
Sperrefrist: 2. desember kl 14.  
 
Me sender ut denne no, so de er varsla i god tid, ver grei å hald dykk til sperrefristen. 
Pressemelding vert òg sendt torsdag. 
 
 
Prisutdeling: 2. desember kl 14. Stad: Ervingen kulturhus i Kong Oscarsgate 18, 
Bergen. 
  
Kringkastingsprisen for 2016 går til Arill Riise frå Sæbø i Ørsta. Han byrja i NRK i 
1983, men har sidan 2006 vore tilsett i TV 2. Dei siste seks åra har me sett han 
saman med Mah-Rukh Ali i ankerduoen som leier hovudsendingane til TV 2 kl 1830 
og 2100. 
 
Juryens grunngjeving:  
Vinnaren av årets pris er ein tydelig og stødig nynorskbrukar, med ei medviten 
haldning til språket sitt. Han får synt fram nynorsken som eit godt språk til formidling 
av nyhende. 
  
Juryen trekk fram at vinnaren har gjennom heile si karriere som journalist nytta 
nynorsk som både arbeidsspråk og privatspråk. Då vinnaren byrja i NRK i 1983 tok 
han eit val om å nytte normert nynorsk. 
  
Det er viktig at ein får høyre tilnærma nynorsk normaltalemål i media, som er ei viktig 
ryggstø for dei norske dialektane, spesielt i ein kvardag med aukande bruk av 
dialektar i radio og fjernsyn. Det er viktig at dei kommersielle allmennkringkastarane 
òg nyttar båe dei offisielle målformane i landet, og vinnaren er ein framifrå 
representant for nynorsk i TV2s sendingar.  
  
Kringkastingsprisen for 2016 går til Arill Riise.  
  
 
Kringkastingsringen har delt ut Kringkastingsprisen kvart år sidan 1978, og er ein av 
dei eldste medieprisane i Noreg. Prisen går til ein som utmerkar seg med godt språk i 
radio eller fjernsyn og som på ein framifrå måte nyttar nynorsk eller dialekt i det 
daglege arbeidet. Dei siste åra har prisen gått til NRK Super (2015), Marta Norheim 
(2014) og Ingunn Solheim (2013). Prisen er eit grafisk blad av kunstnaren Per Kleiva. 
 
For spørsmål tak kontakt med: Vegard T. Foseide, tlf: 416 31 030, 
vegard.t.foseide@gmail.com  
Tak kontakt med underteikna om de ynskjer bilete frå utdelinga.  
 
 
Etter utdelinga vert det ein panelsamtale med tema "nynorsk i TV 2". 
I panelet sit førebels: Silje Hovland (TV 2), Jan Stian Vold (BT), Helge Østbye (UiB) 
	


