
Pressemelding for Store og Lille Bjørn – Narvik Studentersamfunns høyeste utmerkelser.

Lille og Store Bjørn er studentersamfunnets høyeste utmerkelse. Ingen utmerkelse eller orden 
henger høyere blant studentene i Narvik enn denne.

Prisene har vært delt ut siden 1966 og henger svært høyt. Lille Bjørn deles ut til en til to personer 
per semester som har gjort en betydelig innsats for studentmiljøet, langt over det en kan forvente.

Store Bjørn, som det bare kan deles ut en av hvert år, deles ut til en som har gjort en ekstraordinær 
innsats over flere år. Det er ikke alltid det er gode kandidater, så noen år deles ikke alle ut, så det 
henger høyt å få en slik orden.

I årets ordenskomite har vi hatt Cesilie Pettersen, som fikk lillebjørn i 2010, May Lise Williamsen, 
fadderordningstyret, Annet Marit Tverelv, også fra fadderordningstyret, og Kim Roar Foldøy 
Hauge, president i Narvik Studentersamfunn, som formann.

Vi har i år to personer som skal få Lille Bjørn og en som får Store Bjørn. Det var ingen lett jobb, da 
det er mange som har gjort nok til å få en slik orden, men valget falt til slutt på 3 studenter som er 
de som har gjort mest for studentmiljøet i studietida si.

Den første kandidaten er en som mange studenter kjenner, dette er en resultatorientert person, kjent 
for friske kommentarer. Først og fremst har han jobbet med studentkveldklubbben Hinsides og 
Paintballklubben og vært en pådriver for å få opp aktivitetetsnivå blant klubber generelt. Andre 
kjenner personen best som en av dem som vært en del av fadderstyret. Ordenenen av andre grad, 
Lille Bjørn, ble tildelt  Thomas Gansmoe.

Neste mottaker er en som har gjort seg bemerka i studentmiljøet med å delta på det aller meste, men 
og med å ta på seg ansvaret for mange tyngre oppgaver. Denne personen har blant annet jobbet med 
næringslivsdagen og store VU-arrangement som Sprellemannsprisen. Aller mest kjent er hun for å 
være leder av skolens største klubb, dataklubben SysRq. Hun var også hovedansvarlig for 
datapartyet Lano, som  er det største studentarrangementet i 2010. Ordenen av andre grad, Lille 
Bjørn, deles ut til  Kristine Thevik.

Siste personen som får en orden i kveld er en som virkelig har stått på. Personen har i mange år vært 
fadder, jobbet på studentplassen Tekniker'n i mange år. Har vært med i fadderstyret et år, og leder av 
fadderstyret året etterpå. Personen har og engasjert seg i både politikk, har sittet i blant annet 
Læringsmiljøutvalget og som representant for Institutt for data , elektronikk og romteknologi. Når 
det gjelder klubber og sosiale aktiviteter er dette en humørpsreder av rang og han har også vært med 
på å bygge opp Hinsides. Studentmiljøet hadde vært fattigere uten denne personen, han er et 
eksempel til etterfølgelse. Ordenen av første grad, Store Bjørn, tildeles Håvard Glåmseter Øvreness.

For mer informasjon, ta kontakt med Narvik Studentersamfunns ordenskomite per epost, 
bjorn@samfunnet.no


