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Vårt første Ventusmagasin med nytt styre og 
mitt første som magasinredaktør. Dette er 

spennende dere. I denne utgaven har vi gått vekk 
fra vårt gamle design og størrelse, i tillegg har vi 
spisset innholdet. Ønsket framover er å utvikle oss 
til et studentmagasin som vekker interessen hos 
alle som studerer ved UiN, så vel som Bodø`s re-
sterende befolkning. Med stoff som kritiserer, en-
gasjerer, underholder og opplyser vil vi være stu-
dentenes talerør. Ønsker du å skrive for oss eller 
har du noe på hjertet? Vi tar i mot deg og idèene 
dine med åpne armer. 

I denne utgaven av Ventus kan du blant annet 
lese om planene til vår nye studentleder Bjørn-

Åge Nilsen. Med ønske om å aktualisere student-
politikken skal han gå til verks. Trenger du tips før 
eksamen? Vi har laget en oversikt til deg. Det skjer 
endringer hos BHK, vår sportsjournalist har snak-
ket med trener Jesper Svensson. På våre kultursi-
der kan du lese spennende intervjuer med kjente 
fjes, så vel som å sjekke hvilke trender som gjelder 
denne våren. 

Takk til den fantastiske gjengen som har job-
bet på spreng mot deadline. Jeg gleder meg 

allerede til å komme tilbake etter en etterlengtet 
sommerferie for å fortsette arbeidet..

Johanne Koivunen Hoff

Magasinredaktør

Mot nye tider

5 8 24

6  – Ikke i nærheten 
av bra nå  
Øystein Strømsnes forteller om sin tid 
som studenleder på Universitetet i Nord-
land og hva hans etterfølger må gjøre.

10  – Utfordrende å 
få seg bolig
Studentsamskipnaden forteller hva stu-
denter bør gjøre i forhold til boligtreng-
selen i Bodø.

12  Eksamenstips
Journaliststudent Katrine Bragstad gir 
sine beste tips før eksamen.

10  Internasjonal 
matglede
De internasjonale studentene inviterte til 
matfestival

18  – Tiden har 
vært fantastisk  
BHK har hatt en positiv utvikling med en 
svensk trener. Nå forlater Svensson skuta. 

20 – Iskrem er  
livsfarlig
Bodø/Glimts nye målscorer Abdurahim 
«Ibba» Laajab fra A-Å.

23 Med verdens-
herredømme som mål
Honningbarna forteller om sitt mål, sitt 
tap og om ungdommen.

27 Disse surfer 
også bodøbølgen
Cold Mailman kommer til Bodø med sitt 
nye kritikerroste album.
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Ventus, Studentmediehuset i Bodø, 
arbeider etter Vær Varsomplakatens 
regler for god presseskikk. Den som 
mener seg rammet av urettmessig 
avisomtale oppfordres til å ta kon-
takt med redaksjonen. Pressens fa-
glige utvalg (PFU), er et klageorgan 
oppnevnt av Norsk Presseforbund. 
Forbundet har medlemmer fra pres-
seorganisasjoner og allmennheten, 
og behandler klager mot pressen i 
presseetiske spørsmål.

April Snøfrid Kleppe
Anders Rossvoll
Rachel Elisabeth Antonsen
Arnfinn Storsveen
Lena Erikke Hatland

En unik mulighet
Våren har endelig kommet til Bodø, etter 

mange måneder med bitende kulde, glatte 
veier og mørke ettermiddager. Blikket er rettet 
frem mot lysere tider, og det er faktisk ikke mange 
ukene igjen til vi tar en velfortjent sommerferie. Vi 
har all grunn til å gå inn i eksamensperioden med 
en god dose motivasjon, hevet hode og med en 
positiv innstilling. Et nytt skoleår går mot slutten, 
et år som har vært både utfordrende og innhold-
srikt for de fleste av oss.

For meg personlig har det vært et helt spesielt 
år. Ikke bare har jeg flyttet drøye 120 mil fra 

mitt eget hjemsted, men jeg har også snart gjen-
nomført mitt første år som student ved journal-
istikk-studiet. I mars ble jeg også valgt til å være 
ny ansvarlig redaktør i Ventus, som jeg synes er en 
fantastisk mulighet til å utvikle meg selv som men-
neske. Ikke bare er det et stort ansvar, men det er 
også en unik sjanse til å skape nye bånd til studen-
tene og miljøet rundt i byen.

Det nye Ventus-styret består av en fantastisk 
gjeng, som alle har et mål om å ta student-

mediehuset enda et steg videre. Vi er i full gang 
med planlegging av både radio, nettside og ma-

stolt over den fantastiske gjengen som er en del av 
dette. Sammen skal vi produsere mye god journal-
istikk i tiden fremover, og jeg ser allerede frem til å 
komme tilbake til Bodø etter sommerferien. 

Jeg har nok av motivasjon til å stå på videre.

Vetle Nielsen

Ansvarlig redaktør

gasin for neste skoleår, og med litt hjelp fra dere 
rundt oss er jeg helt trygg på at vi kommer til å 
gjøre en god jobb. Vi har gått inn i dette prosjektet 
med stort engasjement, store planer og med hardt 
arbeid i tankene.

Vårt største ønske er å nå ut til alle på hele 
universitetet, noe som har vært en stor ut-

fordring tidligere. Vi vil ha med flere studenter fra 
forskjellige studier i produksjonen vår. Ventus er 
studentmediehuset for hele universitetet, ikke bare 
for oss som studerer journalistikk. 

Dette magasinet er det første vi har produsert, 
og jeg er stolt over det arbeidet vi har lagt 

ned. Vi har forandret designet radikalt, gitt ma-
gasinet et sterkere studentpreg og samtidig fått 
med en solid bredde saker innen både nyheter, 
sport og kultur. Vi har gått vekk fra avismalen, og 
prøvd å produsere et mer moderne magasin med 
sterkere farger, større bilder og mindre tekst.

Vi ønsker å fornye Ventus på enda flere om-
råder, og håper at også du har lyst til å være 

med på denne prosessen. Å jobbe i et mediehus 
er både morsomt og spennende, og jeg er veldig 
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   studentleiarenBlessed be the trouble

As a first year 
student, I gave a lot 
of thought to what I was 
going to do with the rest of my 
life. Indeed, those are big words. “The 
rest of my life”. It was perhaps not so much what 
to do as how to do the things I wanted. I knew that 
I wanted to travel and to see the world (whatever 
that means). I also knew I wanted to learn Rus-
sian and French (fluently like the natives), learn 
to dance (at a level of superior awesomeness), live 
abroad (Sweden doesn’t count), learn to sail and 
then cross certain oceans and by boat visit certain 
continents and what to me are exotic lands. Indeed, 
some of these dreams were not so very modest 
or shy, but dreams are not intended for modesty. 
 
The idea of how to live a happy life did not 
really fall easily down in fixed words and 
sentences, but the entire concept of “the 
road is the goal” hit me as a comforting 
truth - which is one I yet do not believe in. 
 
When I am writing this text, I am in a time 
squeeze between wrapping up the practical work 
of my thesis and trying to live the normal every-
day life. My master thesis of evolutionary biology 
is due later on this year and I sort have to make up 
the plans for the next year. Actually it is the be-
ginning of the rest of my life. The issue though, I 
am in no mood of making decisions for what I am 
going to do with the rest of my life, or ‘only’ the 

next 10 or 20 years of my life. I am very com-
fortable with the idea of taking it as 

it comes because making deci-
sions crave of me that 

I take respon-

in the student magazine for about two 
years as well as involving myself in the stu-
dent union of my own faculty, Nugla, both so-
cially and politically. During my last year of stud-
ies I became the international coordinator in the 
board of the Student Organisation here in Bodø 
as well as aiding the start of a student brewing 
club that is still in its early childhood. I did this 
because I need more. I need more than my own 
fascination for biology. I need more to indulge 
myself in what I already know. I need more than 
what is already served for me and I believe this 
is very human. It is not greed, but rather a hun-
ger to see what life, people and society may offer. 
 
Was there ever fear or doubts? O yes, plenty of 
that. But one does not grow if one does not chal-
lenge oneself. Just take a chance and a risk. Make a 
year of exchange. I did, and that was a tough love 
of life lessons. But mark the word love. For respon-
sibility shall follow every decision we make, and 
that is not something to fear as much as it ought 
to be welcomed. We just need to ensure we got the 
guts to make foolish choices, and those choices 
will lead us to greater knowledge. And knowledge, 
that is the entire point of your stay at the univer-
sity. Right? 

sibility for those deci-
sions. I am not in a mood of 
taking on any more responsibilities 
than I have to. But know that I am very 
happy with some of the decisions I have made. 
 
Five years ago when finishing high school, I really 
had no idea, whatsoever, what I was going to do, 
where I was going or what I wanted to do. I took a 
chance going to Bodø where I knew no one and I 
had no idea if this one-year-study of biology would 
be good thing. I liked biology in high school. But I 
loved Russian language and enjoyed history just as 
well. Not to mention religion. Not that I have ever 
called myself religious after the age of seven, but 
even so, it is all very thrilling brain food. But some-
how it all worked out for the better, but the time 
in Bodø has not been a dance on roses. Perhaps 
ice roses and rim frost, seemingly eternal winters 
which in turn were followed by eternal summers. 
 
However, I was blessed with inspiring lectur-
ers and courses that made me curious for more. 
I made a vow though – that I would never con-
tinue with my studies if it ever became anything 
but inspiring and fun. The prestigious pressure 
and the international global competition in aca-
demia seem to have a way to scare off too many 
of childish creatures as myself. And to take on 
loads of work next to the academic work is a scare. 

However, people are not monotonous and we 
need variation and brain food for all the 

cells and ideas that come to us. 
 

I started writing 

Tekst: April Snøfrid Kleppe 
E-post: aprils.kleppe@gmail.com
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Nilsen håpa sjølvsagt på det beste, men blei veldig 
overraska når han fekk nyhenda om at han hadde 
blitt valt. 

– Eg stilte mot ein god kandidat som har vore 
nestleiar i to år og som kjenner organisasjonen 
godt, men eg òg har vore her lenge, seier han.

Ikkje erfaring nasjonalt
Den nye studentleiaren påstår at hannar største 
styrke er at han tek ting lett. Han brukar ikkje 
lang tid å sette seg inn i nye ting. Når det gjeld 
svakheitar, trekk han fram at han ikkje har den 
største erfaringa nasjonalt, når det er snakk om 
studentpolitikk. 

– Eg har folk rundt meg som kan hjelpe meg. I 
tillegg er eg veldig villig til å lære og samarbeide 
med folk.

Som person beskriv han seg sjølv som engas-
jerande, nyskapande og positiv. Det fyrste han 
vil prøve å få til som studentleiar er å halde Sam-
funnet ope kvar dag. Her vil han arrangere quiz, 
spelkveldar og debattar, i tillegg til forskjellige fe-
star.

– Dette er viktig fordi det er studentane sitt sam-
lepunkt. På Samfunnet kan dei vere sosiale og ha 
det kjekt i lag, fortel han. 

Ynskjer tilbod for alle
Ein annan ting Bjørn-Åge Nilsen vil jobbe for er å 
lage sosiale arrangement til studentar med born. 
Gjennomsnittsalderen på Universitetet i Nor-
dland er over 30 år og han meinar difor dette er 
noko å setje søkjelys på.

– Viss studentorganisasjonen skal fange alle stu-
dentane, må ein ha fokus på dette og gje dei eit 
godt tilbod. 

Elles vil den nye studentleiaren bevare alle un-
dergruppene, styrke og synleggjere dei endå meir. 
Han vil òg gjere det enklare å finne på nye ting.

– Om nokon eksempelvis vil danne ein 
dykkarklubb, skal dei få lov til det, seier Nilsen.

Tekst og foto: Vilde Jensen 
E-post: vildejensen93@gmail.com

 
   studentleiaren

Ti kjappe
Med Bjørn-Åge Nilsen 

 
Sommer eller vinter 

Kake eller is 
Cola eller pepsi 
Hund eller katt 

Treningsstudio eller sofaen 
Pizza eller taco 

Syden eller storby 
Håndball eller fotball 

PC eller Mac 
Vin eller øl

Fornøgd. Bjørn-Åge Nilsen jubler over 
den nye tittelen som studentleiar.

Her er den nye

Etter ein hektisk periode med stu-
dentdebattar og jobbing er det 
endeleg avgjort. Bjørn-Åge Nils-
en tek over for Øystein Strømsnes 
og er den nye studentleiaren.

Blessed be the trouble
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Øystein Strømsnes  
mener hans år som  
studentleder har  
løftet studentorganisasjonen,  
men innser likevel at han ikke har lykkes. Han er 
klar på hva den nye studentlederen må jobbe med.

- Ikke i  
nærheten av 
bra nå

Tekst og foto: Ole-Fredrik Lambertsen
olefredrik.ventus@gmail.com
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Nytt valg av studentleder for studieåret 2013/2014 
er unnagjort. Avtroppende studentleder Øystein 
Strømsnes (26) er derfor nå ferdig etter sitt ene 
år som studentleder for Studentorganisasjonen i 
Bodø (SOB).

På SOB sine sider kunne man lese hva som var 
Strømsnes’ visjoner i året som har gått: «Hans 
visjon som studentleder er å skape engasjement 
blant studentene, sammen med et knallbra miljø 
på campus.»

– Har du lykkes?

– Nei, men jeg føler vi har kommet langt på ett år. 
Vi har startet en god del prossesser, men vi er langt 
ifra der at vi kan si oss fornøyd eller at det nå er i 
nærheten av bra, sier Strømsnes.

– Var dødt for ett år siden
Han forteller at han så at noe måtte gjøres når han 
begynte jobben.

– Når jeg startet så lå studentorganisasjonen 
rimelig brakk, det var utrolig dødt for ett år siden. 
Så tiltak som vi har gjort i år er å være mer tydelig 
overfor studentforeningene, være mer på og prøve 
å skape engasjement. Oppmuntre studentene selv 
og studentforeningene til å skape engasjement.

Ønsker kule studenter
– Hva skal til for at SOB blir enda bedre fremover?
 
– Bli enda tydligere, og utnytte potensialet i 
fadderperioden enda mer enn det vi gjorde i fjor.

Den rutinerte studenten, som også har studert 
på Universitetet i Bergen, forteller at han så det 
som sitt største tap at han ikke fikk være med å 
planlegge fjorårets fadderperiode.

– Det var det forrige studentleder som gjorde. Så 
når jeg kom i begynnelsen av juli, så var alt satt. 
Jeg tror det ligger et kjempepotensial i å fortelle 
nye studenter hvordan vi har det på Universitetet, 
og fortelle dem at her skal studentene være 
engasjerte. Hvis du ikke hiver deg inn i et verv eller 
er engasjert, så er du ikke en kul student!

Studentorganisasjonen jobber allerede aktivt for 
dette før neste fadderperiode.

– SOB jobber med hvordan det skal bli enda større 
trykk i fadderperioden, hvordan organisasjonen 
skal få enda flere med og vise enda tydligere alt det  
SOB har å by på, forteller han.

– Vil studere igjen
Men nå vil det ikke være Øystein Strømsnes 

som fronter Studentorganisasjonen i Bodø 
neste fadderperiode, siden han ikke lenger er 
studentleder.

– Jeg stilte ikke til valg som studentleder i år fordi 
jeg ikke var nok motivert. Det måtte en lang, lang 
prat med meg selv og mange uker før jeg bestemte 
meg. Skal man stille, så skal man være skikkelig 
motivert. Nå er jeg motivert for å studere igjen.

Han avslører at han kanskje er lysten på å studere 
journalistikk.

– Ja, jeg kom jo inn på det i fjor, så kanskje er 
jeg å se blant journaliststudentene, journalist-
enes studentforening Ajour og Ventus 
Studentmediehuset neste år.

Har du lyst til å annonsere i?
Meld om interesse til økonomiansvarlig Katrine Bragstad på katbragstad.ventusmedia@gmail.com

Engasjert. Øysteins Strømsnes vil 
være å finne i gangene neste år, selv 
om han ikke vil være studentleder.
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Rekordmange vil bli politi
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Rekordmange vil bli politi

I år søkte 4052 personer opptak 
ved politihøgskolene i Norge. 
Bodø har blitt passert av Stavern 
som foretrukket studiested av de 
nye studentene, men opplever lik-
evel en vekst i søkermassen.

Torje Stokland er avdelingleder for politihøgsko-
len i Bodø og mener tallene er svært gledelig. 
Primært fordi flere søkere gir et bedre utvalg og 
et høyere nivå på de kommende studentene. Han 
forklarer videre at det har vært lagt ned et, om 
man skal vurdere det utfra søkertallene, godt ar-
beide på markedsføring av politistudiet, og at det 
virker som det nå bærer frukter.
At årets søkere ønsker seg utenfor Oslo, påpeker 
han at er en naturlig utvikling, ettersom det er en 
viss grad av et geografisk mønster i bunn. 
– Når utdannelsen i Stavern ble opprettet tok det 
en del av søkermassen som tidligere hadde søkt 
seg til Oslo fordi det lå på Østlandet, sier Stokland. 
– Selv om Stavern sikkert vil si at de tilhører Sør-
landet, så er det geografisk sett nært nok til at det 
tar av for noe av søkermassen. Politihøgskolen 
i Bodø har på sin side hovedvekten av sine stu-
denter fra Nord-Norge og Trøndelag, og merker i 
mindre grad enn de andre forskyvningene i hvor 
folk søker seg inn.
Han forteller videre at studentene er de beste am-
bassadørene for enhver skole og ethvert studie, og 
at mye tyder på at studentene trives godt ved de 
mindre enhetene av Politihøgskolen 
– Det er en forskjell på å være 350 og 144 student-
er, sier Stokland. – Da jeg begynte her i 1997 var 
det 72 studenter ved avdelingen i Bodø, og døra mi 
sto alltid åpen for studentene. Det gjør den fortsatt 
i dag når skolen har 188 elever, fordi det er viktig at 
man har gode innarbeidede tradisjoner.
Stortingsrepresentant fra Nordland og tidligere 
nestlederen av justiskomiteen, Jan-Arild Ellingsen 

fra Fremskrittspartiet, tror at økningen i antallet 
søkere kan skyldes tre grunner. Den ene er man-
gfoldet av oppgaver som finnes i politiet. Den 
andre er at utdanningen også anses som attraktiv 
innenfor andre yrkesgrupper på grunn av politiets 
krav til skikkethet. 
– For det tredje kan det være på grunn av trage-
dien som rammet Norge (terroraksjonene mot 
regjeringskvartalet og Utøya, red.anm.) og at 
mange derfor ønsker å bidra til å bekjempe ond-
skap og urettferdighet, sier Ellingsen .
 – Hvilken av de som er mest riktig er uviktig, det 
hadde vært verre om spørsmålet hadde dreid seg 
om hvorfor vi ikke får rekruttert folk til politiet. 
Norge har et luksusproblem når så mange ønsker 
å bidra.
På spørsmålet om terroren kan ha hatt noe å si for 
søkertallene, drar Stokland litt på det og sier at det 
er jo slik at alt som skjer påvirker hvordan vi ten-
ker og handler. Samtidig påpeker han at da ville 
det vært naturlig at tallene påvirka søkertallene i 
fjor mer enn de ville gjøre i år, men at han ikke vil 
utelukke at det kan ha noe å si.
Stortingsrepresentant fra Nordland og medlem 
av justiskomiteen på Stortinget, Anna Ljunggren, 
forteller at hun tror at mange unge ønsker seg et 
meningsfylt og samfunnsnyttig yrke. Hun peker 
i likhet med Ellingsen på at arbeidshverdagen til 
politifolk er både mangfoldig, varierende og spen-
nende. 
– Når flere ønsker å studere utenfor Oslo er det 
en annerkjennelse av de andre studiestedene hvor 
man kan bli politi, i Bodø, Kongsvinger og Stav-
ern» sier Ljunggren. – Det er vel fortjent!
Torje Stokland er godt fornøyd med at Politihøg-
skolen nå har nådd målet om at 40 % av søkerne 
skal være kvinner. 
– Det er veldig gledelig at så mange kvinner søker 
seg til jobb som politi. En ting er ønsket om at pol-
itiet i størst mulig grad skal speile samfunnet, en 
annen ting er at det er noen forskjeller i hvordan 
publikum reagerer i møte med ulike typer kjønn. 
– Det er ikke noe prestisje for en full og kranglete 
mann å bryte en politikvinne i bakken, da blir han 
bare sett ned på, avslutter Stokland. 

Tekst: Arnfinn Storsveen
E-post: arnfinnstorsveen@gmail.com

Illustrasjonsbilde: I aksjon. Flere og flere vil bli politi i følge søkertall ved politihøgskolen i Bodø.  Foto: Niklas Aune Johnsen
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Samskipnaden håper flest mulig 
søker på hybel tidlig.

Tirsdag denne uken gikk søknadsfristen for høy-
ere utdanning ut, og dermed har også boligjakten 
startet blant studentene. Selv om Samordna opp-
tak ikke gir svar på søknadene før i juli, er det flere 
som velger å speide etter et sted å bo allerede nå.

Tredjeårsstudent Dilshad Omar er en av mange 
som tar del i boligmarkedet. Politistudenten synes 
det er utfordrende å finne seg riktig oppholdssted. 

– Jeg synes det er vanskelig å få tak i leiebolig. 
Bodø har utviklet seg til å bli en stor studentby, 
så jeg synes at samskipnaden kunne gjort mer for 
studentene når det gjelder bolig, sier Omar.

Bodde på skolen
På grunn av stor pågang hos samskipnaden tvin-
ges mange studenter til å leie i det private marke-
det. Omar skal bo med to venninner, noe samskip-
naden ikke legger til rette for. 

– Vi har vært i kontakt med Studentinord, der vi 
fikk beskjed om at de ikke har bolig for tre stykker. 
Det er kun familier som får slike tilbud, sier Omar. 

Studenten klarte ikke å finne seg et sted  å bo til 
semesterstart i fjor, og måtte bo på feltseng inne på 
Universitetet i startfasen. 
– Jeg søker tidlig for å sikre at jeg får et sted å bo. I 
fjor måtte jeg sove første uka på skolen, og det var 
ikke behagelig, sier han. 

– Søk tidlig
Studentsamskipnaden i Nordland oppfordrer alle 
til å søke tidlig på deres boliger. Daglig leder Bente 
Larsen forteller at det er hard kamp om alle hybler.

– I august i fjor hadde vi en venteliste på nesten 
hundre personer. Man burde søke på hybler med 
en gang man ønsker å komme til Bodø. Du får ikke 
hybel hvis du ikke kommer inn på Universitetet 
uansett. Vi stiller alle som søker på venteliste, så 
det er ikke nødvendig å vente til juli med å søke, 
sier den daglige lederen.

Hun er spent på hvor mange som søker på bolig 
før studiestart til høsten.

– Det er ikke lett å si hvor mange nye studenter vi 
får, og det er alltid en viss utfordring rundt dette. 
Vi gjør det vi kan for at de nye som kommer skal få 
tildelt et sted å bo.

Tøft marked
Larsen er enig med Omar i at boligmarkedet i 
Bodø er presset.

– Det er mye tilflytting til Bodø, det er mange 
studenter og det er samtidig vanskelig for unge å 
flytte på grunn 
av egenkapital. 
Derfor har vi et 
håp om å ha 20 
prosent dek-
ning, det vil si 
at hver femte 
student skal få 
en bolig hos 
oss.
 
Hun forteller at utviklingen i antall boliger ikke er 
like stor som veksten i antallet studenter i byen. 
Larsen forteller likevel at de har nye byggeprosjek-
ter på gang.

– Det er snart 72 nye enheter som står klare til 
studentene, og vi har planer om å bygge enda 

flere boliger. Det er 
dessverre ikke helt 
realistisk i dag. Vi 
er avhengig av til-
skudd fra staten for 
at prisen ikke skal 
bli for høy for oss, 
sier hun. 

Leier privat
Flere og flere studenter ender opp med å leie pri-
vat. Kjell Magne Sivertsen er en av flere som leier 
ut boliger i Bodø, og han forteller at mange av hen-
vendelsene kommer fra studenter.
– Jeg er blitt kontaktet av mange mennesker, fak-

«I fjor måtte jeg sove 
første uka på skolen, og det 

var ikke behagelig.»

Det er hard kamp om de få tilgjengelige studentboligene. Bildet viser Høgligmyra studenthjem. 
Foto: Sindre Groven

Tekst: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

– Utfordrende å få seg bolig
Tekst: Sindre Groven
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tisk nesten daglig så lenge annonsen er aktiv. De 
fleste som henvender seg er studenter, og da flest 
politistudenter, forteller han.
Sivertsen tror høye priser og umoderne boliger 
skaper bekymring for boligsøkende studenter.

– Boligmarkedet virker noe høyt priset med tanke 
på areal og fasiliteter som tilbys. Det skyldes nok 
flere forhold, men det er mange rom som leies ut 
som ikke er modernisert til et 2013-nivå, forteller 
han.

Bente Larsen i Studentinord sier det kan være vanskelig å få 
tak i leiebolig.
Foto: Sindre Groven

Det er hard kamp om de få tilgjengelige studentboligene. Bildet viser Høgligmyra studenthjem. 
Foto: Sindre Groven

Studentinord bygger 72 nye studentbol-
iger rett ved universitetet. 
Foto: Vetle Nielsen

Bente Larsen i Studentinord advarer studenter om å 
vente med å søke om boliger. Foto: Sindre Groven.

– Utfordrende å få seg bolig
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1. Les over notater fra se-
mesteret. Har du ikke vært 
på alle forelesningene, stjel
notatene til en venn eller 
venninne.

2. Dra på den aller siste 
forelesningen, der kan du 
hente masse som er relevant
til eksamen.

3. Gjør tidligere 

eksamensoppgaver. 

Oppgavene har ofte 

likheter fra år til år.

4. Gi deg selv premier for å ha 
lest. Sett et mål om å lese et 
eller to kaptler. Etter å ha lest 
det belønner du deg selv med en 
film eller kaffe med venner. Da 
fårdu mer motivasjon til å lese.

5. Kos deg! Det er viktig å slappe 
av og kose seg under eksa-
mensperioden, det
skal ikke bare være stressende 
og kjedelig. Hør god musikk, spis 
masse sjokolade og drikk kaffe 

eller te! Da blir livet og eksa-
menslesingen mye
lettere.

6. Husk å ta pauser. Hjernen din 
klarer ikke å holde konsentras-
jonen i timevis.
Les i 45 minutter, så et kvarters  
pause hvor du gjør noe helt 

annen, for så å

lese igjen. Ta 
det som en  
intervalløkt!
7. Ikke vær pålogget Facebook, 
Twitter og andre sosiale medier. 

Bruk dette 
som
belønninger, 
etter 45 
minutter med 
lesing kan 
du ta fem 
minutter til å
oppdatere 
deg på det som skjer i verden 
rundt deg.

8. Ta deg fri. Den siste dagen 
før eksamen bør du koble helt 
av og gjøre noe
annet, hjernen trenger tid på å 
fordøye det du har lest.

9. Sov godt og mye natt til 
eksamen, stå opp tidlig og spis 
en god frokost, mens
du hører på radio eller leser 

avisa. Ikke les no-

tater, du rekker 

ikke lære noe

nytt.

Jeg trenger noen...

EKSAMENSTIPS

Tekst: Katrine Bragstad
E-post: katbragstad.ventusmedia@gmail.com

Foto/grafikk: Ole-Fredrik Lambertsen
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Jeg trenger noen...

EKSAMENSTIPS

På eksamens-
dagen:
1. Ha med deg bra 
mat på eksamen. 
Det er ikke nødv-
endigvis godterier 
og brus
som skal til, men noe som 
gjør at du holder et stabilt 
blodsukker. Rosiner er anbe-
falt, fruktose er førsteklasses 

energipåfyll! 

2. Ikke spar regnskogen under 
eksamen. Den kan du gjøre en 
annen dag. Skriv
til du er ferdig, ikke 
bestem deg på forhånd 
for hvor mange sider 
du skal
skrive. Skriv til du ikke 
har mer å tilføye.

3. IKKE glem å ta med 
penn til eksamen, ta 
med flere. Det er kjipt å 
komme halvveis for så å 
ikke ha noe å skrive med…

4. Ikke kladd, det er unødvendig. 
Det å kladde er en tidstyv, skriv 
bare notater
og slikt på et kladdeark. Før tek-

sten rett inn, du 
vil ikke risikere 
å gå tom for
tid, fordi du har kladdet.

5. Legg arbeid i innledningen på 
eksamenen din, 
førsteinntrykk er 
viktig! Sensor
leser innledningen 
først, derfor kan 

6. Snakk om eksamen 
med venner etterpå, 
bruk 30 minutter på 
det. For så å la
det ligge, da kan man 
heller snakke om alt an-
net mellom himmel og 
jord.

det være en fordel å bruke 

litt tid på å

skrive hva du faktisk skal 

svare på. Vekk interessen 

til sensoren med en gang.
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TREN NÅR DU VIL 
FOR KR 195,-* 
I MÅNEDEN.

•	 Bodøs billigste treningssenter:
	 	 -	Studentpris:	Fra	kr	195,-/mnd	
	 	 -	Ordinær	pris:	Fra	kr	295,-/mnd
•	 Alltid åpent for medlemmer
•	 Treningsapparater i verdensklasse
•	 Fri bruk av solarium
•	 Badstue
•	 Rett bak Universitetet i Nordland

* Gjelder for studenter/elever og innehavere av Kulturkortet og forutsetter avtalegiro og 12 måneders bindingstid.

MELD DEG

INN PÅ
POLARGYM.NO

Torggården, Kudalsveien 6, 8027 Bodø  •  Tlf: 952 81 138 og 916 11 915  •  polargym.no

Vi tilbyr også sommertrening for 
350,-/mnd i mai, juni og juli 

uten bindingstid!
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Internasjonal 
matglede

Med mat fra 14 land, blant annet Øst-Timor, Hellas, India og 
Canada, var det mange nye smaker å oppdage. På Samfunnet 
ved Universitetet i Nordland var det gjort i stand til matfest, med 
langbord rundt hele salen. Slik fikk alle landene god plass til å vise 
frem sine matretter.

Det var studentene selv som hadde laget maten. Diana Osetska og 
Nika Vakulenko fra Ukraina hadde lagd tradisjonell ostekake og 
potetpannekaker.

– Det er veldig typisk mat fra vårt land. Egentlig hadde vi tenkt til 
å lage en suppe, men det hadde blitt for vanskelig å frakte med seg, 
forteller de to studentene.

Suksess 
Dette er andre gangen i løpet av dette skoleåret at International 
Students Union (ISU) arrangerer en matfestival. Forrige gang var 
det mer en 200 solgte billetter, men grunnet kort planleggingstid 
kom det ikke like mange denne gangen. Med over 100 solgte 
billetter var allikevel arrangørene fornøyde med oppmøte.

– Det har vært et bra arrangement, men vi har hatt litt dårlig tid. På 
grunn av andre arrangement i vår, måtte vi flytte den internasjonale 
matfestivalen lengre frem i tid. Dette gjorde at vi fikk mindre tid enn 
planlagt, sier velferdsansvarlig i ISU Yukei Oshima.

Spenennde mat 
Cess Lau og Maria Soldevilla var to av de som hadde tatt turen til 
Samfunnet for å smake på mat og treffe andre studenter. 
 
– Det er spennende å være her. Det er masse forskjellig mat til en 
billig penge, forteller Maria.

– Dessuten møter man mange andre studenter, både internasjonale 
og norske. Jeg var her forrige gang og ville ikke gå glipp av det, sier 
Cess.

Med så masse forskjellig å smake på kan det være vanskelig å finne ut hva 
man liker best, men jentene skulle gå flere turer for å ikke gå glipp av noe. 
 
– Jeg gleder meg til kinesisk mat, jeg tror det blir det beste jeg smaker 
her i dag, forteller Cess.

De internasjonale studentene inviterte til 
matfest 10. april.

Tekst og foto: Regine Boym
E-post: regine.boym@gmail.com

TREN NÅR DU VIL 
FOR KR 195,-* 
I MÅNEDEN.

•	 Bodøs billigste treningssenter:
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* Gjelder for studenter/elever og innehavere av Kulturkortet og forutsetter avtalegiro og 12 måneders bindingstid.

MELD DEG
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24. september arrangeres det kar-
rieredag ved Handelshøgskolen i 
Bodø. Selvom det er en god stund 
til, er planleggingen allerede godt 
i gang.

Karrieredagen er en dag hvor studentenes kar-
riere står i sentrum. Den har blitt arrangert i en 
årrekke, og er en arena  hvor studenter, relevante 
bedrifter og personer fra næringslivet møtes. For 
studentene er dette en gylden mulighet til å utvikle 
sin faglige kunnskap, og skape et nettverk allerede 
før de er ferdige med studiene. Også for bedriftene 
er dette en viktig dag. Her får de synliggjort sin 
bedrift, og komme i kontakt med studenter som 
senere skal ut i jobb.

Fokus på mulighetene i nord
Elias Wilhelm Lønseth og Kjetil Fjellgaard er 
ledere for årets karrieredag. De skal sørge for at 
dagen blir så bra som mulig.
– I all hovedsak er det vi som har ansvaret for at det 
blir produsert et bra produkt, slik at studentene og 
de aktuelle representantene fra næringslivet sitter 
igjen med noe etter å ha deltatt.

Årets karrieredag vil handle om resurssene i nord. 
Flere relevante næringer, men også andre tradis-

HHIB arrangerer karrieredag

Tekst: Rachel Antonsen 
E-post: Racheleantonsen@gmail.com

jonelle næringer vil delta på denne dagen.

– Til årets karrieredag har vi valgt å fokusere på 
de enorme mulighetene som finnes i vår landsdel. 
I tillegg til de «tradisjonelle» næringene innenfor 
for eksempel bank, 
eiendom, rådgiving 
og revisjon, har vi et 
ønske om å vise stu-
dentene hvilke mu-
ligheter som finnes 
innenfor næringer som havbruk, petroleum, en-
ergi, det maritime og mineraler i vår region, sier 
Lønseth og Fjellgaard.

Studenter og næringslivet sammen
I tillegg til at studentene skal komme i kontakt 
med næringslivet, ønsker Lønseth og Fjellgaard 
at karrieredagen skal knytte studenter og næring-
slivet tettere sammen.

– Studenter som er usikre på videre karrierevei vil 
få en utmerket anledning til å snakke med ansatte 
og bedrifter innen et bredt spekter av næringer, 
som kanskje kan hjelpe dem på vei. Vi ønsker at 
karrieredagen skal være en arena for å knytte stu-
denter og næringslivet tettere sammen, og vi job-
ber med konkrete tiltak for å få dette til. Blant an-
net ønsker vi å legge til rette for at studenter som er 
i planleggingsfasen av sin bachelor- eller master-
oppgave, kan komme i kontakt med bedrifter for å 
skape et samarbeid. 

Vær aktiv og utnytt mulighetene
Lønseth og Fjellgaard oppfordrer studentene til å 
være aktive og å utnytte mulighetene som finnes 
på en karrieredag.

– Vi oppfordrer studentene 
til å være aktive, og å utnytte 
de enorme mulighetene som 
finnes på en Karrieredag. Gjen-
nom å ta kontakt med bedrifter, 
knytte kontakter og oppsøke 

informasjon, kan du tilegne deg nye erfaringer, 
som senere kan vise seg å være avgjørende. Bli 
med å gjør karrieredagen til det den bør være, et av 
skoleårets høydepunkter, sier Løseth og Fjellgaard.

Foredrag om muligheter og rekruttering
Gjennom fokuset på de mulighetene som finnes 
her i nord og det mangfoldet av næringer repre-
sentert, vil årets karrieredagen være aktuell også 
for studenter ved andre fakultet. Lederene forteller 
om noe av det som skal skje på karrieredagen.

– Relevante personer innenfor de ulike nærin-
gene vil holde foredrag om hvilke muligheter som 
finnes i vår region. Det vil også bli servert foredrag 
fra en “hodejeger”, som kommer for å fortelle om 
hvordan de jobber når de skal rekruttere. I tillegg 
vil Harald Rønneberg fra “Senkveld” komme for 
å holde humøret på topp, avslutter Elias Wilhelm 
Lønseth og Kjetil Fjellgaard. 

Handelshøgskolen arrangerer karrieredag for studentene 24. september. (Foto: Niklas Aune Johnsen)

“Bli med å gjør karrieredagen 
til det den bør være, et av 
skoleårets høydepunkter.”
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Nå nærmer vi oss sommeren, noe som be-
tyr nytt styre i Ventus. Jeg har fått æren av 

å fortsette som sportsredaktør i enda et år. Som 
tidligere vil vi fokusere en del på de største lagene 
i byen, Bodø/Glimt og Bodø HK. I tillegg vil vi 
lete etter alt mulig av annen sport i området rundt 
Bodø. Over sommeren vil vi også prøve å få inn 
flere studentsaker når det kommer til sport!
 

I tillegg til nytt styre i Ventus betyr sommer 
pause i det meste av europeisk fotball. Det de 

fleste bryr seg om, Premier League, nærmer seg 
også slutten. Dessverre har Manchester United al-
lerede sikret seg seriegullet, men kampen om de 
øvrige topplasseringene er for alvor i live! Regjer-
ende mester Manchester City virker å ha sikret 
seg en topp fire plassering, men London-lagene 
Arsenal, Tottenham og Chelsea kjemper heftig om 
å komme inn blant de fire store. 

TV-programmet!
Det må også sies at dersom du er glad i å skrive, 
prate med nye folk og er generelt glad i sport, an-
befaler jeg deg å bli med å skrive sport for Ventus!

Sigve Kvellestad

Sportsredaktør

Som Liverpool-supporter har det vært nok et 
trasig år. Selv om de røde ligger langt nede på 

tabellen har vi nok en gang skapt store overskrift-
er, og nok en gang er spissen fra Uruguay i fokus. 
Luis Suarez er en fantastisk fotballspiller, som 
dessverre er mest kjent for sine utenomsportslige 
handlinger. Forrige sesong ble han utestengt i åtte 
kamper for rasisme. Nylig fikk han ti kamper for å 
bite Chelsea sin forsvarsspiller Ivanovic. Dette har 
ført til store diskusjoner rundt spissens fremtid i 
klubben og engelsk fotball, men det er mye som 
tyder på at Suarez blir værende i klubben.

I bunn av tabellen finner vi flere lag som kriger 
om å overleve, og spenningen er stor rundt ne-

drykksstriden. Det vil altså si at det de fleste reg-
ner som kjedelige kamper nå blir ekstremt artig å 
følge med på. Det er enkelt og greit ingen grunn til 
å holde seg unna TV’en når engelsk fotball står på 

Her kommer sommer’n

Ulrik Berglann har vært stor for Bodø/Glimt så langt denne sesongen. Her i aksjon mot Ull/Kisa i første serierunde. (Foto: Mads René Trellevik)
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Den svenske treneren sa opp kontakten sin med klubben i 
november i fjor, og skiller nå lag med håndballgutta etter tre 
år i trenerstolen. Hans største bragd var opprykket til Pos-
tenligaen i fjor, da laget gikk ubeseiret gjennom samtlige 22 
kamper.

Svensson og BHK har hatt et varierende comeback i den øver-
ste divisjonen. Laget har blant annet slått stormakter som 
Haslum, FyllingenBergen og Drammen, men har også avgitt 
poeng mot mindre klubber som Nøtterøy, Follo og ØIF Aren-
dal. Laget endte til slutt på åttendeplass på tabellen, og nådde 
dermed målsetningen om å bli blant de åtte lagene som fikk 
spille sluttspill.

Jesper Svensson er full av lovord om tiden som hovedtrener 
for nordlendingene.

– Det har vært en fin tid i Bodø. Jeg har blitt kjent med noen 
fantastiske mennesker og vært trener for et godt lag. Tiden 
har vært helt fantastisk, sier han.

Tung start
BHK var i gruppe med Haslum, FyllingenBergen og BSK/NIF 
i sluttspillet, og fikk dessverre en marerittstart på det hele. 
Laget tapte alle de tre første matchene, og fikk dermed store 
problemer med å komme seg til en semifinale. 

Svensson var skuffet over lagets svake resultater i den første 
perioden.

– Det er de beste lagene som spiller i sluttspillet, og da må vi 
vise kvalitet hele veien. Det gjør vi dessverre ikke, sier BHK-
treneren.

BHK har hatt en lang og varierende 
sesong etter opprykket til Postenligaen. 
Onsdag spilte laget sin aller siste kamp 
med Jesper Svensson ved roret.

Tekst og foto: Vetle Nielsen
E-post: vetle.ventusmedia@gmail.com

– Tiden har vært fantastisk
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– Tiden har vært fantastisk

Laget har faktisk spilt seks kamper på 15 dager, og treneren 
bekrefter at det er mange trøtte bein etter det tøffe kamppro-
grammet.

– Alle lag er slitne nå, inkludert mitt eget. Det har vært en tøff 
periode, sier han. 

Flere utskiftninger
En epoke er dermed over i BHK-historien, men det er ikke bare 
sjefen selv som pakker sakene og drar fra Bodø by. Den svenske 
duoen Fredrik Josefsson og Jonathan Tygesen takker også for 
seg, i tillegg til andremålvakt Lars Eggen Rismark som drar til 
Trondheim og 1. divisjonsklubben Kolstad.

Det er allerede klart hvem som skal styre BHK til nye høyder 
de kommende sesongene, og det er ikke hvem som helst som 
har takket ja til å bli ny hovedtrener. Håndballproff og landslag-
skaptein Børge Lund skal bli spillende trener fra og med neste 
sesong.

Bodøværingen er oppvokst i byen, og spilte sist for BHK i 2002.

Heldigvis ble det noe mer spennende i siste halvdel av sluttspil-
let, etter at BHK noe overraskende vant borteoppgjøret mot 
BSK/NIF hele 29-24. Dermed kunne de blågule ha et ørlite håp 
om avansement med seier mot Haslum, med det endte dessverre 
med en ny dårlig kamp av Svenssons mannskap. BHK tapte 22-
29.

– Haslum er et for sterkt lag for oss, som alltid viser at de er et 
solid lag. Vi må ha en optimal kamp for å slå de, sier svensken.

Avsluttet med seier
Det ble likevel en god avslutning på Svenssons trenerkarriere 
i Bodø. BHK reiste seg etter den dårlige oppvisningen mot de 
rødkledde, og slo til med en sterk 33-28-seier borte mot Fyl-
lingenBergen. Laget endte likevel på sisteplass i gruppa, men 
endte kun to poeng bak bergenserne som tok den siste semifi-
nale-plassen.

– Vi har svingt veldig i prestasjonene i sluttspillet. Vi trengte 
noen matcher på å komme i gang, forteller Svensson.

Har vist vei: Jesper Svensson har 
vært trener for BHK i tre sesonger, 
men pakker nå sakene sine og 
forlater klubben etter sluttspillet. 
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Vi tar deg med fra A til Å i Ibbas liv.

A-laget
Ibba debuterte på a-laget til Skeid som 16-åring. 
Der spilte han blant annet med Mohammed 
“Moa” Abdellaoue, Daniel Braaten og Daniel 
Fredheim Holm.
– Hadde Skeid beholdt alle talentene sine hadde 
de spilt i Tippeligaen i dag.

Ball
Mye av livet til Ibba har sentrert seg rundt ballen.
– B må bli ball. Jeg har brukt utallige timer på 
løkka i barndommen, og trives aller best med bal-
len i beina.

Christer Øverland
Christer er bestekompisen til Ibba, og de spiller 
sammen på Solør Futsal.
– Han kommer oppover til første seriekamp mot 
Ull/Kisa for å heie på meg, smiler Ibba.

Danmark
Futsallandslaget, med Ibba i spissen, møtte Dan-
mark til EM-kvalifisering i Sveits i januar. Dan-
skene gikk ut i media før kampen og var veldig 
kjepphøye. Norge lot beina snakke og vant 3-1.
– Det var digg, forteller Ibba fornøyd. Spissen 
scoret Norges tredje mål, og har etablert seg som 
en av landets absolutt beste futsalspillere.

Eric Cantona
Ibba beundrer spillere som har satt sitt preg på 
fotballen. Den legendariske franskmannen Eric 
Cantona gjorde nettopp dette fra 1992 til 1997 i 
Manchester United.

Futsal
Han er kjent som Norges beste futsalspiller.
– Futsal har vært viktig for utviklingen min på 
fotballbanen. Se på de store gutta. Ronaldo, Messi 
og Falcao. De spilte alle futsal i barndommen, og 
oppfordrer unge til å spille i dag. Det er veldig bra 
for teknikkens del. Du lærer å dra av spillere, ta 

han imidlertid ikke tid til å være med så mye, men 
han spiller futsal så ofte han kan.
– Å spille futsallandskamper for Norge er stort. 
Det største jeg opplevde var da vi spilte mot Spa-
nia.
Det var VM-kvalifisering i desember 2011. Norge 
tapte 8-0 mot et utrolig sterkt spansk lag. Span-
jolene tok seg forøvrig helt til finalen i fjorårets 
VM, men tapte 3-2 mot Brasil etter ekstraom-
ganger.

Oslo
– Jeg kom til Oslo fra Marokko da jeg var én 
måned gammel, og har vokst opp på Grønland. 
Trives veldig godt i byen. Så det var et ganske stort 
steg å flytte oppover til Bodø med all denne vin-
den.

Pappa
– I likhet med mamma har pappa alltid stilt opp 
for meg. Han ønsket imidlertid at jeg skulle satse 
mer på skolen da jeg var ung, og ikke spille så mye 
fotball. Nå er han uansett veldig fornøyd med at 
jeg har klart å etablere meg som spiller i 1.divisjon.

Quaresma
– Q? Q? Q? Hmm. Jo, Ricardo Quaresma! Han 
har jeg sansen for som fotballspiller. Rå teknikk, 
men han synger dessverre på siste verset på fot-
ballbanen.

Ronaldinho
– Dette er virkelig den store favorittspilleren min. 
Han er fortsatt en av de aller beste fotballspillerne 
i mine øyne.

Solør
– Det er futsallaget mitt. Vi er en seriøs gjeng 
som trener to-tre ganger i uka. Jeg får dessverre 
ikke vært med like mye nå som jeg bor i Bodø, for 
Glimt blir selvsagt prioritert foran futsal.
Solør Futsal, med Ibba i spissen, vant det første 
norgesmesterskapet som ble arrangert i futsal 
tidligere i år. Ibba var kaptein, og førte laget til 
gull med tre scoringer i 7-6-seieren mot Vadmyra 
i finalen. I seriespillet ble det fjerdeplass, og neste 
sesong går de for medalje.

Tarik
– Tarik er broren min, men vi er også bestekomp-
iser. Har alltid hengt mye sammen og spilt veldig 
mye fotball.

Ulrik
– U må bli Ulrik (Berglann). Han tok meg imot 
med åpne armer da jeg kom som helt ny hit til 
Bodø.

hurtige valg, vendinger og pasninger.

Gris
Gris er et fotballspill der hensikten er å holde bal-
len i lufta ved hjelp av ett og to touch.
– Ha ha! Jeg har aldri tapt i gris, ler Ibba.

Hjemme med kona
Det er der Ibba trives aller best. Han flyttet alene 
til Bodø da kontrakten med Glimt ble underskre-
vet, men han håper at kona snart flytter etter. Ikke 
bare trives Ibba best når kona er i byen - han klarer 
seg ikke uten hennes hjelp heller.
– Jeg er helt elendig på å lage mat!

Iskrem
Ibba er veldig glad i iskrem. Legg trykk på veldig.
– Det er farlig! Jeg kan fort spise to liter i løpet 
av en film, så nå kjøper jeg kun pinneis en gang i 
blant. Kjøper jeg en liter eller to er det kjørt. Livs-
farlig.

Jamal
Er en av Ibbas gode kompiser. De ble venner da 
de var fem år gamle, og i dag bor Jamal i Ibbas 
leilighet i Oslo.

Kamael
Ibbas storebror.
– Han har stilt opp for meg fra første dag. Da jeg 
var ung og dum rotet jeg meg bort i litt av hvert, 
men Kamael ordnet alltid opp og passet på meg.

Laajab
Etternavnet til Ibba, men hvorfor kalles han egen-
tlig Ibba?
– Da jeg spilte på guttelaget i Vålerenga slet tre-
neren med å si navnet mitt. Han kalte meg alt fra 
Ibrahim til Abraham og Abdi. Til slutt spurte han 
om det var greit at han kalte meg Ibba, for han 
synes det var mye enklere. Så da ble det bare sånn. 
Nå kaller til og med mamma og pappa meg for 
Ibba. Haha.

Mammagutt
– Hun har alltid vært der for meg og det betyr alt. 
Da jeg var liten fortalte hun meg alltid at jeg skulle 
gjøre det jeg elsket. Jeg elsket å spille fotball, og 
hun oppmuntret meg alltid til å gå ut og spille.

Norge
Ibba har etablert seg på landslaget i futsal. Nå får 

- Iskrem er livsfarlig!
Bli bedre kjent med Bodø/Glimts 
nye spiss, Abdurahim «Ibba» 
Laajab.

«Vennskap er viktig i en fotballklubb. Hvis noen ikke er 
venner går dette utover laget.»

Tekst: Anders Rossvoll
E-post: a.rossvoll@gmail.com
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Vennskap
– Vennskap er viktig i en fotballklubb. Hvis noen 
ikke er venner går dette utover laget, og det er 
viktig at alle er villige til å gi 100 % for hverandre 
på banen.

Westlife
– W? Hm, det må bli Westlife. Det er den dårlig-
ste gruppa jeg noensinne har hørt! Haha.

Xavi
– X for Xavi. En av verdens beste fotballspillere. 
Strøken pasningsfot.

Yasmin
– Lillesøstera til kona mi. Jeg er veldig glad i alle i 
familien min.

Zorro
– Jeg er Zorro-fan!
– Er det favorittfilmen?
– Haha, nei, ikke i nærheten.

Ærlig
– Som fotballspiller er det viktig å være ærlig mot 
seg selv. Både på og utenfor banen. Det gjelder 
både kosthold, restitusjon og på trening. Er du 

ikke ærlig mot deg seg og skulker unna ting slår 
det bare tilbake på deg. Du skal alltid kunne yte 
maks for lagkameratene dine.

Øl
– Jeg drikker ikke øl. Synes ikke det smaker noe 
godt.

År
– I år skal vi prøve å spille bra fotball og rykke opp 
til Tippeligaen. Vi skal jobbe hardt og se hva som 
skjer. Jeg har troa, avslutter Ibba.
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Stormen blåser opp og 
bodøbølgen blir større
Musikken i Bodø har de siste årene vært 

preget av kun noen få utvalgte sjangere. 
Mye har skjedd siden, og sjangerbredden i Bodø 
utvides. Hip hoppen i Bodø har i en mannsalder 
dreid seg om «han far», Joddski, men nå tar by-
ens hip-hoppere steget opp. I disse dager jobber 
vår alles kjære beatmaker Thomax med selveste 
Cunninlynguists om en beat til deres neste album. 
Thomax utvider ikke bare sitt eget navn, men set-
ter også byen på det mye omtalte kartet. På slutten 
av fjoråret fikk vi stifte bekjentskap med unggutten 
Markus L gjennom Bodø Hardcorefestival. Mye 
sier meg at vi også fra han kan forvente oss mye 
bra i fremtiden.

Det er ikke bare i det tilsynelatende småskumle 
hip hop-miljøet det skjer ting om dagen. Det 

skjer også ting på «teenage popstar»-planet. Med 
hjelp fra mannen bak Sirkus Eliassens hit «Æ vil 
bare dans», Ben Kinx, har Bodø fått sin egen jente-
versjon av Justin Bieber i Lotte Mørkved. Hennes 
alder og potensiale sier at hun kan nå langt.Det 
skjer som dere ser mye i byen vår om dagen. Noe 
for en hver smak. Fest setebeltet, Bodø, fremtiden 
har mye i vente...

Jørgen Mindrum

Kulturredaktør

Uferdig og middelmådig

Noen få sterke låter redder helhetsinntrykket på «Paramore».
Fire år har gått siden det meget populære rockebandet Paramore ga ut sitt forrige 
studioalbum. Bandet har hatt stor suksess med sine tre tidligere utgivelser, og har 
blant annet solgt til platina både i USA, Storbritannia og Canada. 

Tennessee-bandet er nå endelig klare for å gi ut ny musikk gjennom det selvtitulerte 
albumet ”Paramore”. Plata er mer inspirert av pop og elektronisk musikk enn tidli-
gere, men vi finner heldigvis enkelte spor hvor den alternative rocken står i sentrum. 
«Paramore» er på sitt beste når de spiller på egen hjemmebane, for bandet tryner 
gjentatte kamper når avstanden til deres egentlige sjanger blir for lang.

Åpningssporet «Fast In My Car» er en frisk låt, som burde ha satt standarden for et 
gjennomført godt album. Dessverre for Williams og co klarer de ikke å vekke den 
store interessen gjennom hele plata, som faktisk inneholder hele 17 forskjellige låter 
av varierende kaliber. Williams høres innimellom ut som en blåkopi av Avril Lavigne, 
men har ikke det samme trøkket eller særpreget i stemmen til å heve denne plata. 
Helhetsinntrykket hadde vært mye bedre om hele fem-seks låter hadde vært fjernet 
fra skiva. Flere av sporene forsvinner i mengden, og jeg sitter igjen med et inntrykk 
av at plata er noe uferdig.

Jeg har riktignok tro på at «Still Into You» kan bli en radiohit i løpet av våren. Her 
kommer endelig bandet mer til sin rett, i en godt produsert rockelåt med bra re-
freng og god vokal. Paramore viser også hva som bor i dem i den noe roligere «Day-
dreaming», og treffer faktisk ganske godt med eksperimenteringen i «Ain’t It Fun» 
Alt i alt er dette en rotete plate med i overkant mange låter, men Paramore viser 
tidvis hva de duger til når de spiller på det de faktisk kan.

Terningkast: 3

Vetle Nielsen

Endeløs kjedsomhet

Ken Rings nyeste utgivelse «AkustiKen» gir oss et dypt og hardtslående, men gru-
somt ensformig innblikk i svenskens liv.

Ken Ring er kjent for sin utradisjonelle rappestil. Han er utleverende og skildrer med 
høy nøyaktighet Stockholms underverden. På «AkustiKEN» man får høre enda flere 
historier fra hans tilsynelatende fascinerende liv som rapper fra gaten.

Med seg på laget har han kremen av nabolandets lovende artister, Million Stylez, 
LouLou Lamotte, Lutan Fyah og Nano for å nevne noen. De utgjør det eneste av-
brekket i Ken Rings uendelige sorgmaraton. Det er lett å skjønne tanken bak albu-
met, med bautaer i svensk rap som «Stockholm city» og «Brytar tystnaden» bak seg, 
burde en utgivelse med utelukkende slikt materiale fungere. Det gjør det bare tidvis.

Heldigvis er det noen store høydepunkter underveis, «Själen av en vän» og «Nån 
dag» løfter albumet fra sin dvale. Førstnevnte er en av de låtene hvor Ken Rings 
formidlingsevne og rørende tekster faktisk slår fra seg. Hver av låtene kunne fun-
gert som enkeltutgivelser, men samlet på én plate blir det for mye av hans vokalske 
særpreg og monotone rap. Gjennom sin karriere har Stockholm-musikeren gått fra 
beinhard rap med den amerikanske stjernen Saigon, til skandinaviske samarbeid og 
sist med sin plate forbeholdt selvransakelse.

For det blir noe annet når Ken Ring rapper om aspekter ved sitt eget liv som alle kan 
identifisere seg med. Spesielt når det gjøres skikkelig. Som når han sammen med Lu-
tan Fyah slår et slag i kampen mot fattigdom i «Poverty» og folks likegyldighet. Det 
skjer dessverre litt for sjeldent. «AkustiKEN» burde heller vært en EP, hvor halvparten 
av sangene ble lagt på is. Forhåpentligvis har Ken Ring nå krysset dette stuntet av sin 
må-gjøre-liste, slik at vi unngår ensformige album som dette i framtiden. 

Terningkast: 3

Mads Trellevik
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Da Honningbarna startet å spille 
i band hadde de bare ett mål. De 
skulle få verdensherredømme.

Det er konsertdag i Bodø. På Hunstad ung-
domsskole gjør spente ungdommer seg klare 
for å dra på konsert, samtidig kommer bandet 
Honningbarna bærende på instrumenter. Nest-
en fjorten timer på reisefot tar på, men fortsatt 
er guttene fulle av energi. Snart skal også Bodø 
få se hvordan en ordentlig rockekonsert virkelig 
skal gjennomføres.

Norways loudest band
Honningbarna ble stiftet sommeren 2009. Nest-
en fire år senere er de blitt et av Norges største 
band, og har gjort seg bemerket både i inn- og 
utland. De spiller punkrock, og synger alle san-
gene på sørlandsdialekt. Selv har de en klar 
mening om hvordan man kan beskrive musik-
ken deres.

– Man kan vel si at vi er «Norways loudest 
band», og NATOs raskeste, skøyer guttene.

Vanlige band ville kanskje hatt som mål å få 
platekontrakt eller å få spille på verdens største 
scener. Honningbarna derimot, har bare et mål 
med musikken. De skal bli verdensherskere.

– Første gang vi spilte sammen skjønte vi bare 
at ting funket, og at vi kom til å bli så store som 
vi er nå. Målet vårt er bare å få 
verdensherredømme. Hvis ingen 
andre skal ta tak, så må vi ta det. 
Noen må jo gjøre det, sier Hon-
ningbarna. 

 Tekst og foto: Rachel Antonsen
 E-post: Racheleantonsen@gmail.com

Med verdensherredømme  
som mål

Godt humør: Guttene i  Honning-
barna er alltid i godt humør.

og guttenes nære venn, Anders Eikås, omkommer 
i en bilulykke 31. januar 2012. Mange stilte seg 
spørsmålet om hva som nå ville skje med Hon-
ningbarna. Men guttene selv var fast bestemte på 
en ting. De skulle fortsette å spille.

– Drivkraften til å spille var aldri noe vi mis-
tet, noe av det aller første vi pratet om var jo at 
vi skulle fortsette å spille sammen. Vi merker at 
folk tror at det var en vanskeligere avgjørelse enn 
det det faktisk var, men for oss føltes det som det 
riktige å gjøre. Det hadde selvfølgelig vært helt 
greit om noen hadde funnet ut at de ikke ville 
mer, men det var det ingen som gjorde, og da var 
avgjørelsen rimelig klar, forteller guttene.

Hyller ungdommen
Guttene er vant med å spille foran mange publi-
kummere. På konserter merker de en spredning 
fra ungdommer, til godt voksne mennesker. Ban-
det roser spesielt de yngre fansene.

– All creds til Hunstadungdommen som står ute 
i salen, har dere sett hvor mange som er her eller? 
Det er ganske mange! Det bruker å være veldig 
spredt på konsertene våre, vi har ungdom, folk i 
20-årene, også de i 40-50års-alderen. Det er kult 
at vi har såpass stor appell.

Guttene er klare på hvorfor de når spesielt det 
yngre publikummet.

– Unge har jo lettere å assosiere seg med unge. 
Så det er klart at det trekker ned 
snittalderen. Vi spiller jo veldig 
ung musikk, så det appellerer så 
klart til de yngre, men også de el-
dre som synes det er fint å se at det 
skjer slike ting, avslutter guttene.

Årets Urørt 2011
Guttene har fått kjenne på suksessen helt fra første 
stund. EP-en Honningbarna kom i 2010, og deb-
utalbumet «La alarmene gå» ga guttene Spelle-
manspris i kategorien rock. I 2011 ble de Årets 
Urørt, en konkurranse for usignerte band og artis-
ter. Denne konkurransen har også blitt vunnet av 
artister som Ida Maria, Pony the Pirate, og Mikhael 
Paskalev. Guttene mener Urørt og andre kanaler er 
en viktige for unge artister.

– Urørt er veldig bra. Det som er med Urørt er at 
det er et alternativ til den kommersielle musikk-
bransjen, Urørt er ikke styrt av hvem som nødven-
digvis vil slå gjennom hos massene, det er folk som 
ikke har produsenter eller et nettverk. Og YouTube 
er jo en konstant talentkonkurranse som lykkes 
veldig godt med å få nye talenter, bare se på Justin 
Bieber for eksempel, sier guttene.

Å miste et bandmedlem
Midt oppi den eventyrlige suksessen opplever 
Honningbarna sitt verste mareritt. Trommeslager 
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Det er på tide å pakke ned store vinterjakker og varme sko. Våren er her og vi går en 
leken tid i møte. 

Vårens ville trender
Denne sesongen strekker motebildet seg fra det 
enkle og minimalistiske, til fullstendig mønster-
fest. I midten finner vi det romantiske, flørtende 
og edgy. Nettopp har stylet seks forskjellige tren-

Farger

I år er det fritt fram med farger. Gjør det vågalt 
med samme farge fra topp til tå, eller sats på én 
fargerik detalj. Både duse, romantiske farger eller 
sterke, klare farger har blitt vist på vår- og som-
mervisningene til flere motehus. Hvis du vil bruke 
mange farger i et antrekk er det ingen hindring, 
bare pass på at fargene harmoniserer med hveran-
dre. Husk at tilbehør enten bør komplimentere 
antrekket eller være i fokus.

Festival

Festival-looken er en åpen kategori. Fellesnev-
neren her er å blande trender som står i kontrast 
til hverandre og skape et personlig utrykk. Et sik-
kert stikk er å matche det enkle og romantiske med 
elementer fra biker og rock. På festival er det lov 
å ta det helt ut med i øyefallende detaljer. I år er 
blomsterkronen og hodesmykker hot. Tenk likevel 
funksjonalitet og velg et par gode sko som tåler en 
omgang i gjørma. Legg helene hjemme, om du vil 
opp i høyden er et par flatforms å foretrekke. 

Mønstermiks

Det er på tide å slippe alle hemninger. I år kan man 
velge en vill miks av mønster og ignorere gamle 
stilråd. Isabel Marant var tidlig ute med sine etni-
ske mønstre fra Afrika og Sør-Amerika. Kjedene 
har hevet seg på trenden og kjemper om å lage 
de mest i øyefallende printene. Både det etniske, 
blomster, 1970-talls inspirerte stoffer i batikk og 
neon er i vinden. «More is more», finn likevel en 
fellesnevner for å unngå at det blir kaotisk. Det 
kan være en farge som går igjen eller en kontrast 
som bryter ut.

Armbånd: Cubus. Resten: Bik Bok Blomsterkrone: Stylistens egen. Topp: Bik Bok. 
Cardigan: Cubus. Skjørt: Bik Bok. Sko: DnA

Smykke: Cubus. Topp: Vila. Bukse: Cubus. Sko: DnA

der til våren og sommeren. Vi heier på de som tørr 
å eksperimentere med farger og mønstre. 90-tallet 
er tilbake og magetoppen er et av plaggene vi tar 
med oss videre fra perioden. I fjor kom åpen rygg 
for fullt, i år er det magen som står i fokus. For 
den forsiktige er et lite glippe nok, er du derimot 
av den vågale typen  kan du dra den helt ut. Bare 
husk at det kan bli for mye av det gode. 

De siste årene har motebransjen tatt en helomv-
ending fra å promotere et lite knippe med trender, 
til å omfavne alt på en gang. Selv om enkelte tren-
der står sterkere enn andre, er det åpent for å velge 
og vrake i det meste. Ta en titt i klesskapet, finn 
fram nål og tråd. Sy om eller legg til en detalj. Stu-
dentbudsjettet trenger ikke å lide.

Tekst og styling: Julie Solås Bendos 
Tekst og styling: Johanne Koivunen Hoff
Tekst og styling: Regine Boym
E-post: johanne.ventusmedia@gmail.com

All foto: Mads René Trellevik
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Detaljer

Flatform er et ord det er lurt å lære seg. Skoene 
med de karakteristiske sålene er noe av det hot-
teste du kan ha på føttene denne sommeren. De 
kan kombineres med det meste, både skjørt og 
bukser er kult sammen med disse skoene. Skinn er 
ikke bare for høst og vinter bruk, nå finner du lyse 
varianter perfekte for sommeren. Miks det med 
forskjellige materialer og farger.  Hold det enkelt, 
men moteriktig.

Svart/hvitt

Svart og hvitt er en klassisk, tidløs trend som man 
aldri kan bomme på. Denne våren er ikke årstiden 
bare synonymt med pasteller og knallfarger. Nei, 
nå er alt lov, og svart og hvitt er helt klart en av 
vårens heteste trender. Designgiganter som Mi-
chael Kors, Alexander Wang og Calvin Klein er 
bare noen av dem som har satset hardt på fargene 
i sine vår- og sommerkolleksjoner. Kjedene har 
selvfølgelig hengt seg på, og bugner nå av plagg og 
tilbehør i disse to fargene. 

Casual

Mye i motebildet denne våren er både crazy og 
utagerende. Dette betyr likevel ikke at muligheten 
for å være nedtonet, men på samme tid trendy er 
borte. Den sporty og casuale stilen er høyst aktuelt, 
og veldig behagelig for de som ikke er bekvem 
med å gå helt ut i forhold til stilen. Enkle, stilrene 
plagg og sporty detaljer er en sikker vinner. 

Solbriller: Bik Bok. Jakke: Cubus. Topp: Bik Bok. Bukse: Bik Bok. 
Sko: DnA

Smykke: Vila. Topp: Cubus. Jakke: Vila. Shorts: Bik Bok. Sko: 
DnA

Topp: Bik Bok. Skjørt: Cubus. Sko: DnA

Blomsterkronen er prikken over i-en til de fleste sommerant-
rekk. Dette er en kreasjon du lett lager selv. 

Et par kraftige boots er perfekt til et enkelt, romantisk antrekk 
for å sette et røft preg på helheten. 

Hvitt på hvitt er også en av vårens store trender. Lek med ma-
terialer og former for å unngå at antrekket blir flatt. 3D-print 
gir en spennende effekt. 
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Fruktbart samarbeid
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Skuespiller Nicolai Cleve Broch 
(38) er glad for å kunne fortsette 
samarbeidet med Agnes Kittels-
en (33) etter tv-serien Halvbror-
en.

– Per Olav Sørensen hadde regi på Halvbroren, 
og kjente til meg, Agnes og Samuel Fröler fra før. 
Agnes og jeg hadde et veldig fint samarbeid på 
Halvbroren som vi hadde lyst til å videreføre. 
Man får veldig mye igjen for å jobbe sammen 
over flere prosjekter - når man kjenner hveran-
dre bedre, er det lettere å få ting til å funke. Der-
for var det helt klart en bevisst sammensetning 
fra Per Olav sin side og også et ønske fra oss tre 
om å få jobbe sammen igjen, sier skuespilleren.

Jobbet mye
På tross av et fint samarbeid, er det ikke alltid like 
enkelt å være på turné.

– Man blir godt kjent, vi er sammen mange timer 
hver dag. Samtidig er det viktig å ha litt privatliv, 
noen dager er vi for oss selv hele dagen og tar en 
pause fra hverandre. Det tror jeg er viktig. Det 
eneste som er tungt med å være på turné er å 
savne familien sin. Jeg tenker at det er verst for 
meg, barna har ikke tid til å savne. Når jeg ringer 

dem er det alltid et eller annet de skal, så jeg tror 
det er verre for meg enn for dem.

Broch har ikke vært så mye å se på TV og kino 
siden filmen Max Manus - nå sist spilte han Bar-
num Nilsen i Halvbroren - likevel har han jobbet 
mye i mellomtiden.

– Jeg har jobbet veldig mye i mellomtiden egentlig. 
Etter Max Manus begynte jeg en del med regi, og 
hadde regi både i radio og TV. Samtidig jobbet jeg 
en del på teaterscenen. Jeg jobbet altså hele tiden, 
men jeg er opptatt av å vente på interessante pros-
jekter. Derfor kunne jeg gjort mer film, men det 
hadde vært filmer som jeg kanskje ikke hadde vært 
så stolt av.

Ordet i sentrum
Hans seneste prosjekt, stykket Bedrag, er et eks-
tremt dialogdrevet stykke, som krever mye tilst-
edeværelse av skuespillerne.

– Det krever en enorm konsentrasjon, det er en 
øvelse å være tilstede og lytte til hverandre. Man 
blir sliten på en litt annen måte enn ellers, i hodet 
og ikke i kroppen. Samtidig ser jeg på det først og 
fremst som en gave og en enorm mulighet. Det er 
sjelden man får lov å spille i noe som er så gjen-
nomarbeidet og har så deilige dialoger. De er skre-
vet veldig musikalsk. Jeg føler at teksten puster 
veldig, den er ikke så vanskelig å lære seg.
Stykket plasserer mye ansvar på skuespillerne.

– Regissøren har blottet stykket veldig for all staf-
fasje, slik at det som står i sentrum er ordet og 
skuespillerne. Det var bevisst, og noe av grunnen 
til at han valgte oss. Jeg vil også påstå at selv om 
hver kveld ligner på hverandre, er den ene aldri 
helt lik den andre, og det er viktig for å holde 
liv i forestillingen. Sånn er det på film også - 
den store forskjellen er at på film skal du treffe 
hundre prosent én gang, mens på teater skal du 
treffe hundre prosent gang etter gang. Det krever 
et mye større og dypere forarbeid - film er mer 
spontanitetens kunstart. Idet man har fanget noe 
så er det gjort, og da klarer man som regel ikke å 
gjøre det igjen før veldig lenge etterpå.

Film og scene
I løpet av sin karriere har Broch jobbet mye på 
både scenen og foran kamera, og bedyrer at én 
ting ligger hans hjerte nærmest;

– Nettopp det at jeg kan jobbe på begge måter lig-
ger mitt hjerte nærmest. Begge utfyller hveran-
dre veldig fint - hvis jeg har filmet mye savner 
jeg å stå på scenen, og motsatt. De har også sine 
egne energier, men begge er fine å være i. På teat-
er er man medfortellende hele veien, mens på 
film handler det mye mer om å skape øyeblikk, 
og så blir de satt sammen til en helhet av noen 
andre etterpå. Fra en skuespillers ståsted er det to 
forskjellige måter å fortelle på, og det ene er like 
interessant som det andre.

Tekst: Mats Vederhus
E-post: afr0@afr0games.com
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Før albumutslipp snakket vi med frontfiguren 
i Cold Mailman, Ivar Bowitz(t.h. på bildet 
over), om deres nyeste album «Heavy Hearts» 
og deres kommende konsert på Sinus 11. mai.  
 
– Vi liker å presentere oss som et popband, men  
indie har vært mer beskrivende til nå. På den 
siste plata har vi prøvd å gå for et album som skal 
favne bredt. Vi har jobbet lenge med plata. Vi var 
fornøyd med den forrige også, men med denne  
føles det som om alt klaffet og vi føler oss mye mer 
trygge på det nyeste albumet. 

Bandet som først startet som et solo-prosjekt 
på soverommet til Ivar Bowitz, har nå kommet 
ut med en plate fra et samlet band som virkelig 
prøver å komme seg ut av skrangle-rock-klisteret.
Avisa Nordland skriver blant annet i sin 
anmeldelse: «Cold Mailman har fått den litt diffuse 
og tåkete merkelappen indiepop eller indierock 
klistret på seg. Ikke la deg forvirre av det. På «Heavy 
Hearts» leverer de pop og rock som det bør være lett 
å like for folk flest.»

Inspireres av helheten
Det tredje albumet har tatt en annen retning 
enn de to foregående, og bodøværingen Bowitz 
forteller om albumets inspirasjonskilder.

– Mye 80-tallspop, Prefab Sprout, Bruce 
Springsteen og ikke minst Paul Simon. Radiohead 
er alltid en inspirasjon, ikke bare musikalsk, men 
rundt bandet – de er inspirerende folk.

Ivar Bowitz forteller at han ønsker å skape et 
forhold til lytterne sine som han selv har til gamle 

låter fra hans ungdom.

– Det er målet vårt at man om ti år kan høre denne 
plata og mimre tilbake til da man for eksempel var 
student, ungdomskoleelev og så videre. Det er i 
alle fall et mål for meg personlig.

– Har vært et fantastisk år
Nordlys karakteriserer Cold Mailman som 
bodøbølgens mest underkjente band i sin 
anmeldelse av albumet deres. 

– Det skal ikke mye til for å være med på den 
såkalte bodøbølgen når du er fra Bodø og spiller 
musikk, og det fins jo mange som har fått mindre 
oppmerksomhet enn vi har. Vi er muligens det 
bandet som har holdt på lengst, som fortsatt 
vaker i overflaten og kanskje ikke har fått vårt 
gjennombrudd. Sånn sett kan man kanskje si at vi 
er underkjent, forteller Bowitz.
Ivar Bowitz ser i alle fall oppgang for bandet.

– Jeg synes vi har fått veldig bra med 
oppmerksomhet i år. Det har vært et fantastisk år 
for oss så langt. Vi får bare håpe at det fortsetter, og 
da er vi kanskje ikke underkjent veldig mye lengre. 

– Verdig avslutning
Cold Mailman er nå ute på releaseturné, og skal 
besøke Bodø og Sinus 11. mai.

– Det tror jeg blir kjempe artig. Det er jo i Bodø 
vi har venner og familie og våre største fans. Dette 
blir også vår siste konsert på denne norgesturneen, 
hvor vi har spilt oss varm. Det blir en verdig 
avslutning på en liten turné.

Slik har releaseturneen vært til nå:
 
12. April: Trondheim @ Klubben
15. April: Oslo, In-store @ Big Dipper
17. April: Kristiansand @ Østsia
25. April: Bergen @ Hulen
26. April: Førde @ Akutten
Gjenstående konserter: 
08. Mai: Oslo @ John Dee
11. Mai: Bodø @ Sinus
Kilde: coldmailman.com

Cover. Cold Mailmans nyeste album er tredje i rekken.

Disse surfer også bodøbølgen

Cold 
Mailman er 
bodøbandet som 
lengst har ligget og 
vaket under radaren. 
Nå er de ute med sitt tredje album i 
rekken, «Heavy Hearts», og snart er 
de å høre på Sinus i Bodø.

(Pressefoto: Synne Øverland Knudsen/Erica Zahl Pedersen/Ina Marie Winther Åshaug)

Tekst: Ole-Fredrik Lambertsen
E-post: olefredrik.ventus@gmail.com
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Studentsamskipnaden i Nordland (Studentinord) 
har flotte studentboliger både i Bodø og i Narvik.	   

Ta kontakt for nærmere informasjon i info-
/serviceskranken på campus eller besøk oss på 
www.studentinord.no. 


