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Birgit Kolboe
29. august 1964
Falsens gate 20 b, 0556 Oslo
99 60 38 48
birgit@birko.no
norsk
gift, ingen barn

Utdannelse:
Universitetet i Stavanger/Kulinarisk Akademi
vinkelner, 25 studiepoeng

City University i London
internasjonal journalistikk, Master of Arts

Universitet i Oslo og Universitet i Bergen
geofysikk, cand.mag.

Elisenberg videregående skole
ett år søm og tekstilforming

Oslo Katedralskole
naturfaglig linje, matematikk og fysikk

Litt mer om meg:
Jeg snakker flytende engelsk og klarer meg godt på fransk. Jeg 
leverer gryteferdige tekster og redigerte bilder. Jeg er god på 
Lightroom og finner frem i Photoshop og InDesign.

Jeg elsker å reise, er en ivrig hobbykokk og koser meg med-
håndarbeid. Jeg leser mye og er interessert i politikk, uten å 
være parti-politisk aktiv. 

Jeg er sosial og har et stort nettverk, men greier meg godt på 
egenhånd. Jeg er åpen, ærlig og har lett for å bli kjent med nye 
mennesker. Jeg er nøyaktig i alt jeg foretar meg, og det aller 
morsomste jeg vet er å lære noe nytt. 

Journalisterfaring:

januar 2011 –
mars 2013

januar 2001 –
desember 2010

januar 2000 –
januar 2001

juni 1993 – 
januar 1997

januar 1988 –

april 2013 – 

Apéritif – journalist og kursmedarbeider
Jeg skrev, oversatte og språkvasket artikler både for nett og 
magasinene Bar og Apéritif. I tillegg korrigerte jeg bilder, bear-
beidet opp skrifter og oppdaterte og publiserte saker på nettet. 

Ulike oppdragsgivere – frilansskribent
Mine hovedoppdragsgivere var Sportsblikk, Fotballguiden, 
Vålerenga Magasin, Unibet, Vålerenga Fotball og Lillestrøm 
Sportsklubb. Jeg skrev kampprogrammer for både VIF og LSK, 
og var Kjetil Rekdals, Arne Erlandsens og Uwe Röslers stemme 
i Trenerens hjørne. Jeg har skrevet to årbøker for Vålerenga.

Fotball247 og Nettsport Media – sportsournalist
Jeg skrev portretter, featureartikler og kampreferater.

TV2 – værdame og sportsmedarbeider
Jeg presenterte været i hele perioden. De siste åtte måned-
ene hadde jeg prosjektansvar for kanalens værsatsing. Jeg var 
også en del av sportsredaksjonen i ett år fra oktober 1995. 
I sporten hadde jeg to hatter: produksjonsmedarbeider og  
reporter.

Diverse – korrekturleser og språkvasker
Godt og korrekt språk har alltid vært viktig for meg. Jeg har kor-
rekturlest og språkvasket artikler, menyer, barkart, reklame-
materiell og faktabøker om helse og fotball. 

Ulike oppdragsgivere – frilansskribent
Jeg var vinspaltist i Tara Smak i to år og skrev en rekke artikler 
fra inn- og utland til de ulike medlemmene av Tara-familien. 
Jeg sto selv for bilder og fotoredigering. Videre har jeg frilan-
set for Apéritif samt språkvasket og korrekturlest 18 bøker for 
Frisk forlag. I 2016 skrev jeg kokeboken Uten gluten.

Georgia

Vietnam

Jeg er ikke veldig god til å plukke 
druer. Her prøver jeg meg i Chablis.


