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Innovasjonsforsker Rune Dahl Fitjar tildelt Lyses forskningspris
UIS: Lyses forskningspris gikk til

Rune Dahl Fitjar. Foto: Asbjørn Jensen

professor Rune Dahl Fitjar.
Prisen ble delt ut på 10-årsfesten til Universitetet i Stavanger
(UiS) på onsdag.
Rune Dahl Fitjar er professor i
innovasjonsstudier ved
Handelshøgskolen ved

Universitetet i Stavanger, og har
også en 20 prosents stilling ved
forskningsstiftelsen IRIS.
Juryen viser i begrunnelsen til at
Fitjars forskning er tverrfaglig og
omfatter ikke bare innovasjonsstudier, men også økonomisk
geografi, statsvitenskap og sosio-

logi. Det trekkes også fram at han
behersker og bruker mange forskningsmetoder.
Rune Dahl Fitjar har utmerket
seg med en høy vitenskapelig
produksjon i 2013 og blant annet
fått antatt artikler i de anerkjente
tidsskriftene Research Policy og

Journal of Economic Geography,
melder UiS.
Rune Dahl Fitjar er sentral i flere
store nasjonale og internasjonale
forskningsprosjekt, og juryen viser
til at han er med på å sette UiS
og IRIS på kartet innen innovasjonsforskning.

Her er utfordrerne

FRA IS TIL LANDEVEI: Oilers har blitt utfordret av Nordsjørittet. Neste år stiller hele laget og administrasjonen i det 91 kilometer lange sykkelrittet. Fra venstre daglig leder i Nordsjørittet, Siri Ommedal, Oilers-salgssjef Børge Moi Nilsen og spillerne
Ruben Smith, Henrik Solberg, Daniel Rokseth, Dennis Sveum og Snorre Hallem. Hallem er den eneste av de fem som har deltatt i Nordsjørittet tidligere.

Tekst og foto: Kjersti Riiber

FORUS: Vanligvis kri-

ger de på isen. 13.
juni neste år skal de
sykle fra Egersund til
Sandnes.
Nordsjørittet har utfordret Oilers. Hockeylaget skal bytte ut
puck og kølle med sykkel. Hjelmene beholder de, om enn i en
litt annen versjon.
– Oilers vinner nesten alt de
er med på, men jeg tror de vil
slite litt på sykkelsetet, sa
Nordsjøritt-sjef Siri Ommedal
spøkefullt da hun presenterte
utfordrerlaget på onsdagens
lagledersamling.
– Dette er toppidrettsutøvere,
så de vil nok ikke ha problemer
med å gjennomføre rittet, sier
Ommedal.
Til å presentere nyheten stilte Ruben Smith, Henrik Solberg, Daniel Rokseth, Dennis
Sveum og Snorre Hallem. Av
de fem var det kun Hallem som

hadde syklet Nordsjørittet før.
Det er ikke bare spillerne
som skal sykle ritt, også administrasjonen i Oilers hiver seg på. Hva med lagleder
Børge Moi Nilsen?
– Sånn som formen er nå, er
det vel tvilsomt om jeg hadde
klart å fullføre. Jeg har ikke
bestemt meg for om jeg skal sykle ennå, men jeg stiller sterkt
som lagleder, sier Moi Nilsen,
markedssjef i Stavanger Oilers.

Satser på jenter

Rundt 12.500 syklister kommer
til å delta i neste års nordsjøritt. Rundt 20 prosent av dem
er kvinner. I år har Nordsjørittet lansert et eget ritt for jentene – kun 45 kilometer – for å
gjøre terskelen lavere for jenter som ønsker å delta.
– Vi er ett av sykkelrittene i
Norge med høyest jenteandel,
men vi ønsker at enda ﬂere
kvinner skal delta, sier Ommedal.
Hvis du ønsker å sykle alle
91 kilometerne fra Egersund

til Sandnes, men trenger
god tid, har du mulighet til
å seede deg i gruppen «6
pluss». Vet du at du trenger
mer enn 6 timer på å fullføre
rittet, sykler du i en egen pulje
som starter tidlig – slik at du
kommer i mål før arrangøren
er i ferd med å pakke sammen.

Jenny og Ingerid

Også i år kan du sykle Nordsjørittet for en god sak, rent vann.
I 2014 var det Erik Thorstvedt
og Jon Almaas som ledet lagene. Neste år overtar Jenny
Skavlan og Ingerid Stenvold.
– Men både Thorstvedt og Almaas har sagt at de sikkert
stiller uansett, sier Ommedal.

Motiverte mosjonistene
Ifølge lege og professor
Per Fugelli er veien kort fra
hans jobb til den laglederne i Nordsjørittet gjør – de
er alle helsearbeidere.
Fugelli var invitert til lagledersamlingen for å snakke om
helseeffektene av et arrangement som Nordsjørittet. Ikke
bare de fysiske effektene.
– H=KxSxF. Det er helsens
ligning. Helsen er summen av
kropp gange sjel gange ﬂokk.
For de rundt 12.000 som sykler
Nordsjørittet er helsen deres et
produkt av hvordan kropp og
sjel har det med ﬂokken, sier
Fugelli.
Selv har han liten erfaring
fra sykkelsetet.
– Men jeg har hytte på Orre

Per Fugelli.
og ser ned på Nordsjøvegen.
Det er en grunn til at Nordsjørittet kalles verdens vakreste
sykkelritt, sier Fugelli.
Professoren trakk også fram
det folkelige ved rittet.
– Noe av det ﬁne med Nordsjørittet er at du kan sykle i
takt med Frank Sinatra – «My
Way». Det er din egen stolthet
og din egen verdighet som bestemmer, sa Fugelli til de frammøtte.
kri@rogalandsavis.no

