
Pressemelding 
 
 
Idretten kan være et unikt redskap i utviklingsarbeid. Det er en av 
grunnene til at Start Toppfotball er blant partnerne i Start Life 
Support – et integrert samarbeid med bistandsorganisasjonen 
Strømmestiftelsen i Kristiansand. 
 
Flodbølgekatastrofen i Sørøst-Asia har til fulle vist at også idrettsfolk har et 
engasjement for nødlidende. Innsamlingsaksjoner initiert av idretten har dratt 
inn millioner av kroner til nødhjelpsarbeid. 
 
Mange har pekt på at nød, andre katastrofer og konflikter ikke må havne i 
skyggen av det som utspiller seg i Sørøst-Asia. Start Life Support skal sette 
fokus på fattigdomsbekjempelse og utvikling av verdier og holdninger hos norske 
idrettsutøvere og idrettens samarbeidspartnere. 
 
Vår egen utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson er, sammen med Johann 
Olav Koss fra Right to Play, blant innlederne til temaet idrett og utvikling.  
 
”Kampen mot korrupsjon” behandler problemet som i svært mange land 
nærmest er altoverskyggende. Hva som skjer i et korrupt samfunn, og hva 
idretten kan bidra med for å bekjempe korrupsjon, vil bli behandlet av 
konferansen. 
Den britiske journalisten Andrew Jennings, forfatter av boken Lord of the 
Rings, vil være blant dem som belyser dette. Det samme vil IOC-medlem 
Gerhard Heiberg bidra til. 
 
Start Life 2005 starter torsdag 13.januar kl 10.00 på Radisson SAS Caledonien 
Hotell i Kristiansand.  

I forlengelsen av seminaret under det store internasjonale arrangement 14.- 16. 
januar så skal det gjennomføres en fotballfest i Sørlandshallen med 3 gjestende 
lag: Fredrikstad FK, Bodø/Glimt og Mathare United  
Kampoppsette blir som følger:  

Fredag 14. januar kl 18: Start – Fredrikstad FK  
Fredag 14. januar kl 20: Mathare United – Bodø/Glimt  
Lørdag 15. januar kl 14: Start – Mathare United  
Søndag 16. januar kl 12: Start - Bodø/Glimt  
Søndag 16. januar kl 14: Fredrikstad FK - Mathare United  

Møt opp og se Eliteserielaget IK Start's første kamper foran sesongen 2005. 
Turneringen vil også være Drillos første møte med eliteserielag som hovedtrener 
for Fredrikstad FK. 

For mer informasjon:  
Ingar M. Rebne. Form. Start Toppfotball og leder Start Life Support. Tel: 982 61 132 
Olaf Gundersen. Strømmestiftelsen og Start Life Support. Tel. 905 81 812 
Cato Litangen UNEP/GRID Arendal. Tel. 906 60 826 
 
Pressekontakter: Christian Altmann; 90 96 85 41/ Egil Mongstad: 95 28 93 94 



 


