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Duellmøte 
Møtet arrangeres i forbindelse med åpne møter på politisk pub, stands, torgfest, cafeer osv. 
Hensikten er å få frem politiske skillelinjer på et avgrenset politisk tema.  
 
Politisk tema for duellen avgjør lokallaget selv. Husk at tema vil påvirke målgruppen, og at 
arrangementsformen er noe som passer særlig på offentlige steder. Gode temaer for duellmøte er 
temaer som har konfliktlinjer og motsetninger, for eksempel skole, miljø, profittfri velferd, skatter og 
arbeidsliv. 
 
Mange synes det er vanskelig å se forskjell på de politiske partiene, og slik sett kan et duellmøte være 
oppklarende. Vi anbefaler kun to duellmotstandere ledet av en ordstyrer, for eksempel SV mot 
Høyre, eller SV mot FrP. Det gir ulike svar på viktige utfordringer, og på hvordan de skal løses. Det 
kan også være med en tredjepart, som en organisasjon innenfor satt tema. Ofte er det enklere å få 
med organisasjon(er) på arrangementet om det er to ulike politiske partier som arrangerer, da 
organisasjonene ikke kobler seg opp mot et bestemt parti utad. Det er en fin mobiliseringskanal.  
 
I tillegg anbefales det å gjøre et konkret samarbeid med et politisk parti, eller flere, om duellmøter. 
Begge partiene vil få nytte av et slik samarbeid, og vi har god erfaring med dette flere steder.  
 

Fremdriftsplan: 
Steg 1: Styremøte: Dato for arrangementet bestemmes på styremøte. Husk at dato må være langt 
nok frem i tid til at dere rekker å ha et ferdig arrangement å invitere til, minst 3 uker før. Når dato er 
bestemt, kontaktes det politiske partiet lokalt som dere ønsker å arrangere et duellmøte med og 
mulige samarbeidspartnere. Lag en liste over 5-6 mulige samarbeidsorganisasjoner eller personer, 
som man kan kontakte. Tenk på konkrete oppgaver vi kan tilby medlemmene, slik at de kan ta del i 
arrangementet.  
Tenk på konkrete oppgaver vi kan tilby medlemmene, slik at de kan ta del i arrangementet.    
 
 

Fordel arbeidsoppgaver mellom styremedlemmene: 
Samarbeid  
Inviter mulige partier og samarbeidspartnere til å bidra med å stille og mobilisere. 
   
Mobilisering  
Ta ansvar for at informasjon om arrangementet når ut til målgruppen, og inviterer 
lokallagsmedlemmer til å bidra i gjennomføring av arrangementet. Kan dere få med noen 
medlemmer til å dele ut løpesedler? Plakatopphenging? Vil noen av medlemmene bake til 
arrangementet? Vil noen transportere utstyr til arrangementet?  
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Kommunikasjon  
Lag gjerne et Facebook-arrangement, og skriv en pressemelding til lokalavisa med invitasjon for å få 
pressedekning av arrangementet. Sjekk tips for skriving av pressemeldinger i SVs mediehåndbok. 
Forhåndsomtale: får dere til et utspill om politikkområdet i lokale medier i forkant av arrangementet, 
kan det brukes som en anledning til å promotere arrangementet og mobilisere deltakere.      
   
Koordinering   
Når styret har bestemt en dato er det viktig å lage et budsjett for arrangementet sammen med 
styret, og finne ut av hva som skal dekkes av lokallaget. Leder bør delegere og følge opp oppgaver til 
styremedlemmene. Leder vil også fungere som kontaktperson for medlemmer, henvendelser fra 
andre interesserte og eventuell presseinteresse.   
 
 
Vert for arrangementet   
Det anbefales å ha en vert under arrangementet, som kan ønske velkommen, ta vare på medlemmer 
og gjester, sørge for servering, og skaffer og gir innledere eller andre gjester gaver.   
 
Steg 2 – Tre uker før arrangement: Når samarbeidspartner er på plass kan det opprettes Facebook-
event og sendes ut invitasjon til medlemmer i lokallaget med lenke til eventet og oppfordring om å 
invitere og dele. Finn bannerbilde på SVs arrangementsmalside. Be gjerne fylkessekretæren deres om 
å sende invitasjon til lag i området, og dele eventet fra fylkeslagets side.  
 
De tre siste ukene før arrangementet 
Uke 1: 
Promoterer arrangementet på Facebook: Har dere råd til å sponse innlegget? Får dere med 
samarbeidspartnere som medarrangører, slik at de også kan dele arrangementet med sine følgere?  
Uke 2:  
Løpeseddelsaksjon: Dere kan oppsøke steder der dere kan nå målgruppen for arrangementet og 
invitere dem med løpeseddel.  
Media: Dere sender pressemelding til media og forsøker å komme på med et utspill om det politiske 
tema det skal snakkes om under arrangementet.  
Uke 3:  
Medlemsinvolvering: Medlemmer som har meldt seg som frivillige må få beskjed om hvilke 
oppgaver de har fått av lokallaget, gjerne på e-post. 
Påminnelse: Morgenen før arrangementet burde alle medlemmer få en påminnelse (f.eks. via SMS) 
om arrangementet (Det er mulig å be om hjelp til dette fra fylkessekretæren).  
 
Tips til tekst på Facebook-arrangementet - sjekk ut tekst fra tidligere arrangementer her.  
Eksempel på tekst: 
 
SVs stortingskandidat Kari Elisabeth Kaski og FrPs stortingskandidat Carl I. Hagen møtes til 
politisk duell ved FrPs valgbod midt i Karl Johan. Tema er "skatt og fordeling". 
 
Møt opp eller følg duellen her på Facebook via vår live-sending! 
 
 
 

https://www.sv.no/wp-content/uploads/2016/03/170130_Medieha%CC%8Andbok.pdf
https://www.sv.no/ressursbanken/#94
https://www.facebook.com/events/499779453692011/
https://www.facebook.com/KariElisabethKaski/
https://www.facebook.com/carlihagen/

