
 

Styrets innstilling til ny Valgkomité i KRIK GF 2021 

 

Elsa Slåtto (født: 1995), vært distriktsmedarbeider i Agder.  

Ane Aasbø (født: 1992), tidligere styremedlem og frivillig i KRIK gjennom mange år.  

Eirik Flesjå Olsen (født: 1988) tidligere ansatt i KRIK-staben.  

 

Valgkomiteens innstilling til nytt landsstyre i KRIK GF 2021 

 

Styreleder:  

 

Navn: Jorann Løvland 

Født: 12. desember 1992 

Fra: Sarpsborg 

 

Studier/Jobb:  

Pedagogisk-Psykologisk tjeneste, Ullensaker kommune 

 

Verv/tidligere verv: 

Varamedlem i Fribu (2018-2021)  

Styreleder i KRIK Akershus (2013-2014) 

 

KRIK-bakgrunn: 

Første KRIK-leir var ACTION 2007, siden har det vært utallige turer til ACTION, ARENA 

og EXPLORE. Nyttårsaften feires best blant 1000 venner, og påsken har jeg stort sett vært på 

KRIK Offpiste. Har også vært med i lokallag, både KRIK Sarpsborg, KRIK Gressvik, og ved 

siden av studiene var jeg lokallagsleder for KRIK vgs Oslo. Har jobbet som 

distriktsmedarbeider i Akershus, og hatt gleden av å være i komité og leirsjef for ACTION et 

par ganger. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

KRIK har gitt meg mye glede, mange venner og ikke minst; gode trosopplevelser. I KRIK får 

unge lov til å vokse i tro, i relasjoner og i seg selv, det ser jeg på som verdifulle investeringer i 

fremtiden. Jeg har stor tro på at KRIK de neste årene skal fortsette godt arbeid, både på leir og 

i lokallag. Jeg har lyst til å bruke min erfaring til å bidra til at flere unge skal få møte Jesus 

gjennom trosglede, idrettsglede og livsglede. 



 

 

Faste medlemmer:  

 

Navn: Marte Fasseland 

Født: 04.09.1997 

Fra: Bryne 

 

Studier/Jobb: 

Innovasjon og Ledelse på Hauge School of Management, NLA. Deltidsjobb i Tatler AS.  

Ettåring i KRIK og midlertidig lokallagsansvarlig (2020-2021.  

 

Verv/tidligere verv: 

Leder i huskirke 

DTS i to år på Hawaii og i Los Angeles (Ungdom i oppdrag)  

Komite for KRIK Lokallag 30 år 

 

KRIK-bakgrunn: 

Mitt første møte med KRIK var Explore i 2013. Etter dette ble jeg så glad i KRIK og leir. I 

2019-2020 jobbet jeg som ettåring på hovedkontoret i Oslo, et helt fantastisk fint og bra år. I 

september 2020 gikk jeg inn i en vikariatstilling som lokallagsansvarlig ut mars 2021. KRIK 

har virkelig gitt meg så mye godt, både av erfaringer og gode minner. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg har lyst til å være med i styret til KRIK fordi det er en organisasjon og et lag jeg har blitt 

utrolig glad i. KRIK er enormt viktig og så utrolig bra. Det er en arena hvor vi kan både vise 

hvem Jesus er og lære mer om Ham - som er det viktigste og beste vi har i livet. Jeg har lyst 

til å lære mer av andre mennesker, jeg ønsker å bli utfordret, utrustet og sammen løfte Jesus 

og idrett - KRIK frem i Norge. 

   ------------------------------------ 

 

  



 

Navn: Hans Olav Hole 

Født: 1966 

Fra: Sykkylven 

Studier/Jobb:  

Siv.øk / Salg / markedsføring 

Verv/tidligere verv:  

Styremedlem søndagsskolen Norge 8 år 

Styremedlem Storsalen menighet 4 år 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg kjenner tidligere og nåværende generalsekretær og flere tidligere og nåværende ansatte 

bl.a. fra Storsalen Menighet. Jeg er imponert over det arbeidet som gjøres mot ungdom og 

unge voksne som når der andre organisasjoner ikke når. Jeg eraktiv selv i både sommer- og 

vinteraktiviteter, og ønsker at KRIK skal bli enda mer relevant og aktiv i flere idretter i 

kombinasjon med forkynnelse og Jesus-fokus. 

Fra et profesjonelt ståsted opplever jeg at KRIK har en unik profil og posisjon som har 

betydelig potensiale i en tid der mange unge er åpne og søkende. Jeg er glad for at 

organisasjonen har blitt mer tydelig på verdien av leirer og samlinger. 

   ------------------------------------ 

 

Navn: Sondre Bjor Aasbø  

Født: 18.07.1994 – Sarpsborg  

Bosted: Oslo  

 

Jobb/Utdanning:  

Sustainability and Supply Chain Coordinator i Kid.  

Siviløkonom med spesialisering i markedsføring.  

 

KRIK-Bakgrunn 

Deltatt på lokallag hjemme og Explore og Arena hvert år. Etter hvert som årene har gått har 

jeg også fått lov til å bidra som leder og instruktør på leirer, komitearbeid, arbeid med KRIK 

linjesamlinger, KRIK Villmark og lokallag.  



 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg heier på KRIK fordi det er en organisasjon som virkelig kan prege og utvikle menneskers 

liv, på mange plan. Jeg tror at KRIK har en unik posisjon blant kristne organisasjoner, med 

tanke på hvor bredt man klarer å nå ut. Jeg mener det er viktig for KRIK å fortsette å være 

innovative i måten vi når ut til ungdommene, slik at vi når gjennom med det budskapet vi 

ønsker å formidle. Heia KRIK! 

 

   ------------------------------------ 

 

Navn: Karl Fredrik Øgaard 

Født: 06.03.1999 

Fra: Sandnes 

 

Studier/Jobb:  

Jeg studerer til å bli lektor i kroppsøving og idrettsfag ved Norges idrettshøgskole. 

 

Verv/tidligere verv:  

Lokallagsleder KRIK Fredheim (2016-2018) 

Styremedlem KRIK Oslo (2019-) 

Stipendiat på krik-linjen ved Sagavoll FHS (2020-2021) 

 

KRIK-bakgrunn:  

Mitt første møte med KRIK var i 8. klasse, da jeg oppdaget lokallaget KRIK Fredheim. Dette 

lokallaget var jeg så heldig å få være lokallagsleder for i to år. Senere har jeg vært både 

deltaker og leder på flere leirer. Jeg var elev på KRIK-linja ved Sagavoll FHS i 18/19. Året 

etter jobbet jeg som IT- og administrasjonsettåring på KRIK-kontoret, før jeg returnerte som 

stipendiat på KRIK-linja ved Sagavoll.  

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg brenner for det arbeidet KRIK driver med. Jesus og idrett er en fantastisk kombinasjon 

som jeg ønsker at flere skal få erfare. Jeg ønsker å bidra med alt jeg kan, slik at KRIK 

fortsetter å være en lavterskel arena hvor flere ungdommer kan få høre om Jesus og få 

oppleve idrettsglede, trosglede og livsglede. 



 

   ------------------------------------ 

 

Navn: Agnes Guttormsen 

Født: 05.02.96 

Fra: Tønsberg  

 

Studier/Jobb:  

nyutdannet klinisk ernæringsfysiolog.  

Jobber som prosjektkoordinator/konsulent ved Universitetet i Oslo, og litt som klinisk 

ernæringsfysiolog ved Lovisenberg diakonale sykehus.  

 

Verv/tidligere verv:  

Tidligere vært styremedlem i StudentKRIK Oslos sosialstyre. Har sittet i komite til ACTION 

og EXPLORE flere ganger. Er for tiden styreleder i KRIK Rave.  

 

KRIK-bakgrunn:  

Jeg har vært deltager på leir et par ganger, men fikk først et ordentlig forhold til KRIK da jeg 

gikk på Nordfjord fhs i 2015/16. Etter dette har jeg vært aktiv i StudentKRIK Oslo, og jeg har 

de siste årene vært med som leder på KRIK Røa for en gjeng med 5.-7. klassinger. Har også 

vært mye med som leder på leir. Digger både lokallag og leir!  

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

KRIK har gitt og gir meg fremdeles masse, og ved å være med i styret til KRIK ønsker jeg å 

gi noe tilbake. Jeg har lyst til å jobbe med utvikling av KRIK videre, slik at organisasjonen 

kan fortsette å inspirere, utvikle, og lede ungdom til tro i mange år fremover - og ikke minst 

bidra til å gi idrettsglede, trosglede og livsglede til mange!  

   ------------------------------------ 

 

Navn: Eivind Wirak 

Født: 22.02.1997 

Fra: Grimstad 

 

Studier:  

Innovasjon og forretningsutvikling på Høyskolen Kristiania 



 

 

Verv/tidligere verv: 

2018: Elev på KRIK Timeout (Bibelskole i Hemsedal 

2018: Frivillig lærer på skole for gatebarn i Etiopia 

2019-2020: Frivillig på akuttovernatting for Røde Kors 

2020: Leirsjef for Camp 20+ 

2020: Ansatt i KRIK som kommunikasjonsmedarbeider 

2021: Leirsjef for ARENA i 2021 

 

KRIK-bakgrunn: 

Jeg var noen ganger innom lokallaget KRIK-Grimstad opp gjennom barndommen, men etter 

jeg ble med på EXPLORE i 2012 og opplevde magien ved å være på leir har det vært få ferier 

uten en KRIK leir siden. Jeg startet først å være deltaker flere ganger på EXPLORE og 

Offpiste før jeg de siste årene har vært leder på EXPLORE, ACTION, Konf-ACTION (Bø og 

Trøndelag) og ARENA. 

 

Hvorfor har du lyst til å være med i styret til KRIK: 

KRIK har betydd mye for meg siden første gangen jeg ble møtt av  

fantastiske ledere på lokallag i Grimstad. Jeg har opplevd gleder,  

utfordringer og mestring gjennom tiden min på lokallag, leir og  

bibelskole. KRIK har gitt meg så utrolig mye, noe som har gjort meg til  

den jeg er i dag. Jeg ønsker å være med i styret til KRIK for å kunne  

utforme denne fantastiske organisasjonen til å møte enda flere barn,  

unge og voksne over hele Norge med idrettsglede, trosglede og livsglede.  

   ----------------------------------- 

 

  



 

Vararepresentanter i rangert rekkefølge:  

 

1.  

Navn: Linn Viken Haddeland 

Født: 08.09.84 

Fra: Arendal 

 

Jobb/studier:  

Daglig leder ved Lyngdal legesenter og administrasjonsmedarbeider i Lyngdal Frikirke 

 

Verv/Tidligere verv: 

Komitèmedlem i KRIK familiesommer 3 (tidligere leirsjef), ansatt i KRIK fra 2008-2015, 

vært leder og ansatt på en rekke KRIK-leirer 

 

KRIK-bakgrunn: 

Jeg ble først kjent med KRIK da jeg var med på ARENA da jeg var 16 år. Fra da var jeg solgt 

og har siden vært en skikkelig leir-KRIKer!  KRIK har gitt meg en sterkere tro, venner for 

livet, en glede for aktivitet, masse ledererfaring og en drøss av gode opplevelser. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Mitt engasjement for KRIK har alltid vært stort.  KRIK har betydd mye for meg, noe som har 

smittet over på mine barn.  Jeg synes det er spennende å bidra for noe som ikke bare kommer 

dagens ungdom til gode, men også kommende generasjoner. Jeg vil at mine barn skal få 

oppleve KRIK. Derfor har jeg lyst til å bidra til at KRIK fortsatt skal være en så viktig og bra 

organisasjon som den er i dag. 

   ------------------------------------ 

 

  



 

2.  

Navn: Sveinar Medhaug  

Født: 11.07.1984 

Fra: Åkra, Karmøy. 

 

Studier/Jobb:  

Utdannet teolog fra Menighetsfakultetet (MF), Oslo. 

Sokneprest Åkra menighet. 

 

Verv/tidligere verv:  

Møtende vara til landsstyret til KRIK siste 

toårsperiode. Har ellers hatt flere ulike verv på lokalplan i 

Presteforeningen (PF).  

Over 10 års erfaring fra ulike menighetsråd i Den 

norske kirke. 

 

KRIK-Bakgrunn:  

KRIK har vært en viktig og formende del av livet mitt 

siden jeg tidlig i tenårene deltok for første gang på Action i Bø i 

Telemark. Siden da har mange leirer, turer og treninger i KRIK regi 

bidratt til trosglede, idrettsglede og livsglede. I KRIK har jeg bl.a. 

fått vært med som instruktør, taler, koordinator og veileder. I senere 

år har det vært stas å kunne ta med våre fire barn på KRIK-familieleir i 

Grimstad, ha KRIK-konfirmanter i lokalmenigheten eller bidra til å 

realisere KonfAction Karmøy. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg har en grunnleggende tro på kombinasjonen Jesus og idrett. Jeg tror KRIK fortsatt kan 

være et viktig verktøy for Guds misjon i verden i tiden som kommer. Jeg har opplevd at min 

erfaring og kompetanse har kommet ti nytte i landsstyret til nå, og er motivert for å bidra 

videre. 

   ------------------------------------ 

 



 

3.   

Navn: Karin Nag Nordanger 

Født: 02.09.96 

Fra: Jørpeland 

 

Studerer:  

Lærerstudent 

 

Verv/ tidligere verv: 

- Komitearbeid i KRIK 

 

KRIK-bakgrunn: 

Har vært med som leder på leir, samt sittet i komite til EXPLORE.  

Er for tiden leirsjef for EXPLORE. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg ser på det som en fin mulighet til å lære mer om KRIK og støtte opp om det viktige 

arbeidet. 

   ------------------------------------ 

 

4.  

Navn: Herman Tretteteig 

Født: 13.02.1998 

Fra: Sandefjord 

 

Studerer:  

Master i programmering og systemarkitektur ved UiO 

 

Tidligere verv:  

Styremedlem i KRIK-Akershus og flere verv i Acta/Normisjon. 

 

KRIK-bakgrunn:  

Mitt første møte med KRIK tror jeg var EXPLORE 2014, etter det har jeg vært på mange 

KRIK-leirer både som deltaker og etterhvert som leder. De to siste årene har jeg også sittet i 



 

hovedkomité til ACTION. KRIK har gitt meg mye å være takknemlig for, som blant annet 

mange gode venner, en sterkere tro og gode leirminner. 

 

Hvorfor jeg har lyst til å være med i styret til KRIK: 

Jeg tror måten KRIK skaper arenaer der tro og idrett står i sentrum, er unikt i dagens kristen-

Norge. Dette arbeidet er jeg stolt av å få være en del av, og syntes det virker spennende å få 

påvirke KRIKs arbeid de neste årene gjennom et styreverv. 

 

  


