
  

ARNA ROTARY KLUBB - MÅNEDSBREV SEPTEMBER 2017 

KLUBBMØTE   04.09.17 

3 min:  

Tore hadde 3 min, og snakket om hvorfor han er engasjert i Espeland fangeleir.  I 1941 ble radioer 

inndratt for å hindre at folk lyttet på sendinger fra London.  Tores far og 2 onkler hadde gjemt 

unna en radio som de lyttet til i et lite rom som de hadde gravd ut under en bås i fjøsen på Tunes.  

Det var flere som kjente til denne aktiviteten.   Deriblant daværende trygdesjef i Haus, som i 1943 

ble tatt i en kontroll med notater på seg som avslørte aktiviteten.   Han stod ikke imot avhørene 

han ble utsatt for, og de 2 onklene havnet i Espeland fangeleir før de ble sendt videre til Grini, og 

senere til Bardufoss.   Tores far slapp utrolig nok unna fordi han ble registrert med feil namn. 

 

Dagens tema:  

Idar Vollvik.  Hvordan skape mye ut av lite.   

Etter 30 år i Bergen, beskriver Idar seg selv som en bergenser med talefeil.  Han har i denne tiden 

vert sentral i etablering av 54 firma.  1 stor fiasko og noen store suksesser.   

LUDO, nettbutikken med mottoet "alt til alle" går nå i pluss.   Idar har også eierinteresser i 

European Cruise Service, som leverer tjenester til cruishavner.   Selskapet har blant annet 800 

guider, og har en årlig omsetning på 500 millioner.   Han var også med å starte Netcom som ble 

kjøpt opp av Telia etter 4 års drift for 24 milliarder. 

Chess har 15 års jubileum i disse dager.   I 2002 satset Idar 4 millioner på Chess, og eventyret var i 

gang.   Samme år lå A-laget til sportsklubben Brann langt nede på nedrykkstabellen.   Idar lovet da 

å sponse klubben og hadde 2-3 hundre tusen i tankene.  Det ble en voldsom presse på saken, og 

Idar registrerte 19.000 oppslag i media.  I virvaret som oppstod ble det til at han bekreftet at 

støtten til klubben var syvsifret.  Dermed ble det til at Chess brukte hele markedsføringsbudsjettet 

det året på sportsklubben Brann.   Det viste seg imidlertid å være godt plasserte reklamekroner, 

og Chess tjente 156 millioner etter 3 års drift.   Selskapet ble kåret til tredje beste merkevare i 

Norge, en plassering som bare flyselskapet Norwegian har oppnådd.   Ingen andre Norske 

selskaper har vært blant topp 3 på den listen.    

Oppturen var eventyrlig, og Idar så fort verdien av å være synlig og tilgjengelig for media.   

Nøkkelen var blant annet sponsing av ting som ble lagt merke til og fikk oppslag i media.  Det var 

alt fra luftballong til krokodilleredning og kjøp av "den gule bilen", en Koenigsegg til 7 millioner.  

Bilen ble senere gitt til PLAN Norge.   Chess sponset på det meste 200 idrettslag rundt i landet. 

 



  

Da Idar solgte seg ut av Chess, hadde han 1 milliard i cash.   Han og familien flyttet til Spania og 

levde et tilbaketrukket liv skjermet fra media.   Timeouten ble imidlertid for lang, han begynte å 

kjede seg, og nedturen med aksjespekulasjon startet.   Han tapte over 2 milliarder kroner på 5 

måneder, og satt igjen med en gjeld på flere hundre millioner.   Bunnen var nådd, og Idar måtte 

ta grep.  Han begynte snuoperasjonen, og etter 5 år med hardt arbeid var han igjen gjeldfri.  

I dag jobber han med storsatsingen "geddit.com", som leverer nye og kreative spillbaserte 

marketingtjenester til bedriftskunder i 11 land.  Han mener geddit.com har et stort 

vekstpotensiale, og tror det kan bli neste milliardbedrift. 

Idar fyller 50 år i år, og mener selv han har lært mye av erfaringene med oppturer og nedturer.  

Han prøver å etterleve "3 bud": 

1. Gjør det nødvendige. 
2. Gjør det mulige. 
3. Gjør det umulige.  

Motivasjonen ligger i drømmene, og erfaring har gitt innsikt i at "veien er målet". 

Annen info 

Vidar ba de som ikke kan ta ansvar for annonsørkontakt etter oppsatt oversikt om å melde fra 
snarest.   Han minnet også om vinkveld med ledsagere torsdag 28 september.  Det kommer også 
vineksperter fra Rioja til denne kvelden.  
  
Referent: Odd 

 

KLUBBMØTE   11.09.17 

3 min:  

Ingen 3-minutter 

Dagens tema:   

Radøygruppen v/adm dir Lasse Ståløy. 

Radøygruppen er et familieeid selskap som ble stiftet i 1969. Det ble startet for å drive reparasjon og 

vedlikehold på landbruksmaskiner lokalt på Radøy. 

Selskapet har i dag 150 fast ansatte, hovedsaklig lokale krefter. I tillegg leies det inn betydelig antall 

personer på prosjektbasis til prosjekter både innen- og utenlands. Siden 2002 har hovedaktiviteten 

vært leveranser til subsea-industrien. Største kunde de seinere år har vært OneSubsea (tidl FRAMO 

Engineering). 

Selskapet har vokst i omsetning frå 38 mill kroner i 2004 og hadde i «toppåret» 2014 en omsetning 

på 814 mill kroner. 



  

Radøygruppen har planer om: 

- Internasjonal satsing (Grand Canaria 

- Bli en total EPCI(engineering, procurement, construction, installation)-leverandør 

- Ny verkstedlokalitet på Radøy på 70 mål. 

 

Selskapet har som motto «Excellence in steel construction» og ønsker å konkurrere på kvalitet innen 

både design, bygging og leveranser. Selskapets verdier er å være: Fremtidsrettet, Samarbeidende og 

Trygg. 

 

Annen info 

John A oppsummerte den «round-trip» som ble gjennomført i vårt område i slutten av august, og der 

vår klubb hadde ansvar for aktivitetene fredag25.august. 

Sveinung informerte om at det er klargjort for oppstilling av 70 campingbiler i Espeland Fangeleir ifm 

sykkel-VM. Det er behov for flere frivillige som kan gå brannvakt om natten. 

Status for annonsesalg til messeavisen er så langt ca 150` kroner i annonseinntekter. 

 

Referent:   

Trond 

 

KLUBBMØTE   18.09.17 

3 min:  
Jon reflekterte over begrepet ‘Det grønne Skiftet’. Med utgangspunkt i ulike begrepsdefinisjoner til 

overgang til politisk definisjon. Det viktigste er å sikre sysselsettingen, erstatte oljeinntekter samtidig 

som intensivering av utslipsreduksjon. Det blir en stor omstilling, er en stor utfordring – det må gjøres 

globalt og det må starte nå! 

Diverse: 
Minner om vinsmakingen torsdag 28.09. 

Dagens tema: 

Viggo Kruger: Kom nærmere!  
Viggo Kruger er musikkterapeut, spiller gitar i PogoPops, doktorgrad frå 2012, Førsteamanuensis i 

Griegakademiet UIB, jobber i Aleris innenfor barnevernsfeltet. Bok: Ungdom, musikk, deltagelse. 

Jobber også med et prosjekt PostDoc – prosjekt etter doktorgrad. Er leder i Norsk foreining for 

muskkterapi. OG ROTARIANER. 

Studiet musikkterapi startet opp i Norge først i 1978. I dag er studiet 5 årig m/Mastergrad. 



  

I dag er musikkterapi anbefalt behandlingsform av for eksempel psykose, ruslidelser, palitativ 

behandling hos barn og unge. 

Målgruppen er: a) Barn med ulike funksjonshemningeri barnehage og skole. B) Fritid c) Fengsel d) 

Eldreomsorg e) Helsevern psykotisk lidelse f) ulike avdelinger på sjukehus. 

I behandlingen er Participation – Deltagelse viktig. I tillegg Protection – Beskyttelse og trygghet. 

Selve behandlingen forgår mye i Musikkverksted, Teaterverksted og Situasjonsorienterte 

sammenhenger. 

Kruger ga oss et interessant innblikk i musikkterapiens hverdag. 

Ref.  

Arild 

 

 

KLUBBMØTE 25.09.17 

3 min: 

Trond: Opplevingar som frivillig løypevakt under sykkel VM. 

Dagens tema: 

Presidenten leda møtet. Trond la fram regnskap for 2016-2017, som vart godkjent 

med akklamasjon. Trond la vidare fram forslag til budsjett for 2017-2018 med ca 

860’ i inntekter/ca 840’ i utgifter. Forslaget vart godkjent med akklamasjon. 

Medlemmene nominerte deretter 15 personar som dei samla kandidatane til styre 

2018-2019 og president 2019-2020. 

Annen info: 

Tor S. er innvilga permisjon ut Rotaryåret. Sissel Bang er utmeld av klubben. 

Referent:  

Aksel 

 


