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Gulltaggen 2000: Medieveteraner 
kronet med gull 
Oslo (28.01.2000) - Det ble Tom "Startsiden" Ottmar, Per 
Øivind Heradstveit og digi.no som dro av gårde med de 
gjeveste prisene under årets NM i Internett, Gulltaggen. 
 

 

 
 

Publisert 28.01.2000 23:00

Seksjoner 
» Bedriftsteknologi 
» Personlig teknologi  
» Resultater / finans 
» Avtaler / kontrakter  
» Jobb og utdanning 
» Juss & samfunn 
» Kommentarer 
» Analyser 
» Sikkerhet 
» Premiequiz 
» Debatt 
» Ris & ros 

Bransje-søk 
  Søk på personer  
  og bedrifter 

Nyheter 
» Forsiden 
» Nyheter 
» Kortnytt 
» Siste 7 dager 
» Nyhetsbrev 
» RSS 

Ressurser 
» Kalender 
» Nettjuveler 
» Nerdvana 
» Virusguiden 
» Bredbåndsguiden 
» PC-guiden 
» Mobilguiden 
» ERP-guiden 

» Bolig og eiendom 

Informasjon 
» Annonseinfo 
» Søk 
» Epostvarsling 
» Om digi.no 
» Tips oss 

Aktuelle saker 

 
Norsk teknikk 

forenkler 
presentasjoner på 

nett 

 

 
Spam kan ikke bare 
reguleres ved lov 

 



 
ABC Startsiden, fritidsforetaket til tidligere 
NRK-journalist og nyslått nettmillionær Tom 
W. Ottmar, ble kåret til "Årets Tøffing". Han 
hadde en oppfordring da han mottok prisen 
om å tenke på brukerne ved neste års 
konkurranse.  
 
NRK-veteranen Per Øivind Heradstveit, 
nåværende guru for alle eldre som vil på 
Internett, ble "Årets internettperson" til 
stående applaus.  
 
Og publikasjonen du nå er i ferd med å gå 
dypere inn i, Europas første rene Internett-
avis, digi.no, ble kåret til "Årets Nettsted". 
 
Årets Gulltagg gikk av stabelen på Sentrum 
Scene i Oslo for (nesten) fulle hus. Over 400 
var påmeldt til seminar på dagen og 480 
påmeldte til festligheter om kvelden. De fikk 
oppleve utdeling i ti kategorier hvor den 
urbane TV-kanalen "Metropol" dekket 
seansen på direkten med programleder 
Sarah Natasja Melbye i spissen. 
 
Unni Wilhelmsen og det norske bandet 
Briskeby toppet artistlisten. Men det var 
selve prisutdelingen som var hovedinnholdet 
under festen. 
 
Det kan diskuteres om konkurransen gir det 
helt korrekte bildet av norsk Internettbransje 
i 1999, i og med at internettaktørene selv 
måtte melde på sine egne kandidater. Og 
skulle man ha med flere enn ett bidrag måtte 
man betale 1.000 kroner per bidrag. 
 
Uansett var det ti kategorier der det ble 
innsendt i overkant av 180 bidrag. I syv av 
kategoriene var det fire nominerte kandidater 
med en gull og en sølvvinner, mens i de tre 
siste var det kun en kandidat som gikk til 
topps. 
 
Blant de mest overraskende vinnerne var 
Mosjøen (Mosjoen.com) i kategorien for 
"Beste Samfunnsinformasjon" der Dagblad-
journalist Sissel Benneche Osvold var 
juryleder. Dessuten fikk NSB en kjærkommen 
oppreisning etter alt bråket den siste tiden 
med Gull for NSB Signatur-tjenesten i 
kategorien for "Beste Design". 
 
I to kategorier ble det ikke kåret noen vinner 
(Handelsnettsted og Brukervennlighet), men 
to sølvvinnere i stedet. 
 
Blant webbyråene var det reklamebyrået SLB 
Interactive som kom best ut med seier i to 
kategorier for arbeidet med NSB Signatur og 
lettøl-reklamen for Ringnes der Dennis 
finner fram til den spesielle norske DNA-en 
"Norwegian Stiffness Syndrom". 
 
Her er gull og sølvvinnerne: 
 
Beste Handelsnettsted: 
Sølv (delt): 
LetsBuyIt - Icon Medialab 
Zoom Network AS - Zoom Network  
 
(Nominerte: 
CoShopper-CoShopper/Insite  
Din Side auksjon-DinSide/QXL Norge)  
 
Beste Samfunnsinformasjon: 
Gull: Mosjøen - Info Helgeland 
Sølv: Valg 99 - NRK Interaktiv 
 
(Nominerte:  
Statens Vegvesens sider om luftkvaliteten - HK Bennett Interaktiv 

Les mer: 

[15.02.2001] Her er de 
nominerte til Gulltaggen 

[29.01.2001] Ottmar slutter i 
Startsiden.no 

Per Øyvind Heradstveit 

[06.08.1999] Heradstveit 
trenger mer penger 

[29.01.1999] Tagger nettet 
med gull 

[28.01.1999] Yuen uten 
investeringslyst 

[28.01.1999] Gir media 
skylden for GMG-fadesen 

Tom W. Ottmar 

[26.08.2003] Startsiden 
leverer stort overskudd 

[22.10.2002] ABC Startsiden 
satser i tøft, svensk marked 

[27.06.2002] Ottmar mot nye 
millioner med Mylder 

[04.12.2001] Tiden er ute for 
Tidssignalet 

ABC Startsiden AS 

[30.10.2003] Startsiden 
frikjent for KaZaA-lenking 

[24.10.2003] Phonofile 
saksøker Startsiden for lenke 
til KaZaA 

[26.08.2003] Startsiden 
leverer stort overskudd 

[25.08.2003] Kvinneguiden 
blir gründerens levebrød 

digitoday ASA 

[11.09.2002] Nok en veteran 
forlater AdLink 

[13.08.2002] Håper på bedre 
tider for nettavisene 

[02.01.2002] Få IT-, tele- og 
medienyhetene på epost og 
SMS 

[02.01.2002] Få IT-, tele- og 
medienyhetene på epost og 
SMS 

Norges Statsbaner 

[16.12.2003] Får ut 
informasjon når det er krise 

[21.03.2002] FrP: - NSBs 
GSM-plan er 
stormannsgalskap 

[22.08.2001] Advokatene 
fotfølger Tormod Hermansen 

[21.06.2001] IKT-Norge og 
Abelia må samarbeide 

Schjelderup-Lund, 
Bendixen og Partners 

[24.10.2001] Interaktiv film er 
mye sterkere enn TV-reklame 

[23.10.2001] Hvorfor du bør 
velge Internett som 
markedsføringskanal 

[09.06.1997] Merkbar 
merkevare på web 

Treffpunkt 

[06.08.1999] Heradstveit 
trenger mer penger 
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Statens Vegvesens sider om luftkvaliteten - HK Bennett Interaktiv 
Legemiddelindustrien - Computerland Norge -I*Nett) 
 
Beste Kampanje: 
Gull: Ringnes - SLB Interactive 
Sølv: NetCom MotHer - Leo Interaktiv 
 
(Nominerte:  
Lekenett - Woldsdal & Partnere 
Telia Norge - Publicis Interaktiv) 
 
Beste Bannerannonse: 
Gull: Lekenett - Woldsdal & Partnere 
Sølv: FINN (Aftenposten) - USWeb/CKS 
 
(Nominerte: 
AIDS-kampanje - USWeb/CKS 
Telenor Mobil - Bates Dialog/Telenor Mobil) 
 
Beste bruk av Cutting Edge-teknologi: 
Gull: Filmweb - EUnet/Nordlandsdata/Telenor Mobil 
Sølv: Zoom - Zoom Network 
 
(Nominerte: NetConnect - NetConnect 
Leo Burnett Annonsebank - Leo Interaktiv 
 
Beste Design: 
Gull: NSB Signatur - SLB Interactive 
Sølv: Husfliden - HK-Bennett Interaktiv 
 
(Nominerte: 
NetCom Mother - Leo Interaktiv 
Ringnes, Imsdal - SLB Interactive) 
 
Beste Brukervennlighet: 
Sølv (delt) 
Oslo Lufthavn - Gazette AS 
Stocknet-Aston - Icon Medialab 
 
(Nominerte: 
Postbanken Nettbank - New Deal Interactive 
Komplett Data - Norkom) 
 
I tillegg vant altså: 
ABC Startsiden - Årets Tøffing 
Per Øivind Heradstveit - Årets internettperson 
digi.no - Årets nettsted 
 
Kjernejuryen har bestått av: 
* Anne Mikkelsen - Leo Interaktiv (Juryleder) 
* Martine Gulli - Bates Dialog X/M 
* Harald Løvvik - Oracle Norge 
* Jostein Borgmo - USWeb/CKS 
* Marius Kjeldahl - FunCom 
* Herman Berg - digi.no 
 
I tillegg har det vært separate juryledere for hver av de ti 
kategoriene. 
 

Bli den første til å kommentere denne artikkelen 

 
Del dine erfaringer om et produkt/tjeneste du har erfaringer med! 

Klikk her for å rise eller rose

Sist innsendt ris & ros - se alle her Dato/klokkeslett

 Ris: Sharp Norge Alle Sharp kopimaskin/skivere: Alle SHARP 
kopimaskiner/skrivere

  03.10.04 20:58  

 Ros: Catch Communications ADSL: ADSL 2100/512   03.10.04 13:08  

 Ros: Telenor ADSL 2MBIT: Telenor Online ADSL 2mbit. 2mbit inn/256kbit ut.   01.10.04 15:36  

 Ros: Apple Computer AB Powerbook 17": Bærbar arbeidsstasjon med stor 
og utrolig skarp og fin skjerm. DVD brenne...

  30.09.04 17:34  

 Ris: NextGenTel ADSL: Adsl Delta 2400.Ustabil, lav hastighet,Møkk dårlig 
support

  30.09.04 16:29  

 
Mål inn og utfarten 

på linjen din 

 

[09:37] Utelu
helt 
[08:59] Ikke 
Luxemburg
[08:59] Dug
største 

[08:56] Synk
attføringsbe
[08:55] Førs
på nett er d
[07:59] Styre
PeopleSoft
[07:18] Du k
[06:30] Alt k
fasttelefoni

Tidligere s
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fildeling 

[01.10] Sun 
Microsoft o
[01.10] Bedr
lomma 

[01.10] IT sp
departemen
[01.10] De t
investeringe
[01.10] Utse
programme
[01.10] Vinn
med ruter 
[01.10] Alca
transportuly
[01.10] Konk
bremser mu
[01.10] Gi ne
hukommels
[01.10] Billig
domenenav



 
 
Nye saker fra digi.no: 
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Redd det kommer bud 
på selskapet 
[04.10 12:32] BEA er redd de er 
neste post på oppkjøpslisten til Oracle-sjef Larry 

Ellison, men skal forsøke å gjøre motstand. 
Les hele saken 

Dette er Meyers virkelige 
utfordringer 
[04.10 12:30] 
Moderniseringsministeren trenger hjelp for å lykkes. 

Her er hans fem viktigste utfordringer. 
Les hele saken

Enhåndsbetjent Opera 
for Symbian 
[04.10 12:25] Symbian har valgt 
Operas nettleser for et system beregnet på 

mobiltelefoner uten trykkskjerm. Les hele saken 

Microsoft sprer seg enda 
et hakk 
[04.10 11:08] Microsoft planlegger 
enda en utvidelse. Denne gangen er 
det antispion-programvare, røper Bill 

Gates. Les hele saken 

Når du har mange zip-
filer 
[04.10 10:50] Her er to programmer 
for å pakke ut og holde styr på mange 

komprimerte filer av gangen. Les hele saken 

Millionkontrakt for Novell 
i Norge 
[04.10 10:29] Novell vant kontrakten 
for sikker ID-forvaltning til 3300 
brukere i Vetco Aibel, tidligere ABB 

Offshore. Les hele saken 

Leder for IT-sikring i 
USA trekker seg 
[04.10 10:20] Georg W. Bush mister 
sin nasjonale datasikkerheten-sjef. 

Amit Yoran sier opp i frustrasjon. 
Les hele saken 

Resultatvarsel fra 
Software Innovation 
[04.10 10:16] Per Kveim, sjef for det 
store norske programvareselskapet 
Software Innovation, varsler 

overraskende underskudd. 
Les hele saken

Skriv ut  Tips en venn  Varsling via e-post  Send oss nyhetstips

 Andre saker fra denne seksjonen 
 Send redaksjonen en kommentar 
 Kontakt artikkelforfatteren  

Søk i digi.no-arkivet 
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