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Styret, administrasjonen og programkomiteen ønsker 

medlemmer og andre velkommen til Norsk Lokal-

radioforbund sin årlige landssamling, som i år også 

er landsmøte. Landsmøtet i Stjørdal er det 23. i rek-

ken og den 38. landssamlingen i regi av Norsk Lok-

alradioforbund. Landskonferansene er det viktigste 

samlingspunktet for hele den norske lokalradio-

bransjen. Arrangementet startet i 1984 og avhol-

des årlig i mars, april eller mai måned. 

Årets konferanse finner sted på Clarion Hotel & 

Congress Trondheim. Her møtes en tilnærmet sam-

let lokalradiobransje til tre-dagers samling, hvor 

bransjens situasjon, utviklingstrekk og fremtiden 

for radiomarkedet drøftes.

Konferansen i 2022 vil gi deg som deltaker nyttige 

foredrag, minikurs og mulighet til å utveksle erfar-

inger med andre lokalradioer. Programkomiteen 

har satt sammen et variert og spennende program 

som favner bredt og som forhåpentligvis vil gi både 

radioledere, programledere, markedsavdeling og 

teknisk personell en solid dose med faglig påfyll. 

Totalt skal det avvikles ca. 25 faglige sesjoner.

I tillegg til faglige oppdateringer, blir det også 

sosialt samvær med radioprat, prisutdelinger og 

kulturinnslag. Her kan du knytte nye kontakter, få 

gode ideer og etter tre dager reise hjem til dine 

kolleger med ny inspirasjon og kunnskap.

Velkommen til tre dager fullspekket med faglig 

innhold og muligheter for å utvide nettverket både 

med andre radiofolk og de mange utstillerne som 

har meldt sin ankomst.

Landskonferansen 2022

Programkomiteen 2022
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For meg har «skaptrønderiet» sitt utspring i musikk, og 

da spesielt band som Stage Dolls, TNT og Tindrum, 

men etter hvert også RBK, Granåsen, Nidarosdomen 

og alt annet som denne fantastiske regionen har å tilby. 

Kanskje er årets rekordstore påmelding til konferansen og 

landsmøtet også et utrykk for at det finnes flere «skaptrøn-

dere» blant oss, men jeg velger vel heller å tro at det er ønske 

om å lære mer, treffe flere likesinnede og ikke minst være 

med på å forme veien videre for Norsk lokalradio som trekker 

folk til Trøndelag denne helgen.

Programkomiteen har forsøkt etter beste evne å sette sam-

men et program som favner bredt, samtidig som vi ønsker 

å være «to the point» og konkrete nok til at vi kan få svar på 

noen av de utfordringene og mulighetene som finnes for de 

som ønsker å legge mer eller mindre hele sin tid og alle sine 

krefter og ressurser i lokalradio. Vi prøver hvert år å gjøre små 

og av og til enkelte litt større justeringer for å gjøre konfer-

ansen litt bedre fra år til år. En av de større justeringene i år 

er at vi utvider konferansen med en egen «fagdag» der vi 

har forsøkt å spisse programmet mot typisk radioledere og 

teknisk personell, mens programmet fredag og lørdag tar 

mål av seg å favne noe bredere. 

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle foredrags-

holdere, paneldeltakere, politikere og ansatte i både Medi-

etilsyn, Nkom og NRK som velvillig deler sin kunnskap og 

ikke minst prioriterer å sette av tid på konferansen. Og når 

vi først takker så er det også på sin plass og takke våre spon-

sorer. Uten dem, ingen konferanse, enkelt og greit. Derfor 

oppfordrer vi på alle mulige måter og bruke tid på utstil-

lerområdet. I tillegg til gode tilbud byr våre sponsorer på 

uvurderlig kunnskap og har lovet å være mer enn behjelpeli-

ge med å komme med tips og innspill for å gjøre din stasjon 

enda bedre. Ta det til deg! 

Når det gjelder selve programmet og detaljer rundt dette så 

henviser vi til våre nettsider og ikke minst heftet du nå holder 

i hendene. Vi har et særdeles tett program og av erfaring vet 

vi at det kan holde hardt og følge oppsatte tider og oppfor-

drer deg derfor til å møte opp i god tid til de forskjellige ses-

jonene. 

I tillegg til alle sesjoner, debatter, innlegg, valg, forhan-

dlinger og presentasjoner har vi også lagt opp et program for 

kveldene. Høydepunktet er nok festmiddagen lørdag kveld. 

Her blir det quiz, underholdning, utdeling av hederspris og 

garantert et hyggelig og oppbyggelig samvær. 

Programkomiteen, styret og administrasjonen (eller Pål som 

vi sier) er tilgjengelige 24/7 så har du innspill, tips eller prak-

tiske spørsmål i løpet av helgen er vi glade for å kunne hjelpe. 

Ta mer enn gjerne kontakt! Eller for å bruke egen radiostas-

jons motto - «Vi står på for deg». 

Velkommen til Stjørdal, sjø, Og husk at du må itj fårrå nålles!

Thor Magnar Thorsen

Leder av programkomiteen

Programkomiteen har ordet

Velkommen 
til Stjørdal

For en «skaptrønder» fra Vestlandet er det ekstra hyggelig å kunne ønske 
velkommen til Landsmøte i Norsk Lokalradioforbund i Trøndelag. 

Thomas Küverling
Radio Trøndelag

Ansvarlig utgiver: Norsk Lokalradioforbund
Design og produsksjon: mjas.no

NORSK LOKALRADIOFORBUND LANDSKONFERANSEN 2022 • 3

Karin Jegtvik
Nea Radio

 SIDE 19



Browser-based 
user interface

Deploy in the Cloud 
or on-premises

Full range radio 
broadcasting 

platform
Professional audio 

editing tools

 
  

 

Jutel-A5-Magazine-AW.indd   1Jutel-A5-Magazine-AW.indd   1 27/01/2022   12:3027/01/2022   12:30



Det er nå ikke særskilte smittevernregler knyttet til arrange-
menter, ut over generelle anbefalinger til befolkningen. 
Grunnleggende smittevernråd er fortsatt viktige, all den 
tid koronapandemien fortsatt er pågående. For å redusere 
risikoen for smitte og sykdom under årets konferanse, vil den 
arrangeres med enkelte tiltak som er strengere enn hva som 
er lovpålagt. Vi henstiller til alle konferansedeltakere om å 
sette seg inn i kjørereglene og hensynta disse. 

Årets konferanse arrangeres i store romslige lokaler som gjør at 
det er lettere å ivareta smittevern på en forsvarlig måte. Vi har 
også iverksatt ytterligere tiltak, blant annet i samarbeid med 

hotellet, for å forebygge smitte og sikre at konferansen gjennomføres 
som et trygt arrangement. 

Bakgrunnen for tiltakene er dels at lokalradiobransjen er sårbar i 
forhold til bemanning, men også for å hensynta deltakere med økt 
risiko for alvorlig sykdomsforløp eller som av andre grunner ønsker å 
begrense sin sosiale omgang med andre.

Generelle smitteverntiltak som gjelder alle deltakere
Alle deltakere oppfordres til å tenke smittevern og følge Folkehelsein-
stituttets generelle smittevernråd for befolkningen. I hovedtrekk går 
dette ut på å holde seg hjemme når en er syk og ha god hoste- og 
håndhygiene. 

Deltakere som har fått påvist koronasmitte innenfor fire dager før 
avreise eller som har nyoppståtte luftveissymptomer som feber, hoste, 
sår hals eller nedsatt allmenntilstand, kan ikke delta på konferansen. 
Dersom det skulle det oppstå symptomer underveis, ber vi om at ikke-
boende holder seg hjemme og at boende deltakere forblir på hotell-
rommet til årsaken er klarlagt gjennom en hurtigtest eller at symptomene 
går over. Alle deltakere oppfordres til å medbringe hurtigtest(er) til 
konferansen.

Videre gjelder følgende råd for alle deltakere:
• Hold avstand til andre konferansedeltakere, der det er mulig. 
• Vis respekt for at enkelte deltakere ønsker å begrense sosial kontakt.  
• Vær varsom med håndhilsning og lignende 
• Ha god håndhygiene. Både håndvask og alkoholbasert hånd-
  desinfeksjon er gode og effektive metoder for en god håndhygiene. 
• Sitt gjerne på samme plass under hele konferansen, så langt det 
   lar seg gjøre.

Andre smitteverntiltak 
• Selv om det ikke lenger er et krav, vil konferansesalene ha et oppsett, 
  der seter vil stå i en avstand til hverandre på minimum en meter.
• Håndsprit vil være tilgjengelig ved inngangen til konferansesalene, 
  og inne i lokalet. 
• Hotellet vil sørge for regelmessig rengjøring av konferanseområdene. 
  Dette gjelder også kaffemaskiner, dørhåndtak eller andre kontaktflater 
  som er hyppig i bruk.
• Teknisk utstyr som brukes av flere, vil desinfiseres mellom hver bruker.
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Årets konferanse avvikles på Clarion 
Hotell & Congress Trondheim. Ho-
tellet har 400 moderne rom, 19 
møterom, konferanseområde på 

3000 kvadratmeter og 320 parkeringsplasser 
og ligger på Brattøra, det nye og pulserende 
byområdet som har blitt et av Trondheims 
viktigste knutepunkter. Kombinasjonen by og 
fjord føles helt unik, og her er du i umiddelbar 
nærhet til det meste; restauranter, butikker 
og kjøpesenter, unike museum, spektakulære 
kunstverk og badeanlegg. 

Registrering av deltakere
For deltakere som ankommer torsdag 10. mars 
og fredag 11. mars foregår registrering i tiden 
fra 09:30 til 10:55. Registrering foregår i tilknyt-
ning til mingleområdet (Se plankart). 

Ved registrering får deltakerne utdelt en kon-
feransemappe med praktisk informasjon, 
programblad og et deltakerbevis i form av et 
navneskilt. Dette navneskiltet må deltakeren 
bære på seg under hele konferansen. Skiltet 
fungerer blant annet som adgangstegn for 
fagkonferanse og lunsj. I plastlommen for 
navneskiltet ligger det billetter for fellesmid-
dag torsdag og fredag og festmiddag lørdag 
for de som har bestilt dette.

Konferanseavvikling og saler
Torsdagen er avsatt som fagdag for radio-

teknikk, digitalisering og myndighetsinfor-
masjon. Fagdagen består av ni ulike sesjoner, 
der noen foregår i parallelle spor. Sjekk pro-
grammet for å finne ut hvilken sal sesjonene er 
oppsatt i. Sal A er hovedsal, mens SAL B ligger 
rett ved siden av hovedsalen.

Med to unntak foregår hele fagprogrammet 
på fredagen i hovedsalen (SAL A). Totalt er 
det satt opp åtte sesjoner på fredag. Lørdag 
vil igjen flere av sesjonene igjen avvikles par-
allelle løp. De sesjoner som foregår utenfor 
hovedsalen er merket spesielt i programmet 
og foregår alle i SAL B. Lørdag er det ni ses-
joner på programmet.   

I tilknytning til konferanseområdet, utenfor 
hovedsalen er det et stort mingle- og utstill-
ingsareale som kalles «Space». Her serveres 
kaffe, te, frukt og kaker i pausene og på 

samme sted står utstillerne klare for å ta imot 
representanter for lokalradioene. 

Servering av måltider og festmiddag
Torsdag serveres det enkel lunsj i form av ba-
guetter/wraps eller lignede i pausen fra 12.30 
til 13.00. Denne serveres i mingleområdet. 
Fredag og lørdag serveres ordinær lunsj i res-
tauranten «Atmosphere».  Fellesmiddag på 
torsdag og fredag starter nøyaktig klokken 
20.00 og serveres i samme restauranten som 
lunsjen. 

Festmiddag på lørdag serveres i et avskjermet 
lokale og vorspiel avvikles i hotellets lobby. 
Før selve festmiddagen, klokken 19.45 arran-
geres det en uhøytidelig lokalradioquiz i fest-
salen. Festmiddag starter klokken 20.15 og 
kleskoden er pent antrekk. 

Vi ønsker deg som deltaker hjertelig velkommen til Norsk Lokalradio- 
forbund sin årlige landssamling, som i år også er landsmøte. Her 
finner du praktisk informasjon om konferansen og de ulike delene 
av arrangementet. 
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Sponsorer og samarbeidspartnere
Lokalradio er i skuddet som aldri før og det 
er stor interesse for å vise frem produkter og 
tjenester for lokalradioene på denne lands-
konferansen. I alt vil syv utstillere fra inn- og 
utland være på plass under konferansen. 

Sammen med flere av våre trofaste samar-
beidspartnere, vil disse vise frem siste nyheter 
innen kringkastingsutstyr, teknologier og 
tjenester. Vi oppfordrer deltakerne til å besøke 
utstillerne i ledige pauser for å oppdatere seg 
på de siste nyvinningene på teknologifronten.

Dersom du har spørsmål i forbindelse med 
konferansen, kan du kontakte Pål Lomeland 
på mail: paal@lokalradio.no eller på telefon 
971 86 849.

TORSDAG 10. MARS
Frokost   06.45 – 09.15 (Kun boende)
Lett lunsj   13.30 – 14.00 Mingleområde
Fellesmiddag  20.00 – 22.30 Restauranten 

FREDAG 11. MARS
Frokost   06.45 – 09.15 (Kun boende)
Lunsj   13.00 – 14.00 Restauranten 
Fellesmiddag  20.00 – 22.30 Restauranten 

LØRDAG 12. MARS
Frokost   08.00 – 11.00 (Kun boende)
Lunsj   12.30 – 13.30 Restauranten 
Aperitif/vorspiel  19.00 – 19.45 Mingleområdet
Festmiddag m/quiz 19.45 – 01.00 Sal A

SØNDAG 13. MARS
Frokost   08.00 – 11.00 (Kun boende)

MÅLTIDER OG SERVERING



Takk for at
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Årets landsmøteforhandlinger avvikles lørdag 
12. mars klokken 14.45 i SAL A.

Hvert regulært medlem i forbundet har én 
stemme når medlemskapet er inngått før 1. 
februar samme år. Delegat er èn person som 
representerer et regulært forbundsmedlem i 
landsmøteforhandlingene. 

Fraværende medlemmer kan delta i avstem-
mingen under landsmøtet ved å gi fullmakt 
til et stemmeberettiget medlem. Dette betyr 
at en medlemsstasjon kan gi fullmakt til en 
delegat fra en annen medlemsstasjon til å rep-
resentere på landsmøtet. Videre betyr det at 
ingen kan ha flere enn to stemmer. Fullmakt 
må være innkommet til administrasjonen 
senest èn uke før landsmøtet. Ved starten av 
landsmøtet skal fullmaktskomiteen presen-
tere en oversikt over hvilke fullmakter som 
foreslås godkjent og hvem som har disse.

Tale- og stemmerett forutsetter at kontin-
genten er betalt. Regulære medlemmer har 
tale- og stemmerett. Assosierte medlemmer 
har tale- men ikke stemmerett. Øvrig for-
retningsorden og regler for taletid vedtas av 
landsmøtet.

Registrering av delegater
Lørdag 12. mars mellom 14.15 og 14.45 er det 
registrering av delegater og utdeling av stem-
meskilt. Registrering foregår i resepsjonsom-
rådet i første etasje. For å unngå forsinkelser er 
det viktig at alle deltakerne effektivt benytter 
den avsatte tiden.

Landsmøteforhandlinger og avstemming:
Møtedokumentene er sendt ut elektronisk og 
i henhold til vedtektene. Alle landsmøtesaker 
avgjøres ved alminnelig flertall, med mindre 
vedtektene angir noe annet.  Ved stemme-
likhet er lederens stemme avgjørende. Styret

skal velges ved skriftlig avstemning.  For alle 
andre saker er det tilstrekkelig å vise stemme-
tegn, hvis man ikke vedtar noe annet. 

Landsmøtet er vedtaksført når minimum en 
femtedel av regulære medlemmer er repre-
sentert.

Landsmøteforhandlingene

Last ned saksdokumenter
www.lokalradio.no/support/
landsmotet-2022/
Passord: Landsmote2022
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Landsmøtet er Norsk Lokalradioforbunds øverste organ og 
arrangeres annethvert år. Her utformes forbundets politikk 
gjennom blant annet valg, resolusjoner og tiltaksplan.



The Mozart Next series is the new generation of 
transmitters that stands out for a high level of 
quality, reliability and efficiency thanks to the 
presence of cutting-edge technologies that ensure 
superior performance; all in a compact and 
intelligent design that makes maintenance much 
more simple and convenient.

The new DAB Transmitters are reaching the highest 
technology level in both Digital Signal Processing and RF 
domain thanks to improved digital adaptive precorrec-
tion and configuration flexibility, high efficiency new SFK 
Amplifiers, hot pluggable power supplies and RF 
modules, compactness and smart system design.
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Med én TONO-avtale kan radiostasjoner spille hva de 
vil – med låtskriverne sitt samtykke. TONO-fakturaen 
blir til viktige inntekter for de som lager musikken. 

Takk for at dere spiller musikk, og for at dere TONO-rapporterer hva  
dere spiller. Disse rapportene gjør at vi kan utbetale pengene dere  
betaler oss videre til riktige låtskrivere i inn- og utland.

Takk for at dere  
bruker musikk!

Har du spørsmål om rapportering? 
Besøk: www.tono.no/kunder/radio-tv eller ta kontakt med: elin.heer@tono.no

Har du spørsmål om TONO-avtalen? 
Besøk: www.tono.no/kunder/radio-tv/ eller ta kontakt med thor.christensen@tono.no

 TONO_A5 anonse_orig.indd   1 TONO_A5 anonse_orig.indd   1 17.02.2022   12:1717.02.2022   12:17



Med én TONO-avtale kan radiostasjoner spille hva de 
vil – med låtskriverne sitt samtykke. TONO-fakturaen 
blir til viktige inntekter for de som lager musikken. 

Takk for at dere spiller musikk, og for at dere TONO-rapporterer hva  
dere spiller. Disse rapportene gjør at vi kan utbetale pengene dere  
betaler oss videre til riktige låtskrivere i inn- og utland.

Takk for at dere  
bruker musikk!

Har du spørsmål om rapportering? 
Besøk: www.tono.no/kunder/radio-tv eller ta kontakt med: elin.heer@tono.no

Har du spørsmål om TONO-avtalen? 
Besøk: www.tono.no/kunder/radio-tv/ eller ta kontakt med thor.christensen@tono.no
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TORSDAG
10. MARS

PROGRAM 11:00 
NRK: Ønsker tettere 
samarbeid med lokalradio

Hege Iren Frantzen
Redaktør for mediemangfold 
og samarbeid i NRK A

Hvordan skal radio 
møte fremtiden og hva 
betyr innføringen av 5G?

Bjarne André Myklebust
Distrubusjonssjef i NRK 

11:45 

OnePlay – Digital underholdning møter 
tradisjonell radio

Jan Ivar Wolstad
Kreativ leder i Metro Sounds

Radioplayer vokser, 
oppdaterer grensesnittet 
og får nye funksjoner!

Ole Jørgen Torvmark
Country Manager for 
Radioplayer Norge

15:45 

A

B A

Offisiell åpning av 
Norsk Lokalradioforbunds 
landsmøte 2022

Gry Haugsbakken
Statssekretær i 
Kulturdepartementet

11:00 11:20 
Status for lokalradio 
og tanker om fremtiden

Aslak Sommerfelt Skretting
Styreleder i Norsk 
Lokalradioforbund 

14:45 

Falske nyheter og deep fakes - nå og i fremtiden

Petter Bae Brandtzæg
Førsteamanuensis ved UiO og sjefsforsker ved SINTEF Digital 

Visuell radio 
- fra Dagsnytt 18 til MTV

Ketil Morstøl
Salgssjef i Soundware

14:00 

A A

AB

Slik jobber NRK med programutvikling og 
nyskaping på radio

Bjørn Tore Grøtte
Kanalsjef i NRK, med ansvar for syv av NRKs radiokanaler

09:00 

11:00 

Hvordan kan endringer i lov om pengespill påvirke
radiobingo?

Tore Bell
Seniorrådgiver i Lotteritilsynet B A

Hvordan tjene penger 
på podkast?

Hilde Apneseth
Daglig leder i Metro Sounds

12:00 

A

14 • NORSK LOKALRADIOFORBUND LANDSKONFERANSEN 2022

FREDAG
11. MARS

PROGRAM

LØRDAG
12. MARS

PROGRAM

15:00
 



Hvor står lokalradio 
i Norge i dag?

Knut-Arne Futsæter
Forskningsjef i Kantar Media 

14:00 
Reklame, spons og 
produktplassering, 
hva er egentlig lov?

Lars Erik Krogsrud
Seniorrådgiver i Medietilsynet

15:00 

Radioplayer vokser, 
oppdaterer grensesnittet 
og får nye funksjoner!

Ole Jørgen Torvmark
Country Manager for 
Radioplayer Norge

15:45 
Virtuelt studio – 
hvordan lage radio 
i skyen?

Markku Juntunen
Salgsleder i Jutel OY 

16:30 
Oppdatering og informasjon fra Nkom
Øystein Karlsen
Overingeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet 

12:45 
Medietilsynet: Foreslår 
26 millioner i økt mediestøtte 
til lokalradio

Mari Velsand
Direktør i Medietilsynet A A

B A

A

Paneldebatt: 
Hvordan vil politikerne sikre livskraftige lokalradioer?

Tage Pettersen med flere 
Mediepolitisk talsperson i Høyre  

12:00 Se side 21

Skap deg en bedre arbeidsdag

Erik Hanøy
Programleder og journalist

15:30 14:45 
Strategisk bruk av 
sosiale medier

Eirin Larsen
Journalist og SoMe-ansvarlig 
i Adresseavisen

14:00 
Hvordan lykkes 
med podkast?

Petter Sommer
Podkastsjef i NRK

A A

AB

10:00 

Slik intervjuer du 
medietrente personer

Steffen Fjærvik
Journalist og programskaper

12:00 

Er du på nett med 
lytteren din?

Kjell Sigvart Heltorp
Daglig leder i 5000 Bergen B

Radiokampanjer og 
promoaktiviteter som virker

Morten Scott Janssen
Prosjektredaktør i P4-gruppen 

13:30 

Lydbranding og merkevarebygging i radio

Stian Eliassen
Programsjef i Radio Rock   
 

11:00 

13:30 

Bli hørt!

Karoline Riise Kristiansen
Språksjef i NRK

A A

A B
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Christer Pettersen-Dahl
Redaksjonsleder i NRK P3/mP3



GROUP

www.tinexgroup.no 
Telefon 40 43 44 40 E-post: sales@tinexgroup.no

Norsk leverandør av kommunikasjonsutstyr 
til lokalradioene:
     DAB / FM Antenner
     DataVoice & Datakabling
     COAX – Kabler & Konnektorer
     Kablingssystemer for Tele & Data

New! Essentials from SOB!
A great way to provide your station or show with high-quality sung jingles - at 
an aff ordable price! Perfect for online radio, podcasts and local radio stations 
that need CHR, AC or HOT AC jingles.

You decide how many cuts you need and we’ll sing your station name!
Pricing starts at NOK 15.200* (A: BASICS).

A: BASICS

• 3 sung jingles
• News bed
• Traff ic bed
• Weather bed

Order your SOB Essentials before May 1, 2022
and receive an additional FREE ACAPELLA JINGLE. 

B: SUNG ONLY

• 5 sung jingles

C: EVERYTHING

• 5 sung jingles
• News bed
• Traff ic bed
• Weather bed

OFFICE & STUDIOS: SCHOLLENBRUGSTRAAT 11, NL-1091 EZ  AMSTERDAM

THE NETHERLANDS  T: +31(0)20 760 88 00. M: +31(0)65 113 6391. WWW.SOB.NL

*PRICE FOR SOB ESSENTIALS JINGLES SUNG IN ENGLISH, WITH STATION NAME ONLY.
  PACKAGE SUNG IN NORWEGIAN: + NOK 2500. SUNG SLOGAN/FREQUENCY: + NOK 2500.

SPESIALTILBUD TIL MEDLEMMER AV NORSK LOKALRADIOFORBUND!

Listen, 
choose &
order!
Check www.sob.nl or call
Hans Everling: +3165113639
OR talk to him... live!
Here in the Clarion Hotel.

CHR AC HOT AC NEWS / TALK
URBAN /

RHYTMIC /
DANCE

ROCK / ALT JAZZ OLDIES /
GOLD

SOB-ad_Radiokonferanse.indd   1SOB-ad_Radiokonferanse.indd   1 16-02-2022   17:0316-02-2022   17:03



GROUP

www.tinexgroup.no 
Telefon 40 43 44 40 E-post: sales@tinexgroup.no

Norsk leverandør av kommunikasjonsutstyr 
til lokalradioene:
     DAB / FM Antenner
     DataVoice & Datakabling
     COAX – Kabler & Konnektorer
     Kablingssystemer for Tele & Data

New! Essentials from SOB!
A great way to provide your station or show with high-quality sung jingles - at 
an aff ordable price! Perfect for online radio, podcasts and local radio stations 
that need CHR, AC or HOT AC jingles.

You decide how many cuts you need and we’ll sing your station name!
Pricing starts at NOK 15.200* (A: BASICS).

A: BASICS

• 3 sung jingles
• News bed
• Traff ic bed
• Weather bed

Order your SOB Essentials before May 1, 2022
and receive an additional FREE ACAPELLA JINGLE. 

B: SUNG ONLY

• 5 sung jingles

C: EVERYTHING

• 5 sung jingles
• News bed
• Traff ic bed
• Weather bed

OFFICE & STUDIOS: SCHOLLENBRUGSTRAAT 11, NL-1091 EZ  AMSTERDAM

THE NETHERLANDS  T: +31(0)20 760 88 00. M: +31(0)65 113 6391. WWW.SOB.NL

*PRICE FOR SOB ESSENTIALS JINGLES SUNG IN ENGLISH, WITH STATION NAME ONLY.
  PACKAGE SUNG IN NORWEGIAN: + NOK 2500. SUNG SLOGAN/FREQUENCY: + NOK 2500.

SPESIALTILBUD TIL MEDLEMMER AV NORSK LOKALRADIOFORBUND!

Listen, 
choose &
order!
Check www.sob.nl or call
Hans Everling: +3165113639
OR talk to him... live!
Here in the Clarion Hotel.

CHR AC HOT AC NEWS / TALK
URBAN /

RHYTMIC /
DANCE

ROCK / ALT JAZZ OLDIES /
GOLD

SOB-ad_Radiokonferanse.indd   1SOB-ad_Radiokonferanse.indd   1 16-02-2022   17:0316-02-2022   17:03





NORSK LOKALRADIOFORBUND LANDSKONFERANSEN 2022 • 19

Vi gleder oss til å avslutte årets konferanse med den 
tradisjonsrike og populære festmiddagen. Vi byr på et 
festmåltid bestående av tre retter, prisutdelinger, taler, 
quiz og musikalske høydepunkter utover kvelden. 

Festmiddag 
Lørdag 12. mars fra kl 19.00

Festmiddagen starter klokken 19.00 med 
mingling og aperitiff, før Petter Lavern 
fra 5000 Bergen inviterer til uhøytidelig 

radioquiz med flotte premier. Du kan også 
se fram til utdelingen av lokalradioprisen for 
2020 og 2021, der to ildsjeler skal hedres for 
sin mangeårige innsats for lokalradio. Vi skal 
også takke av styremedlemmer i forbundet 
for innsatsen, når de etter årsmøtet leverer 
stafettpinnen videre. 

Musikken under festmiddagen står Petter 
Wavold og hans band for – de er snart er ak-
tuelle med sitt 12 studioalbum. Festmidda-
gen ledes med stødig hånd av Erlend Engan 
og Christer Nilsen fra Nea Radio. Så her er det 
bare å glede seg! Kleskode er pent antrekk 
– og billettene til festmiddagen finner du i 
plastlomma for deltakerbeviset. 

Petter Wavold/Petter Wave med band
Den musikalske underholdningen under fest-
middagen kommer fra Petter Wave med band. 
Bak aliaset Peter Wave står Petter Wavold, som 
har hatt mange topplasseringer på norske 
hitlister gjennom årene og har hele 11 album 
bak seg. Petter begynte sin musikkarriere på 

slutten av 70-tallet, hvor han og bandet ble 
husband med flere opptredener i det pop-
ulære TV-showet «Halvsju».

Solokarrieren nådde nye høyder tidlig på 
90-tallet med utgivelsen av «Æ Længte 
Hjæm». Denne singlen ble selve hymnen til 
hjembyen Trondheim, og ble kåret til årets 
single, årets nykommer, og årets artist i 1991.
Wavold har deltatt i flere TV-program, som 
Casino, Good morning Scandinavia, Reisesjek-
ken, Tore på sporet og Du skal høre mye. Vi-
dere skrev og fremførte han RBK sin offisielle 
cupfinalesang «Vi e stolt» i 2003, Rosenborgs 
75 -årsjubileumssang «Rosenborg e laget 
mitt» i 1991 og Rosenborgs 90-årsjubileums-
sang «Om vi tape så vinn vi læll». På Trønder-
TV er Wavold talkshow-vert i programmet Pet-
ters popshow.

I slutten av mars slippes hans 12 album i rek-
ken. Det har fått tittelen, «Raise Your Glasses 
og er innspilt med den anerkjente britiske 
produsenten Stuart Epps. Epps har tidligere 
jobbet med artister som Elton John, George 
Harrison, Led Zeppelin, Oasis, Robbie Wil-
liams, Bill Wyman, Twisted Sister og Chris Rea.

PROGRAM 
19:00  Aperitiff/Vorspiel
19:40  Innslipp festsal
19:45  Radioquizzen
20:15  Festmiddagen starter
21:30  Petter Wave med band

Under middagen på fredag er det 
Børge Rømma og Becca som står for 
den musikalske underholdningen.

Børge Rømma er vokalist, musiker, låtskriv-
er som lever for og av musikken. Han har 
7 plateutgivelser bak seg og er vokalist i 
country/rock bandet Too Far Gone. Becca 
begynte tidlig med musikk, og opptrådte 
med familiebandet bandet «Kvikne Gutta» 
allerede som syvåring på offentlige fester. I 
2013 hun tak på en management kontrakt 
med selveste Stage Dolls og har etter det 
kommet med 3 plateutgivelser. Utenom 
band spiller disse 2 vokalistene som duo til 
fest, og sosiale sammenkomster. De spiller 
musikk fra egen katalog og samt annen 
kjent musikk. Kjemien er til å ta å føle på 
når disse to entrer scenen sammen.
 

Fellesmiddag 
fredag
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Undersøkelser gjennomført av Kantar 
på oppdrag fra Norsk Lokalradiofor-
bund viser at lokalradio som gruppe-

ring er Norges nest største radiokanal med en 
daglig oppslutning på 10 prosent. Over 385 
000 personer hører lokalradio hver dag uten 
samtidig å lese lokale aviser. Videre mener 72 
prosent at lokalradio er et viktig gratis alter-
nativ til lokalavisen og hele 71 prosent av 
befolkningen i Norge har høy tillit til nyheter 
fra lokalradio. Samtidig sliter lokalradioene 
økonomisk og prognoser for kommende fire-
årsperiode tegner et dystert fremtidsscenario.
  
Viktigheten av å opprettholde lokale medier 
som lim og lupe i lokalsamfunnene, er løftet 
frem gang på gang i den offentlige mediede-
batten. Lokalavisene har fått skikkelige løft 
med nye støtteordninger og økning i etablerte 
tilskuddsordninger. Lokalradio som heller ikke 
har brukerinntekter, får bare 4,9 prosent av 
samlet tildelt mediestøtte til lokale medier. 
Det til tross for at lokalradioen i mange tilfeller 
innehar rollen som meningsbærende oppo-
nent til lokalavisen og enkelte steder utgjør 
den eneste stemmen i lokaldemokratiet. 
   

Som lokalavisene trenger norske lokalradio-
stasjoner også kontinuitet, trygghet og fors-
varlige økonomiske rammer for å utvikle de 
redaksjonelle produktene og for å bli enda 
viktigere i den lokalt forankrede og brede 
samfunnsdebatten. Som en viktig brikke i lo-
kaldemokratiet, anbefaler Medietilsynet at det 
nå må opprettes en egen driftsstøtteordning 
for å styrke den journalistiske produksjonen 
i lokalradiobransjen. De foreslår med en årlig 
ramme på 20 millioner kroner. Forslaget skal 
nå behandles politisk.  
  
Hva mener mediepolitikerne om Medietilsyn-
ets forslag til endringer i direkte mediestøtte? 
Hvordan vil partiene arbeide for å få på plass 
best mulig fremtidsrettede mediestøtteord-
ninger for lokalradio? Hva vil partiene gjøre 
for å bøte på skjevfordelingen i offentlig støtte 
til lokale medier? Hvordan vil partiene arbeide 
for å sikre at lokalradio fortsatt skal spille en 
viktig rolle i fremtidens mediebilde?

Mari Velsand, direktør i Medietilsynet innleder 
panelsamtalen med en orientering om deres 
anbefalinger til endringer i den direkte off-
entlige mediestøtten.

Hvordan vil politikerne sikre 
LIVSKRAFTIGE LOKALRADIOER? 

paneldebatten fredag 11. mars kl12.00

Bilde fra den politiske paneldebatten på Landskonferansen i 2019 – Foto: Alf Myhre

Hva mener mediepolitikerne om Medietilsynets forslag til ny støtteordning for lokalradio? Hvordan vil partiene 
arbeide for å sikre at lokalradio fortsatt skal spille en viktig rolle i fremtidens mediebilde? Dette og mye mer vil 
landets fremtredende mediepolitikere måtte besvare når det inviteres til paneldebatt.
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PANELDELTAKERE 

Tage Pettersen 
mediepolitisk talsperson (H)

Gry Haugsbakken 
statssekretær i Kulturdepartementet (AP)

Olav Urbø
stortingsrepresentant (SP) 

Kathy Lie
mediepolitisk talsperson (SV)

Thor Magnar Thorsen 
ansvarlig redaktør i Radio 102

Debattleder: Åsmund Prytz
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Micronet AS - Din IT-, sikkerhet- og telefon-partner

Fremtidens telefonløsninger

Med IP-telefoni fra Unifon kan vi ta din eksisterende ISDN-løsning inn i 
framtiden.

Kameraovervåkning

Vi tilbyr det meste av kameraovervåkning. Både for å sikre eiendom og 
verdier. I tillegg kan kamera være et nyttig verktøy i den daglige driften.

IT drift og support

Vi kan tilby det meste innen IT for din bedrift. Rådgivning, prosjektledelse, 
montering, drift av servere, nettverk, sikkerhet og konsulenttjeneser.

Ta kontakt med oss for uforpliktende samtale om den beste 
løsningen for ditt behov.
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Lydmiksere, FM- og DAB-sendere,
antenner og studioutstyr. 
Europas største utvalg til din radio, 
mer en 5000 produkter kan kjøpes
i vår nettbutikk.

Tel: +45 7362 0101

mail: sales@broadcasteurope.com



Abdul Khaliq Gramo

Alexander Bryntesen Radio Toten

Alf Myhre Radio Kvinesdal

Alf Otto Fagermo Norsk Lokalradioforbund

Alf-Kåre Hansen Radio Mehamn

Ali Hassan Osman Radio Inter FM

Andreas Reitan Nea Radio

Anne Birgitte L. Bøe pTro

Anne Leinum Radio Trøndelag

Anne Synnøve Gundersen Nea Radio

Are Pettersen Radio Mehamn

Arild Berg Nea Radio

Arne Kristian Løvik Stellander Radio Øst

Arne Magne Alstad Radio Trøndelag

Arne Osnes Radio Bø

Aslak Sommerfelt Skretting Jærradioen

Atle Bratset KSU 24/7

Benjamin Solås Radio 3 Bodø

Bernhard Ingebrigtsen Radio Metro Follo

Bianca Cinelli Radio Latin Amerika

Bill Iversen Radio Domen

Bjarne André Myklebust NRK

Bjørn Eckblad Kulturdepartementet

Bjørn Inge Sagstad pTro

Bjørn Tore Grøtte NRK

Bjørn-Martin Brandett SolørRadioen

Baard Danielsen Nea Radio

Catalina Lopez Radio Latin Amerika

Charles Williamsen KSU 24/7

Christer J. Pettersen-Dahl NRK

Christer Nilsen Nea Radio

Christian Bang Radio Ålesund

Christian Fredrik Johnsen Radio Midt-Troms

Christian Gilsvik Radio Metro Østfold

Egil Arne Farstad Radio Ålesund

Eilif Uthus Nea Radio

Einar Øfstaas Radio Midt-Østerdal

Eirin Larsen Adresseavisen

Eivind Engberg Norsk Lokalradioforbund

Erik Fagernæs   Nea Radio

Erik Hanøy Mikrofontjenester

Erlend Engan Nea Radio

Espen Helgor Lawo AG

Fadima Madar Radio Inter FM

Finn Skare Radio Luster

Frode Bjorvand Radio Loland

Geir Ove Olsen KSU 24/7

Gordana Lunestad NKOM

Gry Haugsbakken Arbeiderpartiet

Guglielmo Feliziani DB Elettronica 

Gunn Iren Lein Rissa Radio

Gunnhild Aksnes Kristiansen Radio 3,16

Gunvor Roti Dal 5000 Bergen

Hanne Fleischer 1 FM Molde

Hanne Rye Hanssen RadiOrakel

Hanne Sekkelsten Medietilsynet

Hans Dahle Radio Latin Amerika

Hans Everling SOB Audio

Hege Iren Frantzen NRK

Henrik Evensen Radio Nova

Henrik Johnsen Radio Bø

Herman Skretting Radio Atlantic

Hilde Apneseth Radio Metro Romerike

Ina Elizabeth Sletten Radio Nova

Ingvill Mathilde Torgersen Radio Harstad

Jan Ivar Wolstad The Beat

Jan Johnsen Radio Tromsø

Jan Pedersen Radio Kos

Jana Johnsen Radio Bardufoss

Jan-Stefan Hansen Lydrommet

Johannes Aarmo Radio Trøndelag

Jon Stjernsted Medietilsynet

Jonas Bording Sørlandsradioen

Jorunn Grete Ugulen Radio Luster

Jørgen Østerberg Radio L

Karin Jegtvik Nea Radio

Karoline Riise Kristiansen NRK

Kathy Lie Sosialistisk Venstreparti

Ketil Morstøl Soundware

Kim Andreassen Radio Askøy

Kjell Sigvart Heltorp 5000 Bergen

Kjell-Bendik Pedersen Radio Porsanger

Klemet J. O. Hætta Radio DSF

Klemet Klemetsen Guovdageainnu Lagasradio

Knut Arne Futsæter Kantar

Knut Inge Seem Nea Radio

Knut Medhus Radio Hallingdal

Kyrre Dahl Norsk Lokalradioforbund

Kåre Arnfinn Fostad Radio Trøndelag
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Lars Peder Lundgren Paneda

Lars Samdahl Nea Radio

Lars-Erik Krogsrud Medietilsynet

Leif Berland Radio Kos

Lillian Ellevog Radio Midt-Østerdal

Linda Holzerland Radio Rox

Luisa Finetti DB Elettronica 

Marcus Lundgren Paneda

Margrethe Tveit Radio 3,16

Mari Nyberget SolørRadioen pluss

Mari Velsand Medietilsynet

Marianne Lie Nea Radio

Markku Juntunen Jutel OY

Marte Jære Brandt Radio Metro Kristiansand

Martin Hovden Radio Alta

Martin Mæland Lydrommet AS

May Iren Lund Radio Luster

May-Britt Liljeroos-Lauvik P7 Kristen Riksradio

Mikael Bentsen Radio Øst

Mikkel Aanderaa Hjalarhornet

Monica Aasen  RadiOrakel

Morgan Lee Lehne Radio Lyngdal

Morten Byberg NKOM

Morten Scott Janssen P4-gruppen

Nils Martin Kristensen Guovdageainnu Lagasradio

Norah M. Kildal Granås Radio Harstad

Oddvar Brennesvik Radio Rana

Ola Dragmyrhaug Nea Radio

Olav Urbø Senterpartiet

Ole Ivar Vangen Radio Toten

Ole Jon Tveito Radio Rjukan

Ole Jørgen Torvmark Norsk Radio AS

Ove Aarskog Radio Stryn

Paul Sundnes Bygderadio Vest

Per Bjørkli TrysilRadioen

Per Jønland Soundware

Per Magne Moan Nea Radio

Per Ole Aalberg Radio E6

Petter Bae Brandtzæg Sintef Digital

Petter Lavern Stokken 5000 Bergen

Petter Sommer NRK

Pål Lomeland Norsk Lokalradioforbund

Pål-Erik Berntsen Radio Kongsvinger

Ragnhild Kristine Espelund Radio Sunnmøre

Ragnhild Skjæveland Radio Kos

Raymond Elde Radio Nordkapp

Renate Farstad Radio Nordsjø

Richard Adams Jul I Innlandet

Rita Mamelund Gramo

Rita Stavn Radio Hallingdal

Sigbert Fryxell Radio Rana

Snorre Wiken Radio Skjeberg

Steffen Fjærvik Institutt for Journalistikk

Steinar Teigen Radio Luster

Stian Eliassen Bauer Media

Stian Elverum Nea Radio +

Stian Viken 1 FM Molde

Svein Falkenhaug GudbrandsdalsRadioen

Svein Johnsen Radio Bø

Svein Larsen Radio Metro Oslo

Svein Ole Sandvik Guovdageainnu Lagasradio

Sølvi Olimb Radio Øst

Tage Pettersen Høyre

Ted Ivar Paulsen Radio Bø

Terje Grønningen Radio 102

Terje Nygaard Radio Korgen

Terje Trapnes Nea Radio

Thomas Kråkvik Nea Radio

Thomas Küverling Radio Trøndelag

Thor Christensen Tono

Thor Magnar Thorsen Radio 102

Tom Egil Stanghelle Radio Lyngdal

Tommy Vandalsvik Radio Harstad

Tone Anita Kvernstuen ØsterdalsRadioen

Tomas Bakken Radio Grenland

Tor Erik Schrøder Norsk Lokalradioforbund

Tore Bell Lotteritilsynet

Tore Mydland Norsk Lokalradioforbund

Tormod Gusland Radio DSF

Tormod Ulstein Bygderadio Vest

Tove Tennbakk Kulturdepartementet

Trond Harald Hansen Radio Metro Drammen

Trond Skjemstad Rissa Radio

Truls Bjørkum Larsen Radio L

Tønnes Stenersen Radio Metro Arendal

Vibeke Oddvik Skrinde ElverumsRadioen

Wiveca Willhelmsen-Holm Radio Bø

Øystein Karlsen NKOM

Øystein Samnøen pTro

Øystein Wien HamarRadioen

Øyvind Antonsen Haugaland Kraft Fiber

Åsmund Prytz Prytz AS
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VISSTE DU AT IJ HAR PODKAST-KURS?

MER INFO PÅ WWW.IJ.NO 

BLI MED PÅ KURS OG LÆR HVORDAN 

•  du tar opp god lyd

•  du redigerer lydopptakene dine

•  du finner rett hosting-tjeneste
     for deg

•  du sørger for at podkasten er
     tilgjengelig der den må være 

••  å unngå vanlige feil

• å fikse vanlige feil

• å få på plass et konsept 

• å intervjue i studio

• å bruke riktig stemmebruk

• de beste i bransjen gjør det

• å forbedre podkastene du 
    allerede har

•• du gir gode tilbakemeldinger 
     til  andre

Distribusjon/prosessering:
- Radio 1FM
- Radio Metro
- P4 Radio Hele Norge
- NRK
- Radio Skjeberg
- Radio Nova- Radio Nova
- Radio Nordkapp

Miksere:
- Radio Trøndelag
- Radio Nova
- RadiOrakel,
- P4 Radio Hele Norge
- NRK
- Radio Bø- Radio Bø
- Hjalarhornet Radio

Aviklingssystem:
- Radio Kongsvinger
- Hedmarksradioene
- 1FM Molde
- P4 Radio Hele Norge
- Oslo MET
- NEA Radio- NEA Radio
- Radio Trøndelag

SOUNDWARE.SHOP
BESØK OSS PÅ

mAirlist avviklingssystem
- Erstatter Dalet
- Leser alle filformater
- Remote voicetracking
- Integrert Gramo/Tono rapportering
- Støtter de fleste lydkort
- Loudness normalisering- Loudness normalisering
- Integrert streaming
- Musikk og reklamerotasjon

Soundware’s kompetanse innen radio broadcast og noen av våre referanser
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•  du redigerer lydopptakene dine

•  du finner rett hosting-tjeneste
     for deg

•  du sørger for at podkasten er
     tilgjengelig der den må være 

••  å unngå vanlige feil

• å fikse vanlige feil

• å få på plass et konsept 

• å intervjue i studio

• å bruke riktig stemmebruk
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    allerede har

•• du gir gode tilbakemeldinger 
     til  andre



Møt oss på landsmøtet 2022!

CALREC TYPE R

Kompakt digital 
radiomikser i rack

Integrasjon mot 
blant annet mAirList

Kontrollerbar fra 
BitFocus Companion

••

••

••

LUMENS VS-LC200
Alt-i-ett mediastasjon for visuell radio 

Kamerakontroll, opptak, miks og tre strømmer 

Kontrollerbar fra BitFocus Companion. m.fl

••
••
••


