
Idrett, 
samfunnsansvar 
og utvikling

Torsdag 13. januar ønsker ordfører Jan Oddvar Skisland 
og Start Life Support velkommen til seminar og 
fotballfest. I FNs år for idrett 2005, er dette kanskje 
det viktigste arrangementet du kan være med på. 

Start Life 2005
Start Life 2005 er et avspark i kampen for rettferdighet 
i en verden hvor idretten spiller en viktig rolle. Det blir et 
seminar med noen av verdens fremste foredragsholdere 
på området, og fotball på toppnivå. 

Start Life Support er et samarbeid mellom Strømmestiftelsen 
og Start Toppfotball. I samarbeid med Grid Arendal ønsker 
vi i år å sette søkelys på idrettens rolle i samfunnet.

Start Life Support har som mål å utrydde fattigdom. Dette 
gjøres bl.a. gjennom MYSA-prosjektet i Nairobi i Kenya, 
hvor fotball er et viktig verktøy i kampen mot fattigdom.  
I Start Life Support involverer vi våre samarbeidspartnere 
slik at hele Startfamilien tar del i arbeidet med å hjelpe de 
som står svakest i samfunnet. 

2005 er FNs år for idrettsaktivitet og utdanning. Mange 
kjenner ikke innholdet i Millenniumserklæringen. Mange 
har liten kunnskap om korrupsjon på høyeste nivå eller 
idrettens rolle i utviklingsland. Mange vil ha stor glede av 
et stjernespekket seminar, hvor målet er at mange deltar i 
kampen om rettferdig spill på alle plan.

Gjennom dette arrangementet ønsker Start Life Support å 
gi ulike idrettsmiljøer, sponsorer, utviklingsorganisasjoner, 
myndigheter, skoler og høyskoler og andre interessenter 
muligheten til å delta. Velkommen!

Start Life 2005
Torsdag 13. januar 

Velkommen ved: 
Ingar M. Rebne 
styreformann i Start Toppfotball 
og Start Life Support

Åpning ved:  
Jan Oddvar Skisland
Ordfører i Kristiansand
Ochilo Ayacko 
Kenyas minister for likestilling, idrett, 
kultur og sosiale tjenester 
Michael Kleiner 
Internasjonal koordinator for 
FNs år for idrett 
Karl-Arne Johannessen 
President i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

 Start Life Support er et samarbeid  
 mellom Start Toppfotball og utviklings- 
 organisasjonen Strømmestiftelsen. Start  
 Life Support setter fokus på fattigdoms 
 bekjempelse og utvikling av verdier og  
 holdninger hos norske idrettsutøvere og  
 idrettens samarbeidspartnere.

Medarrangør:
 UNEP/GRID-Arendal skal   
 bidra til realiseringen av   
 målene til FNs miljøprogram   
 (UNEP), som et senter for   
 formidling av miljøinformasjon.
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Start Life 2005

Idrett og utvikling 
Under dette temaet vil vi se på hvilken rolle idretten har i et utviklingsperspektiv. Vi får 
vite mer om hvordan idretten kan bidra til fred og forsoning og hva vi kan gjøre for å 
bekjempe fattigdomsproblemene. Kvinnenes stilling, helse og miljø er andre temaer det 
vil bli satt søkelys på. Gjennom dette programmet diskuterer vi idrettens betydning ut 
fra internasjonale perspektiver, nasjonale strategier og praktisk prosjekterfaring. 

Konferansier: 
Alex Kirby  
journalist fra the British 
Broadcasting Corporation (BBC)
    

Innleder:
Hilde Frafjord Johnson 
utviklingsminister 

Innleder:
Eric Falt
kommunikasjonsdirektør i FN’s 
Miljøprogram

Innleder:
Francis Kimanzi
direktør for MYSA

Innleder:
Johann Olav Koss 
leder av Right to play

Innleder:
Anders Krystad 
internasjonal 
koordinator i Norges 
Fotballforbund 

Torsdag 13. januar  
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Kampen mot korrupsjon
Korrupsjon er kanskje et større problem enn de fleste vet. Kanskje er det også adskillig 
nærmere oss enn vi liker å tro. Det foregår et betydelig arbeid for å redusere omfanget av 
korrupsjon innenfor internasjonalt utviklingsarbeid og næringsliv. Foredragsholderne vil 
belyse konsekvensene av korrupsjon. Hva som skjer i et samfunn påvirket av korrupsjon 
og hva idretten kan bidra med.

Konferansier: 
Alex Kirby  
journalist fra the British 
Broadcasting Corporation (BBC)
  

Innleder: 
John Githongo
korrupsjonsrådgiver 
i Kenyas regjering

Innleder:
Gerhard Heiberg
medlem av 
Den Internasjonale 
Olympiske Komite 

Innleder:
Andrew Jennings
journalist og forfatter av 
boken Lords of the Rings som 
omhandler korrupsjon i IOC

Innleder:
Bob Munro
leder av Mathare United 
og koordinator for MYSA-
prosjektet i Nairobi

Innleder:
Jan Borgen 
generalsekretær 
i Transparency 
International Norge 

Torsdag 13. januar 
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Torsdag 13. januar kl 19
Charles Tjessem vant Bocuse d’Or for kokker i 2003.
Han komponerer festmiddagen til oss på Radisson SAS 
Caledonien Hotel i Kristiansand. 

Toastmaster: 

 Jappe Erichsen
 Agderforskning, 
 tidl. generalsekretær Kirkens Nødhjelp
 

Innslag ved: 

Marian Aas Hansen 
artist  

Charles Tjessem  
kokk 

Øistein Garcia de Presno 
generalsekretær 
i Strømmestiftelsen
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Forretningsmessig samfunnsansvar og konsekvenser 
for sponsorsamarbeid og partnerskapsmodeller:
Hvordan kan næringslivet, idrett og ideelle aktører arbeide sammen for å kommunisere  
samfunnsansvarlige målsettinger - gjennom markedsorientertsponsorarbeid, intern 
motivering og relasjonsutvikling - og hvordan vil virksomheters samfunnsmål reflekteres 
i sponsorarbeidet.

Konferansier: 
Stein Gauslaa 
redaktør i Agderposten

Innleder:
Elin Myrmel-Johansen
ansvarlig for intern 
merkevarebygging
og samarbeidspartnere, 
Storebrand ASA

Innleder:
Ingjerd Vestengen
prosjektleder, COOP Norge

Innleder:
Marius Maske
administrerende direktør i 
Kjeldsberg kaffebrenneri AS

Innleder:
Inge Aarhus
daglig leder, BBUs nettverk 
for miljø og samfunnsansvar

Innleder:
Harald Andersen
daglig leder 
i Start Toppfotball AS

Fredag 14. januar
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Prestasjonskultur 
Toppidretten har jobbet målrettet for god prestasjonskultur. Mange idrettsutøvere 
står frem som gode rollemodeller i samfunnet, blant annet med et engasjement som 
ligger utenfor idretten. Vi spør hvordan utøvere og klubber kan formidle en tydelig 
ansvarsholdning.  

Konferansier: 
Stein Gauslaa 
redaktør i Agderposten

Innleder: 
Karl-Arne Johannessen
president i Norges Idrettsforbund 
og Olympiske Komité

Innleder:
Karen Espelund
generalsekretær NFF

Innleder:
Tom Nordlie
hovedtrener i 
Start Toppfotball

Innleder:
Hans Blattmann
tidligere leder av kvinne-
landslaget i alpint, hovedtrener 
Hovden Skigymnas 

Innleder:
Arne Olav Øyhus
professor ved utviklingsstudiet, 
Høgskolen i Agder

Fredag 14. januar 
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Kampene blir annonsert i Fædrelandsvennen og på www.ikstart.no
Velkommen til fotballfesten!

Dette seminaret skal jeg 
ikke gå glipp av!

Seminaravgift: kr 1500,- inkl to lunsjer og festmiddag
Trenger du overnatting, får du værelse på Radisson SAS
Caledonien Hotel til kun kr 795,- inkl. frokost og kan bestilles
direkte på tlf 38 11 21 00, referanse ”Start Life”

Påmeldingsfrist seminar: 
Bindende påmelding innen fredag 7. januar, begrensede plasser.

Påmelding til:
UNEP/GRID-Arendal. Att: Litangen
Service Box 706, 4808 Arendal
 
Telefaks: 3703 5050  Telefon: 370 35 720  E-post: cato.litangen@grida.no

Oppdatert info om Start Life 2005 finner du på www.ikstart.no under Start Life Support.

Start Life 2005
Fotballen går hånd i hånd med temaene som belyses på seminaret. 
Hvordan virker teorien i praksis? Det blir fotballfest når Mathare 
United med utspring i slummen i Nairobi spiller mot våre norske 
elitelag. Bodø Glimt kommer. Fredrikstad FK kommer. Og det gjør 
selvsagt også Start.

Sørlandshallen 14.-16. januar 2005

Antall deltakere: Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Telefon: E-mail:
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Radisson SAS Caledonien Hotel Kristiansand
Registrering starter torsdag 13. januar kl 10.00. Avsluttes fredag 14. januar kl 15.00.



Arrangør:
Start Life Support, med bidrag fra Start Toppfotball AS, 
StrømmeStiftelsen og UNEP/GRID-Arendal. 

Samarbeidspartnere: 
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité
Right to Play 
Transparency International in
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Start Life 2005
Et arrangement om idrett, samfunnsansvar og utvikling
Radisson SAS Caledonien Hotel Kristiansand

Arrangementet støttes av:

- et samarbeid mellom 
Strømmestiftelsen og Start.

- et samarbeid mellom 
Strømmestiftelsen og Start.


