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Årets Gladmatfestival ble denne gang arrangert en uke tidligere enn vanlig, da Tall Ships 
Race skulle være i Stavanger den siste uken i juli, som er den uk
arrangeres. Som vanlig stilte vi i Den Gode Smak som jury, nå for sjuende gang.
 
Vi var i år fulltallige, noe som nå dessverre betyr bare fire stykker, etter som Jan Kåre så brått 
og uventet gikk bort tidligere i år. Det ble en merkelig følelse å gå rundt på
uten å ha Jan Kåre i nærheten, med hans gode humør og fine kommentarer.
 
Av de vanlige ekstramannskapene var det i år kun Tove som hadde anledning til å stille, 
måtte rekruttere en del nye. 
av Njål ved navn Rune Horpestad
 
Mye var nytt i år. Hele ledelsen var ny, med Mona Vervik som ny sjef, og Elisabeth Langleite 
Jensen som ny prosjektleder. 
Galleri Sult, og under Gladmatteltet. Lokalene var veldig 
det for første gang ingen uni
på brystet. 
 
Onsdagen opprant med mørke
mot 1200, stoppet imidlertid regnet, og været ble helt
festivalområdet inn i tre soner, Skagenkaien, Strandkaien, og Torget. I år ble Sigurd sjef for 
Skagenkaien, Jan Morten ble sjef for Torget, og Njål ble sjef for Strandkaien.
 
I år hadde vi for første gang innført et 
gjort for å gjøre det mer rettferdig for utstillere som ikke lager mat i sitt eget faste restaurant
kjøkken, ref. Hall Toll og Tango, som har vunnet de fleste årene
poeng for dette, men kriteriene for dette var ikke veldig definert
spente på hvordan dette ville slå ut.
kriterium for Beste Stand, og erstattet det med e
tillegg hadde i år alle utstillere fått krav om å ha en smårett til maks. 30 kroner, slik at vi fikk 
vurdert langt flere småretter enn det vi har gjort tidligere år.
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GLADMAT 2011 

Dato: 20. juli – 23. juli 
Deltakere: Sigurd, Njål, Jan Ove og Jan Morten 

Årets Gladmatfestival ble denne gang arrangert en uke tidligere enn vanlig, da Tall Ships 
kulle være i Stavanger den siste uken i juli, som er den uken Gladmat normalt 

rangeres. Som vanlig stilte vi i Den Gode Smak som jury, nå for sjuende gang.

Vi var i år fulltallige, noe som nå dessverre betyr bare fire stykker, etter som Jan Kåre så brått 
og uventet gikk bort tidligere i år. Det ble en merkelig følelse å gå rundt på
uten å ha Jan Kåre i nærheten, med hans gode humør og fine kommentarer.

Av de vanlige ekstramannskapene var det i år kun Tove som hadde anledning til å stille, 
ye. Dette ble en kollega av Sigurd ved navn Rune Østbøe, 

av Njål ved navn Rune Horpestad, samt Øyvind Randby, Toves manuellterapeut.

Mye var nytt i år. Hele ledelsen var ny, med Mona Vervik som ny sjef, og Elisabeth Langleite 
Jensen som ny prosjektleder. Nytt av året var også at Gladmatkontoret var på i skur 6, over 
Galleri Sult, og under Gladmatteltet. Lokalene var veldig greie, med stor plass til oss.

for første gang ingen uniformering av juryen, så vi gikk alle i sivil, kun med Gladmatskilt 

mørke skyer, og solide regnskyll på formiddagen. I det 
mot 1200, stoppet imidlertid regnet, og været ble helt flott. Som vanlig delte vi 
festivalområdet inn i tre soner, Skagenkaien, Strandkaien, og Torget. I år ble Sigurd sjef for 
Skagenkaien, Jan Morten ble sjef for Torget, og Njål ble sjef for Strandkaien.

I år hadde vi for første gang innført et ”handicapsystem” for Gladsmakprisen, noe som ble 
jort for å gjøre det mer rettferdig for utstillere som ikke lager mat i sitt eget faste restaurant

, ref. Hall Toll og Tango, som har vunnet de fleste årene. Vi kunne trekke 
poeng for dette, men kriteriene for dette var ikke veldig definert på forhånd, så vi va
spente på hvordan dette ville slå ut. Dessuten hadde vi besluttet å stryke Tema som et 
kriterium for Beste Stand, og erstattet det med et kriterium ved navn ”Innhold/Aktivitet
tillegg hadde i år alle utstillere fått krav om å ha en smårett til maks. 30 kroner, slik at vi fikk 

småretter enn det vi har gjort tidligere år. 

Årets Gladmatfestival ble denne gang arrangert en uke tidligere enn vanlig, da Tall Ships 
en Gladmat normalt 

rangeres. Som vanlig stilte vi i Den Gode Smak som jury, nå for sjuende gang. 

Vi var i år fulltallige, noe som nå dessverre betyr bare fire stykker, etter som Jan Kåre så brått 
og uventet gikk bort tidligere i år. Det ble en merkelig følelse å gå rundt på festivalområdet 
uten å ha Jan Kåre i nærheten, med hans gode humør og fine kommentarer. 

Av de vanlige ekstramannskapene var det i år kun Tove som hadde anledning til å stille, så vi 
d ved navn Rune Østbøe, en bekjent 

terapeut. 

Mye var nytt i år. Hele ledelsen var ny, med Mona Vervik som ny sjef, og Elisabeth Langleite 
at Gladmatkontoret var på i skur 6, over 

greie, med stor plass til oss. I år var 
vi gikk alle i sivil, kun med Gladmatskilt 

skyer, og solide regnskyll på formiddagen. I det klokken gikk 
flott. Som vanlig delte vi 

festivalområdet inn i tre soner, Skagenkaien, Strandkaien, og Torget. I år ble Sigurd sjef for 
Skagenkaien, Jan Morten ble sjef for Torget, og Njål ble sjef for Strandkaien. 

for Gladsmakprisen, noe som ble 
jort for å gjøre det mer rettferdig for utstillere som ikke lager mat i sitt eget faste restaurant-

Vi kunne trekke inntil 4 
på forhånd, så vi var ganske 

Dessuten hadde vi besluttet å stryke Tema som et 
Innhold/Aktivitet”. I 

tillegg hadde i år alle utstillere fått krav om å ha en smårett til maks. 30 kroner, slik at vi fikk 
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Vi kom i gang noe over 1200. Fikk i år ikke med åpningen
tid på å instruere barnejuryen hvordan de skulle opptre. 
i barnejuryen var ganske ryddige o
 
Første økt gikk veldig greit, og det var tid for den sedvanlige 
mat, som vi er nødt å ha midt på dagen. Et
og gikk ut for å gjennomføre andre økt.
 
Det var i alle fall en i juryen som fikk seg et minne for livet
Østbøe skulle nå innom Extreme Dinners, før Rune skulle komme bort på Skagenkaien for 
avløse Jan Ove som partner til Sigurd. Det varte og det rakk, før endelig, etter langt om lenge, 
fikk vi beskjed om at Njål og Rune var ferdige. Undertegnede sto og ventet på at Rune skulle 
komme bortover, og når han endelig kom, virket han ganske så svimeslått. Bevertningen hos 
Extreme Dinners hadde tydelig satt varige spo
eller mindre relevante superlativer 
 
Uansett, vi ble ferdige med andre økt også. Vi lå veldig godt an, og var godt foran skjema. 
Kvelden ble (i hvert fall for noens vedkommende) 
Helgø/United Wineries. 
 
Neste dag ble ganske lik den første, bortsett at Rune
tillegg var Øyvind Randby 
var vi faktisk så godt som ferdige med alle utstillere.
klar ny rekord for oss. Øyvind måtte trekke seg litt før slutt pga. litt sviktende form, men 
siden vi hadde såpass god f
avslutning i cava-baren igjen, før vi kom oss hjem til fornuftig tid.
 
Tredje dag begynte med at vi fikk unnagjort de siste standene, før vi så 
for å regne poengsummer. Det ble da en engasjert diskusjon om handicapsystemet, der det 
viste seg at forarbeidet vårt her nok hadde vært for dårlig. Det ble litt tilfeldig hvem som ble 
trukket hvor mange poeng, så lærdommen til neste
for dette på forhånd, og også egen rubrikk for dette i evalueringsskjemaet.
 
Vi fikk i alle fall utpekt noen finaleheat, som ble som følger:
 
Nominerte Gladsmakprisen: 
 
Asbjørnsen og Moe 
Barrio Latino  
Extreme Dinners 
Gaffel & Karaffel  
Sjøhuset Skagen 
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r 1200. Fikk i år ikke med åpningen av festivalen, da vi
tid på å instruere barnejuryen hvordan de skulle opptre. Heldigvis virket det som om 
i barnejuryen var ganske ryddige og strukturerte, så det gikk ganske greit. 

Første økt gikk veldig greit, og det var tid for den sedvanlige ”matpausen”
mat, som vi er nødt å ha midt på dagen. Etter pausen skiftet vi på sammensetningen av lagene, 

ut for å gjennomføre andre økt. 

Det var i alle fall en i juryen som fikk seg et minne for livet denne dagen
Østbøe skulle nå innom Extreme Dinners, før Rune skulle komme bort på Skagenkaien for 
avløse Jan Ove som partner til Sigurd. Det varte og det rakk, før endelig, etter langt om lenge, 

m at Njål og Rune var ferdige. Undertegnede sto og ventet på at Rune skulle 
mme bortover, og når han endelig kom, virket han ganske så svimeslått. Bevertningen hos 

Extreme Dinners hadde tydelig satt varige spor i mannen. Han bablet om El 
vante superlativer drysset ut av ham relativt usammenhengende.

Uansett, vi ble ferdige med andre økt også. Vi lå veldig godt an, og var godt foran skjema. 
(i hvert fall for noens vedkommende) avsluttet med østers og 

Neste dag ble ganske lik den første, bortsett at Rune’n nå het Horpestad i stedet for Østbøe. 
 med. Standene ble unnagjort i godt tempo, og ved slutten av dagen 

var vi faktisk så godt som ferdige med alle utstillere.. Det var kun tre igjen
Øyvind måtte trekke seg litt før slutt pga. litt sviktende form, men 

siden vi hadde såpass god framdrift som vi hadde, gikk det helt fint. De fleste av oss hadde en 
baren igjen, før vi kom oss hjem til fornuftig tid. 

Tredje dag begynte med at vi fikk unnagjort de siste standene, før vi så samlet oss på kontoret 
for å regne poengsummer. Det ble da en engasjert diskusjon om handicapsystemet, der det 
viste seg at forarbeidet vårt her nok hadde vært for dårlig. Det ble litt tilfeldig hvem som ble 
trukket hvor mange poeng, så lærdommen til neste år blir uansett at vi må ha helt kla
for dette på forhånd, og også egen rubrikk for dette i evalueringsskjemaet. 

Vi fikk i alle fall utpekt noen finaleheat, som ble som følger: 

Nominerte Gladsmakprisen:  

 

av festivalen, da vi måtte bruke litt 
gvis virket det som om de eldste 

 

” vår, altså pause fra 
ter pausen skiftet vi på sammensetningen av lagene, 

denne dagen. Njål og Rune 
Østbøe skulle nå innom Extreme Dinners, før Rune skulle komme bort på Skagenkaien for å 
avløse Jan Ove som partner til Sigurd. Det varte og det rakk, før endelig, etter langt om lenge, 

m at Njål og Rune var ferdige. Undertegnede sto og ventet på at Rune skulle 
mme bortover, og når han endelig kom, virket han ganske så svimeslått. Bevertningen hos 

mannen. Han bablet om El Bulli, og mer 
drysset ut av ham relativt usammenhengende. 

Uansett, vi ble ferdige med andre økt også. Vi lå veldig godt an, og var godt foran skjema. 
avsluttet med østers og cava hos 

n nå het Horpestad i stedet for Østbøe. I 
gjort i godt tempo, og ved slutten av dagen 

Det var kun tre igjen, noe som var en 
Øyvind måtte trekke seg litt før slutt pga. litt sviktende form, men 

De fleste av oss hadde en 

samlet oss på kontoret 
for å regne poengsummer. Det ble da en engasjert diskusjon om handicapsystemet, der det 
viste seg at forarbeidet vårt her nok hadde vært for dårlig. Det ble litt tilfeldig hvem som ble 

år blir uansett at vi må ha helt klare regler 
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Nominerte Smårettprisen:  
 
Coop Norge  
Extreme Dinners  
Kronengruppen 
Scandic  
Sjøhuset Skagen 
Stavanger Aftenblad  
 
Nominerte Beste Stand:  
 
Coop Norge  
Extreme Dinners  
Kronengruppen  
Helgø Matsenter / United Wineries
Pralin 
Stavanger Aftenblad 
XO Bar 
 
Nominerte Årets nyskaper: 
 
Delizia Express 
Linnea Finnskogen 
Pralin 
Unge kokker 
 
Det var spesielt verdt å merke seg at Extreme Dinners var nominert i alle kategorier. 
viste det seg at de også ble nominert av barnejuryen, slik at de hadde 4 nominertplakater 
hengende på rekke og rad utenfor teltet, noe s
vi hadde fått delt ut nominertplakatene
og beste stand. Mesteparten av dagen gikk så med til dette, men vi ble endelig ferdige utpå 
kvelden. Vi fikk da også bestemt oss for vinneren av årets nyskaper.
 
Vi hadde underveis fått høre at de
det var flere døde, men dette fikk ingen innvirkning på jobben vår, bortse
dette oss i mellom. Etter at jobben var gjort for dagen kom også nyhetene om at det hadde 
vært skyting og flere døde på Utøya, men da det ikke ble gjort noe fra Gladmatledelsen sin 
side, stilte vi kl. 1030 neste dag på kontoret.
om at dette ikke fikk stoppe festivalen.
 
Da vi kom til Gladmatkontore
blitt klart at dødstallene fra U
ca. fem på elleve hadde de bestemt seg for at 
de grufulle hendelsene som hadde foregått.
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Helgø Matsenter / United Wineries 

Nominerte Årets nyskaper:  

Det var spesielt verdt å merke seg at Extreme Dinners var nominert i alle kategorier. 
det seg at de også ble nominert av barnejuryen, slik at de hadde 4 nominertplakater 

på rekke og rad utenfor teltet, noe som er første gang i festivalens historie. Etter at 
delt ut nominertplakatene begynte vi likegodt med finalerunden for smårettpris 

og beste stand. Mesteparten av dagen gikk så med til dette, men vi ble endelig ferdige utpå 
Vi fikk da også bestemt oss for vinneren av årets nyskaper. 

Vi hadde underveis fått høre at det hadde vært en eksplosjon i regjeringskvartalet i Oslo, og at 
det var flere døde, men dette fikk ingen innvirkning på jobben vår, bortsett fra vi di

Etter at jobben var gjort for dagen kom også nyhetene om at det hadde 
vært skyting og flere døde på Utøya, men da det ikke ble gjort noe fra Gladmatledelsen sin 
side, stilte vi kl. 1030 neste dag på kontoret. Det var da lagt ut melding på Gladmats nettsider 
om at dette ikke fikk stoppe festivalen. 

til Gladmatkontoret neste morgen, satt ledelsen i et langt møte. Det hadde nettopp 
t klart at dødstallene fra Utøya var langt høyere enn det som først hadde blitt opplyst, og 

ca. fem på elleve hadde de bestemt seg for at siste dag av festivalen måtte avlyses på grunn av 
de grufulle hendelsene som hadde foregått. 

Det var spesielt verdt å merke seg at Extreme Dinners var nominert i alle kategorier. I tillegg 
det seg at de også ble nominert av barnejuryen, slik at de hadde 4 nominertplakater 

om er første gang i festivalens historie. Etter at 
finalerunden for smårettpris 

og beste stand. Mesteparten av dagen gikk så med til dette, men vi ble endelig ferdige utpå 

t hadde vært en eksplosjon i regjeringskvartalet i Oslo, og at 
tt fra vi diskuterte 

Etter at jobben var gjort for dagen kom også nyhetene om at det hadde 
vært skyting og flere døde på Utøya, men da det ikke ble gjort noe fra Gladmatledelsen sin 

Det var da lagt ut melding på Gladmats nettsider 

sen i et langt møte. Det hadde nettopp 
som først hadde blitt opplyst, og 

en måtte avlyses på grunn av 
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Etter en rask konferanse med Elisabeth, var det klart at
de vinnerne vi hadde klare. Vi pakket da sammen, og gikk ned på gata for å diskutere hva vi 
nå skulle gjøre. Vi hadde jo fått billetter til Gladmatmiddagen denne kvelden, som da heller
ikke ble noe av, så vi tok en rask rådslagning og bestemte oss for at vi tok i stedet en 
avslutning hjemme hos Njål, med litt god mat og god vin. Som sagt, så gjort, Tove og Sigurd 
reiste hjem og gikk i gang med matlagning
utpå kvelden. De fleste hadde anledning til å komme, og vi fikk tross alt en fin avslutning på 
festivalen, selv om grusomhetene på Østlandet nok la en viss demper på st
 
Oppsummering: 
 
Det ble på alle måter en spesiell festival, først og fremst med tanke på de tragiske hendelser 
på Østlandet. At en valgte å avlyse den siste dagen har vi full forståelse for, selv om det 
selvfølgelig var trist for alle de som hadde gledet seg til en siste Gladmatdag. Det ble heller 
ikke delt ut noen priser, slik at 
 
På den positive siden: God stemning, stort sett bra vær, som alltid mye god mat (og e
mindre god), godt humør, og vi viste nok en gang overfor oss selv at vi har rutine i massevis 
til å dra dette i land. 
 
Ting som vi må ta opp: Handikapordningen som vi forsøkte oss me
godt. Vi må ta en solid diskusjon 
 
Ellers er det vel ikke annet å si enn at vi er klar igjen til neste år
 
Sigurd Erland 
Referent 

                                                 

aaakkk         ---         ååårrrgggaaannnggg   999      

konferanse med Elisabeth, var det klart at det ikke ble snakk om å offentliggjøre 
hadde klare. Vi pakket da sammen, og gikk ned på gata for å diskutere hva vi 

nå skulle gjøre. Vi hadde jo fått billetter til Gladmatmiddagen denne kvelden, som da heller
ikke ble noe av, så vi tok en rask rådslagning og bestemte oss for at vi tok i stedet en 
avslutning hjemme hos Njål, med litt god mat og god vin. Som sagt, så gjort, Tove og Sigurd 

m og gikk i gang med matlagning, og fraktet mer eller mindre ferdig mat opp til Njål 
utpå kvelden. De fleste hadde anledning til å komme, og vi fikk tross alt en fin avslutning på 
festivalen, selv om grusomhetene på Østlandet nok la en viss demper på stemningen.

Det ble på alle måter en spesiell festival, først og fremst med tanke på de tragiske hendelser 
på Østlandet. At en valgte å avlyse den siste dagen har vi full forståelse for, selv om det 

or alle de som hadde gledet seg til en siste Gladmatdag. Det ble heller 
ikke delt ut noen priser, slik at arbeidet vårt da ble forgjeves. 

: God stemning, stort sett bra vær, som alltid mye god mat (og e
mindre god), godt humør, og vi viste nok en gang overfor oss selv at vi har rutine i massevis 

Ting som vi må ta opp: Handikapordningen som vi forsøkte oss med fungerte ikke spesielt 
ta en solid diskusjon rundt dette på neste klubbmøte. 

Ellers er det vel ikke annet å si enn at vi er klar igjen til neste år. 

det ikke ble snakk om å offentliggjøre 
hadde klare. Vi pakket da sammen, og gikk ned på gata for å diskutere hva vi 

nå skulle gjøre. Vi hadde jo fått billetter til Gladmatmiddagen denne kvelden, som da heller 
ikke ble noe av, så vi tok en rask rådslagning og bestemte oss for at vi tok i stedet en 
avslutning hjemme hos Njål, med litt god mat og god vin. Som sagt, så gjort, Tove og Sigurd 

ferdig mat opp til Njål 
utpå kvelden. De fleste hadde anledning til å komme, og vi fikk tross alt en fin avslutning på 

emningen. 

Det ble på alle måter en spesiell festival, først og fremst med tanke på de tragiske hendelser 
på Østlandet. At en valgte å avlyse den siste dagen har vi full forståelse for, selv om det 

or alle de som hadde gledet seg til en siste Gladmatdag. Det ble heller 

: God stemning, stort sett bra vær, som alltid mye god mat (og en del 
mindre god), godt humør, og vi viste nok en gang overfor oss selv at vi har rutine i massevis 

d fungerte ikke spesielt 


