand. mag med 
mellomfag litteratur-
vitenskap. 

Åsa nicander har 
vært reporter i man-
ge år og har spesielt 
jobbet med undersø-
kende journalistikk. 
Siden 2002 har hun 
vært nyhetssjef for 
redaksjonen i Hel-

singborgs Dagblad. I fjor ble hun også 
leder for avisas gravegruppe. 

iris lynGmo (31) startet sin journalis-
tiske karriere i Lo-
kalavisa NordSalten i 
1998 før hun begynte 
på journalistutdan-
ningen i Bodø i 2000. 
Har vært ansatt i 
nyhetsredaksjonen i 
Avisa Nordland siden 
november 2005.

inGebjørG jensen er utdannet Cand.
mag. fra Univ. i 
Bergen 1978, med 
spansk, sosialantropo-
logi, offentlig adminis-
trasjons- og organisa-
sjonskunnskap. Har 
lenge jobbet som foto-
journalist, og har også 
illustrert flere bøker. 

KrisTin monsTad lund (35) er poli-
tisk journalist 
og klubbleder i 
Tønsberg Blad, 
der hun har vært 
ansatt siden 
2004.

jon caTo landsVerK (54) er politisk 
journalist i Tønsberg Blad. Har jobbet der 
siden 1988.

aleKsander nordahl (35) er fotograf. 
Han jobber i dag som 
selvstendig fotojourna-
list  og bruker mye tid 
på egne prosjekter. Har 
tidligere jobbet i blant 
annet NTB, Dagbladet 
og MEMO.

ole maThismoen (45) har jobbet som 
journalist i Aftenpostens politiske redak-
sjon siden 1985. Har dekket norsk og in-
ternasjonal miljøpolitikk siden 1987, vært 
korrespondent i Brussel og temasjef i Af-
tenposten

Trond sundnes (32) er journalist i Da-
gens Næringslivs finansredaksjon. Jobbet 
i VG fra 1999 til 2007. Bakgrunn fra blant 
annet Vikebladet-Vestposten, Vårt Land 
og Aftenposten. Vant Skup-Prisen 2001 for 
artikkelserien «UDI-skandalene».

ole P. Pedersen (38) er økonomijour-
nalist i Kommunal 
Rapport, hvor han 
har hatt forskjellige 
roller siden 1998. 
Har bakgrunn fra 
dagspresse og fag-
presse. Utga i fjor 
boka «Kommuneø-

konomi for journalister».

Geir Terje ruud (43) er nyhetsleder 
på VG Nett. Jobbet 
i VG siden 1988, i 
VG Nett siden 1999. 
Har tidligere jobbet i 
Fædrelandsvennen, 
Agderposten, For-
svarets Forum, Øst-
lendingen.

snorre TønseT (47) er prosjektleder 
for journalistikk- og dramaturgiutdannin-
gen i NRK Kompetanse. Jobbet som repor-
ter i NRK siden 1984 i Dagsrevyen, Brenn-
punkt og de siste årene som programleder 
i Forbrukerinspektørene.

Frode nielsen (43) er nyhetsredak-
tør i Gudbrandsdølen 
Dagningen. Tidligere 
nestleder Institutt for 
Journalistikk, multime-
diasjef 20 Min Holding 
Zurich, multimediesjef  
i VG, og journalist i VG 
og Dagbladet.

björn TunbäcK (47) jobber i Kaliber, 
Sveriges Radios pro-
gram for undersø-
kende journalistikk. 
Han har arbeidet 
med nyheter, ak-
tualitetsprogram og 
dokumentarer på 
Sveriges Radio siden 
tidlig på 1980-tallet.

anna jaKTén (39) 
har jobbet som journa-
list på Sveriges Radio 
i Göteborg siden 1994. 
Reporter  i Kaliber i tre 
år.

esPen andersen (32) har vært jour-
nalist i Budstikka si-
den 1998. Har jobbet 
innen kultur- og ny-
hetsjournalistikken, 
og har også arbeidet 
som fjernsynsreporter i 
TV.Budstikka. Høsten 

2005 samlet han fylkesmennenes postlis-
ter i en søkbar database på hjemmesidene 
sine.

hilde Garlid (39) 
er redaktør og dag-
lig leder i Solabladet. 
Har 20 års erfaring 
som journalist, blant 
annet fra Jærbladet.

anders nordmeland (44) har vært 
ansatt som journalist i Trønder-Avisa si-
den 1998. 

asle hansen (34) 
har jobbet i Dagbladets 
nettredaksjon siden fe-
bruar 2006. Før dette 
var han gjennom flere 
år reporter i papiravis-
as nyhetsredaksjon. 

alexander øysTÅ er nyhetsredaktør i 
Østlandets Blad, hvor 
han begynte i 2005 
etter åtte år som jour-
nalist i VG. Var før det 
ansatt som journalist i 
blant annet Aftenpos-
ten og Arbeiderbladet. 

Vant SKUP-prisen i 1998 og fikk SKUP-
diplom i 2004.

esPen sandli (34) 
er nyhetsjournalist i 
Drammens Tidende. 
Han er to ganger vin-
ner av Journalistpri-
sen i Buskerud.

adel darWish er 
britisk-arabisk 
reporter, kommen-
tator og forfatter. 
Har jobbet for Daily 
Telegraph, The In-
dependent og The 
Times.

Per KrisTian aale (34) er journalist 
i Aftenpostens innenriksredaksjon. Har 
vært Aftenpostens Moskva-korrespondent 
i over fem år. Har tidligere jobbet i blant 
andre NTB og Sankt Peterburgskie Vedo-
mosti, St. Petersburgs største avis.

jens Tomas anFindsen er redaktør 
for nettstedet Ho-
nestThinking.org 
og er deltidsjourna-
list for avisen Nor-
ge IDAG. Han har 
doktorgrad i filosofi 
med spesialisering 
innen teologi og re-
ligionsfilosofi.

sindre Granly meldalen (23) har 
jobbet som vikar i 
Dagbladets nyhets-
redaksjon siden 
høsten 2003. Har 
journalistutdan-
ning fra Høgskolen 
i Oslo og bakgrunn 
fra Universitas.

dennis raVndal har vært ansatt som 
journalist i Tønsbergs Blad siden 1999. 
Jobber med politisk- og kriminaljournalis-
tikk.

harald sÆTerøy (53) har vært ansatt 
som fotosjef i Trønder-Avisa siden 2001.

halldor husTadnes (40) har jobbet 
i Dagbladet siden 
høsten 2006. Var 
journalist i finans-
redaksjonen i Da-
gens Næringsliv 
2000-2006 og i Øko-
nomisk Rapport 
1998-2000. Har 
journalistutdan-

ning fra Høgskolen i Oslo og fransk grunn-
fag fra Universitetet i Oslo.

daG herbjørnsrud (36) er utviklings-
redaktør i Ny Tid, 
idéhistoriker (cand. 
philol.). Har jobbet 
ti år som journalist 
og kommentator i 
Aftenposten. Har 
gitt ut flere bøker, 

blant annet «Blanke løgner, skitne sann-
heter», «Frykten for Amerika» og «Norge 
– et lite stykke verdenshistorie»

lars a. døVle larssen (40) har vært 
journalist i Tønsbergs Blad siden 1999. 
Han har hovedfag i historie fra Universi-
tetet i Oslo.

ole berThelsen er leder for samfunns-
avdelingen i Nettavisen. Han har bak-
grunn som frilanser, og informasjonsmed-
arbeider ved PRIO og i UD. 

jan oVe ÅrsÆTher (35) er nyhetsre-
daktør i TV 2. Han 
har tidligere jobbet 
som journalist i øko-
nomi- og innenriks-
redaksjonen i TV 2. 
Har bakgrunn fra 
Dagens Næringsliv, 

Aftenposten, Sunnmørsposten og Møre-
Nytt. Har vunnet to Skup-diplomer.

PÅl PresTrud er direktør ved CICE-
RO - Senter for kli-
maforskning. Han 
er utdannet biolog 
ved Universitetet i 
Oslo og har arbeidet 
bredt med miljøfors-
kning og -forvalt-
ning i det meste av 

sin arbeidskarriere med særlig vekt på 
polarområdene.

helje solberG (40) er nyhetsredak-
tør i VG. Hun har job-
bet i VG siden 1994. 
Bakgrunn fra Østlen-
dingen, Sør-Varanger 
Avis og Nationen. 
Vant Skup-prisen i 
1995 for AUF-skan-
dalen.

FriTz-leo breiViK (54) er høgskole-
lektor ved Senter for journalistikk, Høg-
skolen i Bodø.

alF endre maGnussen jobber med re-
search i Aftenpostens 
dokumentasjonssen-
ter. Fikk SKUP-pri-
sen 1999 for «Wiborg 
og værrapporten om 
Gardermoen - to his-
torier om ny hoved-
flyplass» og 2005 for 

«Vannverksskandalen på Romerike».


