VALGKOMITEENS INNSTILLING
FASTE STYREMEDLEMMER (velges for to år):
Navn: Erlend Klepsvik Haus (innstilles som styreleder)
Født: 25.06.1989
Fra: Asker
STUDIER/JOBB:
Jobber som psykolog ved BUP Vest i Oslo
VERV/TIDLIGERE VERV
 Styreleder i KRIK Ski (2013-2016)
 Styreleder KRIK (2017-)
KRIK-BAKGRUNN
Første møte med KRIK var et lokallag i Asker som 14-åring og etter hvert som leder i
lokallaget på KG. Jeg har vært både deltaker og leder på en rekke leirer og har vært leirsjef for
ARENA i to år. I KRIK Ski har jeg blitt utfordret og utrustet til å være både turleder og
styreleder. Jeg har gått fjellbibelskolen TimeOut i Hemsedal og har vært med som stab på
fjellbibelskolen Opptur. Jeg har også hatt gleden av å tale på leirer og KRIK-messer.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I STYRET TIL KRIK?
KRIK har på mange måter preget meg og vært svært viktig for meg og min tro. Jeg har fått
være en del av et kristent fellesskap som har utfordret meg og vist meg tillit. Jeg har fått
komme som jeg er og fått bidra med mine egenskaper og ferdigheter. Å bruke idrett og
aktivitet som virkemiddel for å nå unge mennesker med evangeliet om Jesus er like viktig nå
som det var da KRIK ble startet. Det ønsker jeg å bidra til.
___ ___ ___ ___ ___
Navn: Tone Bergene Aabrekk
Født: 06.06.72
Fra: Sandefjord, Vestfold
STUDIER/JOBB
Idrett Grunnfag NIH 1991-1992. Studerte medisin i Tromsø 1993-1999. Arbeider i dag som
overlege ved medisinsk avdeling, Sykehuset i Vestfold.
VERV/TIDLIGERE VERV
 Leder i StudentKRIK Tromsø (1994-1997)
 Medlem i komité KRIK familiesommer1 (2007-2018)
 Styremedlem/oppmann i Runar Ski (2009- 2017)
 Medlem i Sandefjord Menighetsråd (2019-)
KRIK-BAKGRUNN
Jeg har vært medlem i KRIK siden 1989, var deltaker og leder på ACTION, ARENA og
Nyttårsleir (før EXPLORE) fram til 1998. I 1994 var jeg med å starte opp StudentKRIK

Tromsø og var leder der fram til 1997. Et par år var jeg med å arrangere det vi kalte
GeriaKRIK og familien vår har deltatt/vært i komite på KRIK påske- og sommer-familieleir
fra 2004-2018.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I STYRET TIL KRIK?
KRIK har vært en viktig del i mitt liv og er også viktig for familien vår – og jeg vil gjerne
bidra til at det kan bli det for andre og. KRIK er en organisasjon som utfordrer ungdom i tro
og liv, gir trosvekst, mestringsfølelse, ansvar og ledertrening. Jeg har lyst til å være med å
arbeide for organisasjonen slik at den fortsatt kan gi ungdom trosglede, idrettsglede og
livslede.
___ ___ ___ ___ ___

Navn: Ingrid Greistad Klungerbo
Født: 26.04.1996
Fra: Bratsberg, Trondheim
STUDIER/JOBB
Studerer bachelor i Innovasjon og Ledelse ved Hauge School of Management.
Studerer bachelor i Praktisk teologi og ledelse ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole.
VERV/TIDLIGERE VERV
 Lokallagsleder KRIK KVT
 Komite til KRIK EXPLORE
 Diverse komitearbeid i studentKRIK
KRIK-BAKGRUNN
Mitt første møte med KRIK var gjennom lokallaget på videregående, hvor jeg ble engasjert og
giret på å være med på KRIK-leir. Etter det gikk turen til Bali på KRIK sin bibelskole, før jeg
kom til Oslo hvor jeg har gått fast på StudentKRIK. Jeg har også fått være med som leder på
mange leirer, og har engasjert meg i forskjellige typer komiteer gjennom KRIK.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I STYRET TIL KRIK?
Jeg liker KRIK veldig godt, og mener det arbeidet de gjør for å skape en arena med plass til
både tro og idrett for ungdommer er et viktig arbeid. Jeg kan gjerne tenke meg å bidra på
veien videre og sørge for et arbeid som kan nå ut til enda flere ungdommer her i landet - og
også gjennom det internasjonale arbeidet.
___ ___ ___ ___ ___

Navn: Sondre Bjor Aasbø
Født: 18.07.1994
Fra: Sarpsborg
STUDIER/JOBB
For tiden er jeg godt i gang med nest siste året av siviløkonomstudier med fordypning innen
markedsføring.

VERV/TIDLIGERE VERV
Nåværende verv:
 Styremedlem og turleder i KRIK Villmark (ut november)
 Styremedlem Oldenborg Idrætsselskab
Tidligere:
 Styremedlem Re:Act
 Tidligere leder i KRIK Spikeball Oslo
 Ledet KRIK-linjesamling i Hemsedal
 Komité EXPLORE (IK-sjef ett år)
 Komité konfACTION
 Stipendiat på KRIK-linje på Sagavoll FHS
 Lokallagsleder i KRIK Sarpsborg på VGS

KRIK-BAKGRUNN
Min KRIK-historie startet med deltakelse på lokallag hjemme og etter hvert EXPLORE og
ARENA. Etter hvert som årene har gått har jeg også fått lov til å bidra som leder og instruktør
på leirer, i komitearbeid, arbeid med KRIK-linjesamlinger, KRIK Villmark og lokallag.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I STYRET TIL KRIK?
Jeg heier på KRIK fordi det er en organisasjon som virkelig kan prege og utvikle menneskers
liv. På mange plan. Jeg tror at KRIK har en unik posisjon blant kristne organisasjoner med
tanke på hvor bredt man klarer å nå ut. Jeg mener det er viktig for KRIK å fortsette å være
innovative i måten de når ut til ungdommene - slik at vi når gjennom med det budskapet vi
ønsker å formidle. HEIA KRIK!
___ ___ ___ ___ ___
VARAMEDLEMMER (velges for ett år)
Navn: Sveinar Medhaug
Født: 11.07.1984
Fra: Åkra, Rogaland
STUDIER/JOBB
Arbeider i dag som sokneprest i Åkra menighet i Karmøy prosti, Den norske kirke (DnK).
Utdannet cand.theol. fra Menighetsfakultetet (MF) 2010.
VERV/TIDLIGERE VERV
Nåværende verv:
 Håndballtrener Åkra IL G10 (2017-)
 Fast menighetsrådmedlem, Åkra menighetsråd (2016-)
 Lokallagsleder, Presteforeningen Karmøy prosti (2017-)

Tidligere verv:

 Stiftsstyremedlem, Presteforeningen Stavanger bispedømme (2017-2019)
 Medlem av REU - Regional etterutdanning, Stavanger bispedømme (2018-2019)
 Fast menighetsrådsmedlem i kraft av stilling som sokneprest: Vår Frelsers menighet

(DnK), Haugesund (2014-2016), Bø sokneråd (DnK), Bø i Telemark (2011-2014)
 Lokallagsleder, Presteforeningen Aust-Telemark prosti (2012-2014)
 Redaksjonsgruppeleder, «Soldatens andaktsbok», Feltprestkorpset (2010-2011)

KRIK-BAKGRUNN
Jeg har hatt gleden av å være aktivt med i KRIK i over 20 år. I lokallag og på leir. Som
frivillig leder i KRIK har jeg særlig bidratt innenfor forkynnelse og formidling. De siste årene
har jeg vært med som møtekoordinator på KRIK-familieleir.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å VÆRE MED I STYRET TIL KRIK?
Jeg er glad og takknemlig for alt jeg har fått del i gjennom KRIK. Jeg kjenner på en stor
motivasjon for at nye generasjoner skal få erfare idretts-, tros- og livsglede gjennom KRIK.
Jeg håper og tror at jeg gjennom min teologiske kompetanse og arbeidserfaring kan være en
bidragsyter inn i landsstyrets arbeid for å bevare, inspirere og vinne idrettsfolk til kristent liv.
___ ___ ___ ___ ___
Navn: Hilde Kristine Sando Modalsli (30)
Født: 24.01.1989
Fra: Malvik, Trøndelag
STUDIER/JOBB
Bor for tiden i Hurdal, der jeg jobber som sogneprest i Hurdal menighet. Jeg er utdannet
cand.theol. ved Menighetsfakultetet.
Nåværende verv:
 Komite KRIK PULS (2018-)
Tidligere verv:
 Komité Basecamp 2011
 Leirsjef Basecamp 2012 og 2013
 IK-sjef KRIK ACTION 2015
KRIK-BAKGRUNN
Mitt første møte med KRIK var på lokallag på videregående, før jeg begynte å reise på leir.
Først som deltager, og senere som leder. De siste 10 årene har jeg brukt mye tid på KRIK sitt
leirarbeid, både med planlegging av leir, men også som leder i ulike roller. Jeg er glad i
KRIK, og takknemlig for å ha fått bruke meg og tiden min i KRIK.
HVORFOR HAR DU LYST TIL Å SITTE I STYRET TIL KRIK?
KRIK har vært og er viktig for meg, og jeg har troa på måten KRIK driver ungdomsarbeid.
Jeg ønsker å være med å bidra til at det fortsatt skal kunne være en organisasjon som peker på
Jesus og bygger mennesker. Jeg er overbevist om at vi trenger KRIK og det tverrkirkelige
fellesskapet det er.

