
Å lære av andres suksesshistorier er sjelden feil. Sammen med Erling Braut 
Haaland, Alf Inge Haaland, Bjørnson Organisasjonspsykologene og 
programkomiteen, tilbyr Bryne FK et unikt tilbud – for næringslivsledere.



Akademiet består av fire samlinger med noen av regionens mest suksessrike ledere.
Tema for samlingene er topp aktuelle og spenner fra bærekraft og framtidens
industri, til digitalisering og jærgrundernes egne suksesskriterier. I første samling får
vi innsikt i hvordan Erling Haaland har skapt sin suksess gjennom far Alf Inge
Haaland.

For påmelding eller mer informasjon kontakt kommersiell leder Kristin Løge på 
kristin@brynefk.no eller 918 85 186.

PROGRAM

Samlingene gjennomføres på Bryne stadion kl 12.30 – 16.30 på følgende datoer:

• 24. august
• 27. oktober
• 8. desember
• 3. februar

Akademiet avsluttes med tur til Dortmund våren 2022 for å se Erling Haaland 
spille kamp i Champions League, og selvsagt for å treffe Erling.

PROGRAM HAALAND AKADEMIET 2022/2023

Akademiet består av tre samlinger med noen av regionens mest suksessrike ledere, både som foredragsholdere 
og som deltakere. Tema for samlingene er topp aktuelle og spenner fra bærekraft og framtidens industri/handel, til 

digitaliseringens muligheter og trusler, og ikke minst ledernes egne suksesshistorier. 
Kanskje dukker også Erling opp?

Pris for alle samlinger og tur til Manchester - kr 50.000,-
(Alkoholholdig drikke til middager på samlingene og på turen er ikke inkludert) 

For påmelding eller mer informasjon kontakt Hans-Øyvind Sagen (hans@brynefk.no / 982 80 999) 
eller Bjørn Hagerup Røken (bjorn@brynefk.no / 920 35 837). 

Frist for påmelding er satt til 15. august 2022. 

Samlingene gjennomføres på Bryne kl 12.30 – 17.00 med etterfølgende middag og en 
overraskelse som gir gode muligheter for nettverking på følgende datoer:

• 6. oktober – Bryne Kino
• 15. desember - Høghuset, 18. etg.
• 2. februar – Hotell Jæren
(siste samling sammen med deltakere fra første kull)

Akademiet avsluttes med tur til Manchester våren 2023 for å se Erling Braut Haaland spille 
kamp for Manchester City i Premier League og selvsagt for å treffe Erling! Gjennom foredrag 

med Alf Inge Haaland får vi innsikt i Erling sin suksesshistorie og veien mot toppen.
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Tema i samlingene

INDUSTRI/HANDEL I FRAMTIDEN
Hvordan vil industrien/handelen i framtiden se ut, og hva skal til for å bli
vinnere? Rundt om i verden pågår det store teknologiskiftet. 
Alt skjer i et rasende tempo, og det er viktigere enn noensinne 
å henge med. Norsk industri/handel står foran spennende utfordringer i årene 
som kommer. Økt globalisering, bærekraftig utvikling og konkurranse setter 
store krav til framtidens bedrifter.

DIGITALISERING – MULIGHETER OG TRUSLER
Digitalisering innebærer at IT ikke lenge bare er en støttefunksjon, men en del 
av enhver organisasjons DNA. Virksomheter som ønsker å være ledende 
innenfor sitt segment, må høyne det digitale kompetansenivået. Toppledelsen 
må ha kunnskap om og forståelse for mulighetene i den nye teknologien. Men 
med økt digitalisering følger også nye trusler. Er du forberedt?

BÆREKRAFT
Bærekraft handler om å løse dagens økonomiske, sosiale og miljømessige 
utfordringer, samtidig som vi sikrer langsiktig lønnsomhet og verdiskaping. 
Klimaendringer, presset på økosystemene, økende forskjeller og uansvarlig 
utnyttelse av ressurser og råvarer, er bare noe av det vi står overfor. Svaret 
på utfordringene er å skape et bærekraftig samfunn og næringsliv som sikrer 
en levedyktig økonomi, også i framtiden.

Omstillingen representerer store teknologiske endringer, og omfatter 
digitalisering, elektrifisering og sirkulær økonomi. Det gir nye muligheter for 
næringslivet, som samtidig møter nye former for risiko knyttet til teknologi, 
marked, regulering og omdømme. De bedriftene som kommer styrket ut av 
dette, er de som håndterer risiko, og tilpasser sine forretningsmodeller til en 
bærekraftig økonomi.

SUKSESSHISTORIER OG KRITERIER
Jærregionen utmerker seg med et innovativt og suksessfullt næringsliv. 
En nøkkel til suksessen er dyktige ledere, som deler sine erfaringer. Alf Inge 
Haaland deler sin og Erlings historie, i tillegg får vi høre fra Ståle Kyllingstad, 
Inge Brigt Aarbakke, Knut Nesse, Børre Lobekk og flere andre ledere som alle 
gir oss inspirerende og verdifull innsikt i hvordan og hvorfor de har lykkes.

PRESTASJONS- OG LÆRINGSKULTUR
Gjennom samlingene følges vi av Bjørnson Organisasjonspsykologene og får 
kunnskap om hvordan man bygger en solid prestasjons- og læringskultur. 

HAALAND AKADEMIET



INGE BRIGT AARBAKKE (62)
Gründer og leder av Aarbakke AS.
Har tatt bedriften fra å være en enkel smie til å 
bli en av verdens ledende maskineringsbedrifter. 
Kjent for å gi gass, både på sjøen og i 
arbeidslivet, og for innføring av appelsintre i 
fabrikkhallen.

KNUT NESSE (53)
Konsernsjef i AKVA group som er ledende 
teknologileverandør til den internasjonale 
akvakulturnæringen. Startet på gulvet i Skretting 
og klatret seg opp til toppsjef i Nutreco med 
12 000 ansatte i 35 land. Knut har ulike 
styreverv i internasjonalt næringsliv og er 
utdannet MBA fra NHH, videre innen ledelse 
(NHH) samt Harvard Business School. 

STÅLE KYLLINGSTAD (61)
Konsernsjef i IKM Gruppen, gründer og 
investor. Sysselsetter i dag nærmere 2900 
personer i IKM i 13 land. Er kåret til EY 
Entrepreneur Of The Year, og har fått prisen for 
beste vekstskaper i handel. Styreleder i Norsk 
Industri. Utdannet petroleumsingeniør.

BØRRE LOBEKK (34)
Daglig leder i Nordic Steel. Har femdoblet 
bedriftens omsetning på fem år. Kåret til EY 
Young Entrepreneur Of The Year og 
«Årets selskapsbygger». Opptatt av å sørge for 
at flinke folk får lov å være flinke.

ALF INGE HAALAND
Tidligere landslagsspiller og far til Erling Braut Haaland, en av verdens mest kjente og suksessfulle fotballspiller.

Foredragsholdere



ODD SVERRE ARNØY
Daglig leder i Home Brands Holding AS, som består 
av butikk-kjedene Kitchn, Tilbords og Cervera. Har 
vært med siden overtakelsen av 12 butikker i Kitchn
i 2007, til det som i dag utgjør 305 butikker i Norge 
og Sverige. Tidligere daglig leder i Europris, samt 15 
års erfaring i bank. Har innehatt en del styreverv i 
lokale bedrifter de siste 20 årene.

KRISTIN REITAN HUSEBØ
Direktør for rammeverk og virksomhetsstyring i Olje-
direktoratet. Industribakgrunn fra Equinor og erfaring som 
styreleder for Statens selskap for industrivekst, Siva. 
Grundererfaring fra kommersialisering av forsknings-
resultater, og et sterkt engasjement for regional nærings-
utvikling som tidligere leder av Greater Stavanger. 
Styreerfaring fra grunderbedrifter og industrikonsern. 
Master of Management fra BI. 

GRY BERIT LUND
Ansatt siden januar 2011 i DNB Bank ASA som 
Banksjef/Senior Vice President med ansvar for 
Energi og Industri. Utdannet innen Økonomi & 
Ledelse fra BI. Lang erfaring fra finansnæringen på 
Sør og Vestlandet, spesielt innen porteføljestyring, 
finansiell risiko, kreditt og kredittanalyse samt 
salgsledelse og ledererfaring på flere nivå

KJERSTI A. THRANE STATHOPOULOU
Partner og leder av cyberteamet i Deloitte i 
Norge. Listet som en av de 50 fremste kvinnene i 
Tech i Norge i 2020. Erfaren teknologileder med 
over 20 års erfaring innen IT, sikkerhet og 
telekom. Har blant annet jobbet i Telenor Group 
med strategi, tjenester og tjenesteutvikling.

Foredragsholdere 

SVEIN KVERNSTUEN
CEO og gründer av Beyonder. Ingeniør og utdannelse 
innen ledelse og administrasjon.  15 års erfaring i olje 
og gass. Serie entreprenør, ekspertise innen teknologi 
utvikling, markedsføring, salg og forretningsutvikling. 
Eier og angel investor i flere selskap.

ARNE LARSEN ØKLAND
Regnes som en av Norges beste fotballspillere på 1970/80 
årene. Var med og bidrog til seriesølv for Bryne i 1980 og 
cuptriumfen i 1987. Han var proff i tysk og fransk fotball og 
har 54 landskamper. Har vært assistenttrener for det norske 
landslaget og hovedtrener i Bryne og Viking. Han har vært 
med og bygget opp pizzakjeden Dolly Dimple´s og vært 
administrerende direktør for Viking. Nå er han visepresident
i NFF og har for øvrig livsvarig medlemsskap i Bryne FK. 



ØIVIND BJØRNSON
Gründer og partner i Bjørnson 
Organisasjonspsykologene. Psykolog og spesialist 
innen arbeids- og organisasjonspsykologi. Lang 
erfaring med utvikling av organisasjoner, leder-
grupper og ledere; toppledere, mellomledere og 
førstelinjeledere innen bank og finans, olje og 
energi, detaljhandel, bygg og anlegg, offentlig 
virksomhet m.m.

JUNE KRISTIN LIMA
Leder for forretningsutvikling i Bjørnson 
Organisasjonspsykologene. Lang erfaring fra 
ledelse, finans og økonomi, forretnings- og 
organisasjonsutvikling, endringsprosesser og 
digitalisering. Forfatter av «Den norske 
ledelsesmodellen», utgitt 2013.

CECILIE BYHOLT ENDRESEN
Seniorkonsulent, psykolog og spesialist innen 
arbeids- og organisasjonspsykologi. Hun har lang 
erfaring med utvikling av organisasjoner og ledelse 
fra en rekke sektorer, med hovedvekt på olje og 
energi, bank og finans, samt ulike offentlige 
virksomheter. Cecilie er særlig opptatt av å formidle 
evidens-basert psykologisk kunnskap på en 
lettfattelig og brukervennlig måte.

Team fra Bjørnson Organisasjonspsykologene



INGE BRIGT AARBAKKE
Aarbakke Group

JUNE KRISTIN LIMA
Bjørnson Organisasjonspsykologene

STÅLE KYLLINGSTAD
IKM Gruppen

Programkomite

KNUT NESSE
Akva Group

BØRRE LOBEKK
Nordic Steel

ELSE HØYLAND JORANGER
Deloitte


