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RENSER TANKENE: Randi H. Gustad (32) løper til jobb etter å ha levert sønnen Alfred (15 måneder)
i barnehagen. Det hjelper på morgentrøttheten og klargjør tankene før arbeidsdagen. Foto: Nina Hansen

ETIKKBRUDD PÅ BLINDERN: Et av selskapene som profilerte seg under arbeidslivsdagene på
Universitetet i Oslo, har utført oppdrag som bryter med FNs og Utenriksdepartementets føringer, skriver
Universitas. – Dette skulle ikke skjedd, sier leder for Blindern-lokallaget i Studentene og akademikernes
internasjonale hjelpefond (SAIH), Ingeborg Laukvik. Ifølge Norwatch har selskapet Fugro foretatt seismiske
undersøkelser etter olje utenfor kysten av Vest-Sahara, på oppdrag fra marokkanske myndigheter.

Nettsøk kan være en enkel form for
hjernetrening som kan brukes for å for-
sterke intellektuelle prosesser hos eldre.

Forsker Teena D. Moody,University of California. Kilde: forskning.no

Den tidligere landslagsspil-
leren i håndball kombinerte
videregående skole og jusstu-
dier med idrett på toppnivå.
– Det som kjennetegner en

god idrettsutøver, er evnen til
hele tida å ville forbedre seg.
Det samme bør elevene foku-
sere på, sier hun.

32-åringen brukte mange av
treningsteknikkene fra hånd-
ballen på skolen og under stu-
diene.

Ble tryggere
Visualisering – mental trening
– var helt vesentlig i kampfor-
beredelsene.

– Jeg så rett og slett for meg
at jeg var dritgod. Jeg kunne
ligge stille i senga, høre på
musikk og se det sammebildet
for meg hundre ganger: At jeg
klarte den rå scoringen. Og det
gjorde faktisk at jeg spilte
bedre. Det ligger en utrolig
kraft i hodet ditt, sier hun. Den
samme teknikken brukte hun
under studiene.

– Du må
konkurrere
mot deg selv
Randi H. Gustad (32)
tror hun ble en bedre
student på grunn av
håndballen.

CV
Randi H. Gustad

– Jeg visualiserte at jeg
mestret eksamen – og det vir-
ket. Jeg måtte selvsagt også
lese og pugge, men visualise-
ringen gjorde meg tryggere,
sier hun.

– Alt kan trenes opp
Terping og pugg kommer man
ikke utenom i skolen, mener
Gustad.

– Få ting kommer av seg selv.
For å bli god til noe, er det helt
avgjørende at du gjør de samme
tingene igjen og igjen. Og det
positive er at absolutt alt kan
trenes opp.Det er så enkelt som
å tenke at man må konkurrere
mot seg selv, sier Gustad, som
rakk å fåmed seg 50 landskam-
per på seniornivå og 12 seson-
ger i eliteserien for Nordstrand
før hun la håndballkarrieren på
hylla.

Ros og tilbakemelding er vik-
tig for å lykkes, mener hun.

– Energien til utøveren skal
styres mot de tingene man kan
gjøre noe med, og ikke på alt
som gikk galt – altså et positivt
fokus på læring og trening. Her
tror jeg skolen har mye å lære,
sier hun.

Idrettsmeritter:
h 47 junior/u-landskamper og
50 seniorlandskamper for
Norge.

h Europamester 2004med
landslaget (EM-gull,
Budapest).

h 12 sesonger i eliteserien for
Nordstrand.

h Seriemester og Norges-
mester, Nordstrand (2004
og 2001), i tillegg to seriesølv
og to seriebronse.

h Totalt fem NM-finaler -
ett gull og fire sølv.

h Sølvmedalje cupvinnercup,
Nordstrand, 2001.

h Deltok i Champions League
2002/2003 og 2004/2005.

Studie/yrkesbakgrunn:
h Kristelig gymnasium (KG),

allmennfag.
h Ex.phil og ex.fac. Universitet
i Oslo.

h Cand.Jur. ved Universitet
i Oslo 2003.

h Advokatfullmektig i
Advokatfirmaet Engeseth
Mikalsen AS fra juni 2003.
Jobbet som juridisk konsulent
i samme firma før siste eksa-
men var ferdig på universitet
og frem til hun fikk auto-
risasjon.

h Fikk advokatbevilling i 2006.
Advokatstilling i Advokat-
firmaet EngesethMikalsen
AS.

h Partner og advokat i eget
firma, G&G AS, fra 1. Juni
2007. Jobber med person-
skadeerstatning, barne- og
familierett og idrettsjuss.


