
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om SpareBank 1 Nord-
Norge:  SpareBank 1 
Nord-Norge er en ledende 
leverandør av finansielle 
tjenester og produkter til 
person- og bedriftsmarkedet 
og offentlig sektor i 
landsdelen. Banken har en 
samlet kundebase på ca. 
244 000 personkunder, ca. 
36 500 bedriftskunder 
inklusiv offentlig sektor, lag 
og foreninger, og omlag 101 
000 forsikringskunder. 
Banken er representert 
gjennom 74 kontorer i 
Finnmark, Troms, Nordland 
og på Svalbard.  
SpareBank 1 Nord-Norge 
åpnet i september 2010 
bankvirksomhet i Russland 
gjennom North- West 1 
Alliance Bank.  Banken eies 
med 75 % av SpareBank 1 
Nord-Norge mens de øvrige 
25 % av aksjene eies av 
SpareBank 1 Nord-Norges 
russiske samarbeidspartner 
Bank Tavrichesky i St. 
Petersburg.  Hoved-kontoret 
til den nye banken ligger i 
St. Petersburg med filial i 
Murmansk.   

 

 

 
SpareBank 1 Nord-Norge inviterer til folkefest på Valhall 
stadion 
 
SpareBank 1 Nord-Norge inviterer våre kunder og samarbeidspartnere til 
gratis familiekonsert på Valhall stadion i Tromsø, fredag 9. september i 
forbindelse med bankens 175-års jubileum.  
 
Blant høydepunktene under arrangementet på Valhall er blant andre, Röyksopp, Bel Canto og 
Sivert Høyem. 
 
For Nord-Norge 
SpareBank 1 Nord-Norges røtter går tilbake til 1836, da Tromsø Sparebank ble etablert som 
Nord-Norges aller første sparebank. I løpet av de 175 årene som er gått, har det vært mange 
sammenslåinger av ulike sparebanker lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Disse utgjør 
i dag SpareBank 1 Nord-Norge. 
 
- Vi er stolte over at vi er den eldste banken i landsdelen. Jubileet vil vi feire sammen med 
våre kunder, medarbeidere og samarbeidspartnere, sier adm. direktør Hans Olav Karde i 
SpareBank 1 Nord-Norge. Støtte til kulturliv, lag og foreninger har vært viktige elementer 
gjennom bankens historie. Dette preger også vårt samfunnsengasjement i dag, hvor vi deler 
av bankens overskudd til samfunnsnyttige formål i våre lokalsamfunn, fortsetter Karde.  
 
Som et ledd i SpareBank 1 Nord-Norges jubileumsmarkering, gir banken en gave i form av 
en kulturopplevelse. 
 
Gyldne Tider 
Folkefesten på Valhall i september har fått navnet Gyldne Tider. - Dette vil bli en historisk 
familiekonsert, med band og musikere som kommer fra vår landsdel, sier 
kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen i SpareBank 1 Nord-Norge.  
 
Gyldne Tider vil representere de beste nordnorske populærmusikere med hovedtyngde fra 
Tromsø de siste femti år. - Dette er artister som både har suksess internasjonalt og 
nasjonalt, og noen av disse håper vi vil lykkes med å slå igjennom i fremtiden. Vi ser tilbake i 
tid – men også fremover. Dette blir en kulturopplevelse som vi gleder oss til å dele sier 
Engen.  
 
Artistslipp 
Pristine 
Jørn Hoel og Steinar Albrigtsen 
Kirsti Sparboe m/ Violet Road 
Bel Canto 
Frost 
Sivert Høyem 
Röyksopp 
 
Ytterligere artister vil bli offentliggjort senere. 
 
Eventuelle spørsmål kan stilles til kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen på mobil  
913 60 990. 
 
 
 
 
Tromsø, 31. mars 2011 
SpareBank 1 Nord-Norge 

 
Stig-Arne Engen 
kommunikasjonsdirektør 
 

 

Pressemelding 


