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Fortsett med å 

ta vare på egen 

kropp! 
 

Det er med stor glede jeg 

ser at utfordringen med å 

fortelle oss om 

forskjellige måter vi kan 

passe på vår egen helse 

gjennom fysisk aktivitet 

er ivaretatt av våre 

medlemmer og deres 

venner. Denne gangen 

får vi et innslag om 

morgen-gymnastikk som 

er verdt å lese. 

 

Vi har i den siste 

perioden også kåret 

verdige vinnere av 

Sportsjournalistprisen i 

Esten O. Sæther og 

NIV’s Ærespris til 

Daimi Akin. 

 

I tillegg er Aftenpostens 

Gullmedalje for årets 

største norske 

idrettsbragd tildelt Mats 

Zuccarello Aasen. Våre 

to jury-medlemmer i 

denne komiteen bestod 

av Åge Dalby og Lars 

Kolsrud i tillegg til 

Aftenpostens sportssjef 

Eirik Fardal.  

 

Vår mangeårige fotograf 

har gitt foreningen en  

storslått gave bestående av 

eiendomsretten til alle 

bildene han har hatt 

gjennom alle tider av 

medlemmer av og 

arrangementer i regi av 

NIV. En stor takk til deg 

Arthur S. Knudsen. 

 

Mangeårig redaktør av 

NIV-nytt og leder av 

Norges Olympiske 

Museum i 2002 – 2011 

Åge Dalby har, sammen 

med Sten Stensen, skrevet 

en kronikk som er sendt til 

flere lokalaviser i 

Lillehammertraktene.  

Kronikken er også lagt ut 

på våre hjemmesider 

under Norsk Idretts 

Æresgalleri. Den gir en 

flott oversikt over 

økonomien rundt museet 

og flere andre problemer 

knyttet til beliggenheten 

og tilgjengeligheten. 

 

 

Jeg vil til slutt oppfordre 

andre medlemmer av 

foreningen til å komme 

med sine bidrag på 

hvordan de selv eller andre 

ivaretar sin helse gjennom 

rutinemessige sportslige 

aktiviteter. 

 

Sportslig hilsen 

Petter Riiser 
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28. ÅRSMØTET 2015 
torsdag 5. november kl 16.30 

hos 

 
 

Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo 

 

 
 

Inger Ness, Jan Fredrik Kveil, Øistein 

Eriksen, Olav Aune og Trude Halvorsen i 

lett passiar før årsmøtet. 

 

 

 
 

Bjørn Bogerud og Jan Fredrik Kveil  

vurderer sakspapirene sammen. 

 

 

 
 

Petter M. Lange og Knut Johannesen er 

også til stede. 

 

 
 

Nye medlemmer Karen-Marie Ellefsen og 

Linda Verde får overrakt NIV-merke av 

styremedlem Berit Berthelsen med leder 

Wright som nøye overvåker det hele. 



4 

 
 

PROTOKOLL FRA 28. ÅRSMØTET 5. NOVEMBER 2015 

 
1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. 

Leder Per Wright åpnet møtet og ønsket 80 

deltakere velkommen. Dessverre hadde H.M. 

Kong Harald måttet melde avbud til møtet 

grunnet ryggproblemer. 

 

Wright takket adm. dir. for Scandic Hotels Norge, 

Svein Arild Steen-Mevold for et meget godt og 

positivt samarbeid i forberedelsene til årsmøtet og 

for et interessant innblikk i hotellets imponerende 

utvikling. Han ble overrakt Schankes 

idrettsleksikon som gave. 

Ingen bemerkninger til innkallingen eller 

sakslisten som dermed ble godkjent. 

 

 

 
 

Leder Per Wright takker Direktør 

Svein Arild Steen-Mevold for 

arrangementet. 

2. Valg av møteleder. 

Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder. 

Medlemmer som hadde gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med ett minutts stillhet: 

Roar Antonsen, Hroar Elvenes, Grethe Evjenth, Erik Sture Larre, Tormod Moum, Johan Chr. 

Schønheyder og Odd Seim-Haugen. 

 

3. Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder. 

Harald Torhaug og Ann-Helen Bjørnstad ble valgt. 

 

4. Styrets beretning. 

Av beretningen framgikk det bl.a. at foreningen pr. 30.09 2015 hadde 156 medlemmer, inkludert 4 

nye. Det var gjennomført 7 ordinære medlemsmøter, et julemøte med ledsagere samt en 

sommerlunsj med ledsagere. 49 NIV-medlemmer med ledsagere deltok på Nordisk møte på 

Åland. 

 

Ingen bemerkninger til beretningen. 

 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning. 

Regnskapet ble gjennomgått av styremedlem økonomi Håvard Lillegård. Driftsresultatet var på kr. 

16.657 mot budsjettert kr. -59.500,-. Sum egenkapital og gjeld er på kr. 1 381.437,-. 

Revisjonsberetningen med underskrift av revisorene Paul Nestaas og Brit Mørk ble vist på 

skjermbilde. Regnskapet ble godkjent uten kommentarer. 

 

6. Innkomne forslag. 

Ingen. 
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7. Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent. 

Uforandret. Innmeldingsavgift kr. 200,-. Årskontingent kr. 350,-. 

 

8. Budsjett for kommende år. 

Budsjettforslaget ble fremlagt og kommentert av styremedlem økonomi Håvard Lillegård. Et 

stipulert anslag til resultat på kr. -20.000,-. 

Spørsmål fra Kåre Grøtta angående plassering av kapital og avkastning. Styret har fulgt råd fra sitt 

utvalg «Kapitalplassering, lover og regler» når det gjelder dette. Styret ble oppfordret til å vurdere 

dette på nytt. Budsjettforslaget godkjent. 

 

9. Valg. 

Valgkomiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og ble på møtet kommentert 

av valgkomiteens leder, Hans B. Skaset. 

Håvard Lillegård som har vært styremedlem i hele 15 år, og gjort en strålende jobb for foreningen 

på flere områder, signaliserte for ett år siden at han ønsket avløsning. Han ble oppfordret til å ta et 

år til, slik at styret kunne forberede en fordeling av hans mange oppgaver på andre 

styremedlemmer. Det er nå gjort, men vi vet at Håvard er raus med råd og hjelp om det fortsatt 

skulle være behov. 

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige på 1 år. 

 

9.1 Styret. 

Leder Per Wright Gjenvalg 

Nestleder Lars Kolsrud Gjenvalg 

Styremedlem/økonomi Atle Sundelin Ny 

Styremedlem/sekretær Andreas Morisbak Gjenvalg 

Styremedlem Ellinor Allergoth Gjenvalg 

Styremedlem Berit Berthelsen Gjenvalg 

Styremedlem Dikke Eger Gjenvalg 

Styremedlem Petter Riiser Gjenvalg 

 

9.2 Revisorer. 

   Paul Nestaas  Gjenvalg 
   Brit Mørk  Gjenvalg 

 

9.3 Valgkomité. 

 

Leder Hans B. Skaset Gjenvalg 

Medlem Ove Fløtaker Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Varamedlem Unni Nicolaysen Gjenvalg 

 

Alle ble enstemmig bifalt. 
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Avslutning. 

 

Styreleder Per Wright kalte fram styremedlem 
økonomi Håvard Lillegård og takket han så mye 

for det mangesidige og utmerkede arbeidet han 
har gjort for foreningen gjennom alle disse 15 

årene. Han overrakte blomster og inviterte han og 
fruen til lunsj ved en passende anledning. 

 
Jarl Bibow ba om ordet og takket styret for deres 

arbeid i hyggelig ordelag. 
 

Styreleder minnet om julemøtet med ledsagere på 
Olympiatoppen 9. desember, takket forsamlingen 

for oppslutning og tillit – og hevet møtet. 

 

 
 

Leder Per Wright takker mangeårig 

styremedlem økonomi Håvard Lillegård for 

arbeidet. 
 

 

 

 

Harald Torhaug Per Wright Ann-Helen Bjørnstad 

 

 
 

OM SCANDIC HOTELS 
 

I forkant av det formelle årsmøtet holdt adm. 
dir. for Scandic Hotels Norge, Svein Arild 

Steen-Mevold et foredrag om Scandic 
hotellkjedens utvikling. 

 
Han startet med å presentere seg som en 

beskjeden utøver av idrett, men aktelsen i 
forsamlingen steg betraktelig da han straks 

kontret med deltakelse i Marcialonga. 
 

Her følger et kort resymé av hva som ble 

presentert: 

Hotelleventyret startet beskjedent i Laxå i 
Sverige som Esso Motor Hotel i 1963. 1970 

kom det et Esso Motor Hotel i Stavanger. 
I 1972 åpnet det første hotellet i Danmark. 

I 1984 forandret alle hotellene navn til 
Scandic, og i 1993 startet et langsiktig 

planprogram. 
 

Rask ekspansjon ved oppkjøp av hoteller som 
RESCO i 1995, Arctia i 1998 og Provobis i 

2000. 
 

 
 

adm. dir. Svein Arild Steen-Mevold. 
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Ble inkludert i Stockholm Stock Exchange i 1996, kjøpt opp av Hilton i 2001 og dermed tatt ut av 
Stockholm Stock Exchange. I 2007 kjøpte EQT konsernet fra Hilton. 

Lanserte en av de største hotell investeringer i Norden i samarbeid med Pandox i 2012. 
 

Ny hotellkjede etablert i 2013 – HTL. 
I løpet av 2014 tilkom det 76 hoteller i Norge og Sverige og i 2015 var konsernet på børs. 

 
Scandic Hotels AG er nå Nordens største hotellkjede med en årlig inntekt på 11 bn. SEK. Årlig inntekt i 

Norge 4,5 bn. SEK. 232 hoteller og prosjekter med over 42.000 rom (i Norge 14.000). 93 % av inntektene 
i Norden. Tett opp til 13.000 ansatte (4000 i Norge). 

 
Rica + Scandic integrasjon – alle driftshoteller ble integrert fra august til desember 2014. Alle franchise- 

og partnerhotellene ble integrert i løpet av våren 2015 (9 franchisehoteller og 12 partnerhoteller). Det er 
nå 84 hoteller i Norge – fra Nordkapp til Kristiansand. 

 
Scandic + Rica = sant?  

Rivelsrud i Rica, som var Norges største hotellkjede, ville bare selge til Scandic hvis han skulle selge. 
Etter ett og et halvt år erkjenner en at det vil ta år før en fullstendig integrasjon er på plass. Underveis 

gjelder det å utnytte hverandres sterke sider. 
 

Hotellbransjen er et møte med mennesker, det er folk det dreier seg om. Det er 50 nasjonaliteter som 
jobber i konsernet og integrasjonen vil ta tid. 

 
Ny Scandic frokost er utviklet fra F&B teamet sentralt i samarbeid med kjøkkensjefer fra eks-Rica og 

Scandic-hoteller. Egen allergivennlig stasjon med gluten- og laktosefrie alternativer. 13. april etablert som 
«Den nasjonale frokostdagen» med frokostarrangementer over hele landet. Norges beste frokost 

(Twinings best Breakfast). Scandic Nidelven ble vinner av Norges beste frokost for 10. gang. Scandics 
Ishavshotell på 3. plass. Scandic med 12 av 19 fylkesvinnere. 

 
Møtekonseptet delt inn i tre kategorier: Morning Break, Lunsj og Taste Break.  

 
Scandic overtar driften av en av Bergens storstuer, Hotel Norge, fra september 2016. Scandic skal 

investere en kvart milliard i hotellet i 2016-2017, og det blir utvidet til Bergens største hotell. 
De pusser også opp Scandic Byporten, Scandic Edderkoppen, Scandic Sarpsborg, Scandic Hamar, 

Scandic Sjølyst, Scandic Nordkapp og Scandic Havna. 
 

Scandic Friends, Scandics lojalitetsprogram, har totalt 1,6millioner medlemmer. Scandic Friends er kåret 
til et av Nordens beste lojalitetsprogrammer i hotellbransjen. 

 
Scandic «Alt for Sporten»: Scandic er en stor og stolt bidragsyter til den norske idretten. Egne 

sportsmenyer for idrettsgrupper er utarbeidet i samarbeid med Olympiatoppen og Norges Idrettsforbund. 
Mange rom som kan gjøres om fra dobbeltrom til firesengsrom. 

 
Sagt om spesielt utplukkede hotel som Haymarket by Scandic og Grand Central by Scandic: 

« our signature hotels are hand-picked because they all make their unique mark. Building on a 

strong individual character, each hotel is a venue on aquest to be total experience for a picky 
audience – complete with a dynamic event scene, vibrant restaurants and landmark design. More 

than just a great stay, this is a social place where locals and guests hang, work and play. So 
whatever your expectations, expect more». 

 
Scandic Continental – blir et nytt hotell i Stockholm. 
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Priser i Norge: 
- 2011: Nordisk Råds Natur- og miljøpris. 

Tildelt Scandic Norge 

- 2011: HSMAI Ferda-Prisen. «Årets 
Reiselivsmarkedsfører i Norge. Tildelt 

Scandic Hotels Vulkan. 

- 2011: HSMAI Europe – Gull. Tildelt: 
Scandic Hotels/Scandic Vulkan. 

- 2012: HSMAI Adrian Award (New York). 
Gull i kategori: «New opening/launch». 
Tildelt Scandic Hotels/Scandic Vulkan. 

- 2013: HSMAI Prisene. Gull i kategori: 
«Den digitale vinneren» for ONLINE 
CHECK-OUT. Tildelt Scandic Hotels. 

- 2014: HSMAI Prisene. «Den store 
fremgangen». Tildelt Scandic Hotels. 

- 2015: Hotels.com. «Norges beste hotell» i 
Norge. Tildelt Scandic Elgstua. 

 

 

 
 

Også flotte representanter fra vertskapet: 

direktør Claus Petersen Scandic hotell Solli 

flankert av Siv Christensen, salgsdirektør i 

Scandic Norge og Cathrine Kleven Svendsen, 

ansvarlig for idrettsprogrammet i Scandic Norge,   

 

Det er vel bare ett ord å si om denne fantastiske utviklingsreisen: Imponerende! 
 

Andreas Morisbak 
Referent 
 

 
 

RAMMEN RUNDT ÅRSMØTET 2015 
 

I det forberedende arbeidet hadde NIVs arrangementsutvalg møter med adm. dir. Scandic Hotels, Norge, 
Svein Arild Steen-Mevold, Food & Beverage Director Scandic Norge, Morten Malting, direktør Solli 

hotell, Claus T. Pedersen og restaurantsjef Dag Finn Johansen i hotellet. Vi møtte stor positivitet og 
velvilje for arrangementet hos alle. 

Lokalene egnet seg godt for arrangementet med velegnet mottakelsesrom, greit møterom og romslig 
spisesal. 

 
Rutiner for H.M. Kongens ankomst og tilstedeværelse ble gjennomgått med Slottets representanter 3 

dager før årsmøtet, men dessverre så Kong Harald seg nødt til å melde forfall på grunn av en trøblete 
rygg. Fra årsmøtemiddagen ble det sendt en underskriftshilsen til han med ønske om snarlig og god 

bedring. Det er mottatt hyggelig takk fra Slottet for dette. 
 

I forkant av selve årsmøtet holdt Steen-Mevold et foredrag om Scandic hotels utvikling – og det henvises 
til eget referat fra dette. 

 
Karen Marie Ellefsen og Linda Verde ble tildelt de synlige bevisene på at de var tatt opp som medlem i 

NIV. 
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I etterkant av årsmøtet ble NIVs priser delt ut. Journalistprisen til Dagbladets Esten O. Sæhter. Han hadde 
imidlertid ikke anledning til å være til stede. Prisutvalgets leder, Åge Dalby leste begrunnelsen for 

tildelingen som for øvrig ble gjennomført i Dagbladet 9. november. (Se begrunnelsen og egen sak om 
dette). 

 
NIVs ærespris gikk til Daimi Akin. Begrunnelse og tildelingen foretok Berit Berthelsen som representant 

for prisutvalget. (Se begrunnelsen). 
 

Så var det duket for å få et innblikk i kickbox 
sporten som i relativt liten grad er framme i 

lyset, men som i de senere år nærmest har 
håvet inn medaljer og mestertitler. Det ble 

gjort ved at en av de som i særlig grad har 
hatt fokus på denne sporten og som bl. a. har 

vært kritisk til at ikke trener og aktive i denne 
sporten har fått større oppmerksomhet på 

Idrettsgallaen, Tom A. Schancke, intervjuet 
trener Akin og den mestvinnende utøveren i 

idretten, Thea Therese Næss. 
 

Akin fortalte om sin bakgrunn som barn i en 
landsbygd svært langt fra mer urbane strøk i 

Tyrkia og hvordan reisen og utviklingen og 
en del tilfeldigheter på veien hadde ført han 

til etablering i Norge og den sentrale 
posisjonen hans i full kontakt kickboxing. 

 

 
 

Tom A.Schancke her flankert av Thea Therese 

Næss og Daimi Akin før intervjuet. 
 

 
Han har holdt på i 22 år med denne idretten og var en utmerket utøver selv. Hans arbeid med andre 

utøvere, bl. a. 10 år med landslagsutøvere, er meget imponerende. 18 VM- og 17-EM medaljer har hans 
utøvere vunnet og som en liten nasjon er Norge nest best i verden i denne idretten. Akin er kjent for å 
bruke alternative treningsmetoder. Aktiviteten er blitt en livsstil for han, han driver virksomheten med 

glede og gleder seg med sine utøvere når de lykkes. 
 

 
 

Thea Therese Næss forteller 

om sin idrett. 

 
 

 
Thea Therese Næss fortalte litt om hvordan hun opplever  å være 

utøver i denne sporten, om trening og konkurranser – og ble 
utfordret litt på å beskrive Akin som trener. Da kom det fram at 

hun oppfatter han som ydmyk, at han ser alle og hver enkelt 
utøver, er villig til å lytte – og på den måten får det beste ut av 

utøverne. 
 

 
En absolutt informativ og interessant seanse. 
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Årsmøtemiddagen. 

Det virket som Dikke Eger og Ellinor Allergoth hadde fått til gode bordsammensettinger omkring de 

runde bordene for stemmene og stemningen var godt hørbar fra første stund. 
Adm. dir. Svein Arild Steen-Mevold ønsket velkommen til bords, og vi gikk løs på en spennende meny: 

- Forrett: Ristet kamskjell med skalldyrskum, eple-fennikel, purè, sjøgress og sitronconfit. 

- Hovedrett: Hjortefilet med varme krydder, lun Royal av persillerot, kålsalat, varm tranebærgelè og 

soppragu. 

- Dessert: Sitronterte med brent marengs, servert med bringebærsorbet og frysetørkete bær. 

- Vin: Dopff & Irlon Cuvee, Alsace, Frankrike og Fontanafredda Ebbio, Langhe Nebbiolo, 

Piemonte, Italia. 

Under middagen ble vi underholdt av to unge stand up komikere. De traff kanskje ikke forsamlingen helt 
med sin form for humor, men de stimulerte tydeligvis to av våre NIV damer til følge opp med muntre 

historier. Først Eva Berge og deretter Anne Ma Thorsen. 
 

Og flere muntre historier ble det da Liv Jagge takket for maten på en spirituell måte. 
 

Til slutt, da både kaffe og avec hadde passert strupen, var tiden kommet til å takke for det utmerkede 
samarbeidet i forkant og i gjennomføringen av arrangementet.  

 

 
 

Leder Per Wright takket først direktør 

Claus T. Pedersen og overrakte han 

Schankes «tungvektsleksikon». 

 

 

 
 

 

 
 

Restaurantsjef og alt mulig mann, Dag Finn 

Johansen, fikk boken om de olympiske mestre. 

 
Det samme fikk også Siv Christensen, salgsdirektør i Scandic Norge og Cathrine Kleven Svendsen, 

ansvarlig for idrettsprogrammet i Scandic Norge, (se tidligere bilde). 
 

Tilbakemeldingene har vært ganske unisone: Det ble en trivelig aften denne gangen også. 
 

Andreas Morisbak 
Referent 
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Sportsjournalistprisen 2015 til Esten O Sæther 
 

 

 

Den skarpe og uredde journalisten 

Esten O. Sæther fra Dagbladet fikk 

overlevert prisen på sin arbeidsplass av 

styrets leder Per Wright og  

styremedlem Andreas Morisbak  

her flankert av 

sjefsredaktør John Arne Markussen 

 

 

Foto: Åge Dalby. 
 

I og med at prisvinner Esten O. Sæther ikke kunne være til stede for å motta prisen på årsmøtet, foreslo vi 
at overrekkelsen gjerne kunne foretas på hans «hjemmebane» Dagbladet og det uttrykte han seg positiv til 

med en gang. 
 

Leder Per Wright samt Åge Dalby og Andreas Morisbak fra prisutvalget troppet opp i Dagbladets lokaler 
til avtalt tid – og vi syntes alle tre at det ble en fin markering. 

Seansen var tydeligvis godt planlagt og bekjentgjort for journalist kollegaer strømmet inn i rommet i 
hopetall. Per Wright fikk først ordet og orienterte forsamlingen litt om hva NIV er for noe og hvilke 

aktiviteter vi bedriver. Deretter leste Åge Dalby begrunnelsen og overrakte prisen. Deretter tok 
sjefsredaktør John Arne Markussen ordet, gratulerte prisvinneren, roste Sæthers journalistytringer og at 

han hadde hans fulle støtte i virksomheten han var involvert i utenom journalistjobben (Trener fotball, 
KFUM og landslagstrener i futsal). 

 
Andreas Morisbak 

Referent 
 

Komiteen, som har bestått av Åge Dalby (leder) Ellinor Allergoth, Andreas Morisbak og Brit 

Mellegård, avga følgende begrunnelse: 

«Sæther (f. 13.02.55) har arbeidet med sportsjournalistikk i Dagbladet siden 1984. 

Før den tid var han tilknyttet Vårt Land. Han har alltid uttrykt seg med skarp og 

uredd profil. Ikke alle har vært enige i diverse standpunkter og konklusjoner. Men 

Sæther har ofte skapt etterlyst debatt. 

Kunnskapsrike Sæther er den sentrale sportskommentatoren i Norge som gjennom 

flere tiår har vært mest opptatt av utviklingen innenfor idrettens organisasjoner, 

allianser og maktpersoner – i Norge og ellers i verden. Evnen til å skape 

meningsutveksling og engasjement har alltid vært til stede. 

Sæther, som er cand. philol. med historie som hovedfag, har hatt ulike roller i 

Dagbladet, - som reporter, sportsredaktør, politisk reporter, redaksjonssjef, 

nyhetsredaktør og første redaktør for Dagbladet.no fra 2002 til 2008. Han har siden 

2009 vært trener for landslaget i futsal (innendørsfotball) og har i 50 år vært aktiv og 

trener i KFUM-kameratene i Oslo.» 

 

Styret vedtok enstemmig å tildele prisen til Esten O. Sæther. 
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NIVs Ærespris 2015 til trener Daimi Akin 

 
 
 

Daimi Akin (42år) er medlem i 

Fighter Kickboxingsklubb. Han er 

født i Tyrkia og kom til Norge som 

7-åring. 

 

Som utøver har han vært på 

landslaget (92-98) med en 5. plass i 

EM og VM som beste resultater. 

Han har 4 nordiske mesterskap og 

6 NM, samt sølv i NM i vanlig 

boksing. 

 

Som trener har han deltatt på OL-

toppens topptrenerutdanning og 

er fra 1995 – dd trener/leder i 

Fighter Kickboxingsklubb og 

siden 2001 – dd landslagstrener 

(fullkontakt) 

 
 

Styremedlem Berit Berthelsen fikk gleden av å 

overrekke NIV’s ærespris til trener Daimi Akin.  
 

 

Utvalgte som har vurdert kandidater til årets Ærespris har bestått av: 
Leder: Per Wright. Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Odd Flattum.  

Utvalgets begrunnelse var: 

Daimi Akin har hatt en lang, omfattende og suksessrik virksomhet innenfor kickboksing. Han 

startet som utøver, etablerte klubben Fighter Kickboxingsklubb og fortsatte som trener og leder for 
denne klubben i mange år. Daimi har skapt et toppidrettsmiljø for kickboksing i klubben og på 

landslaget. Gjennom mange år er det frambrakt stadig nye topputøvere av begge kjønn som har 
oppnådd svært gode internasjonale resultater. Hans evne til å motivere både jenter og gutter til 

topp ytelse blir framhevet. 

Fra 2001, da han tok over som landslagstrener i fullkontakt, har hans utøvere vunnet 54 medaljer i 

VM/EM (22-17-15) og 6 medaljer i Combat Games (3-3-0) som er kampsportens svar på OL. 

Akin har vært innstilt som årets trener på Idrettsgallaen i 2010 og 2013. 

Han mottok Oslo Idrettskrets hederspris i 2013. Oslo Idrettskrets uttaler at Akin er en usedvanelig 
positiv og glad idrettsleder som alltid stiller opp på skoleidrettsdager, idrettsfestivaler eller andre 

forbindelser hvor idrettsfellesskapet ber om en innsats fra særidrettene. 

 

Styret i NIV har enstemmig tildelt Æresprisen til Daimi Akin. 
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NIVs JULEMØTE 2015  
 

 

 
Grunnet utbedringsarbeider på NIH 

måtte årets julemøte flyttes – og med 
våre gode forbindelser til 

Toppidrettssenteret (les Lars Kolsrud) - 
ble det stevnet til møte på toppidrettens 

høyborg den 9. desember.  
 

Lars var selvfølgelig den naturlige leder 
av møtet på sin hjemmebane, med god 

hjelp og støtte fra Ellinor og Dikke. 
 

68 deltakere, hvorav 42 medlemmer, 25 
ledsagere og en spesielt innbudt gjest, 

Laila Elvenes, samlet seg til 
velkomstdrink i rommet nærmest veien 

inn til senteret. 
 

 
 

To av festkomiteens medlemmer  

Dikke Eger og Lars Kolsrud 

 

Lars hadde rigget PCen klar, så etter at han hadde ønsket velkommen, annonserte han allsang etter tekst 
vist på veggen. Melodien var kjent (Julekveldsvisa), men teksten var noe omarbeidet for å si det pent. 

Ikke for det – den nye teksten var humoristisk og passet kanskje bedre for mange i rommet enn 
originalen. 

 
Han introduserte leder Per W. som hilste fra Jarl Bibow. Bobow hadde måttet melde forfall, og var 

bekymret for hvem som skulle takke styret for utmerket arbeid. Per gjorde også oppmerksom på at 
medlem Anne Marie Lund Thorvik fylte 70 år på denne dag og at hilsen var sendt. 

 
Per introduserte i sin tur Johan Baumann som tidligere samme dag hadde vært på den årlige 

sammenkomsten for det krigsskolekullet han gikk på i sin tid. H.M. Kong Harald, som gikk på det samme 
kullet og var til stede på sammenkomsten, hadde bedt Johan overbringe en hilsen til oss på juletreffet, noe 

vi alle selvfølgelig syntes var hyggelig. 
 

Lars K. tok forsamlingen med i et nytt vers av den omskrevne julesangen før han informerte oss om at vi 
måtte finne navnet vårt og bord nr. på oppslåtte lister før vi beveget oss inn i Toppidrettssenterets kantine 

der de 8 personene ved hvert bord måtte finne ut av den innbyrdes plassering – noe som så ut til å gå 
greit. 

 
Menyen var velkjent og god julekost som ble inntatt ved selvbetjening som måtte gjennomføres med en 

viss rekkefølge dirigering – noe som også så ut til å gå greit. Etter at ribbe, pinnekjøtt med tilbehør var 
behørig fortært, kunne dette toppes med to dessertmuligheter – riskrem og/eller multekrem. 

 
Ved middagen ble vi utfordret til mer sang som stilte visse krav til oppfølging og gjennomføring grunnet 

rim-manipulering. 
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En noe brydd leder takker for 

oppmerksomheten rundt hans 75 års dag. 

 
Leder Per Wright skulle fylle 75 år 30. desember og 

det var derfor både naturlig og hyggelig at 
arrangementskomitéen satte jubilanten i fokus ved 

denne anledningen. 
Blant annet ved Lasse Nettums video som denne gang 

konsentrerte seg om en mindre idrett, men som Per 
gjorde en flott karriere i, nemlig bandy. Vi fikk se 

klipp fra forskjellige kamper på klubb- og 
landslagsnivå. Høydepunktet for Per var nok VM i 

Moskva i 1965, der han spilte i finalen mot Sovjet. 
 

Lasse hadde også tatt kontakt med personer som 
spilte samtidig med Per, både med- og motspillere, og 

her fikk vi høre svært rosende ord om Pers 
menneskelige og idrettslige kvaliteter fra Roy 

Wangen, Steinar Pettersen, Ole Jonny Friis og Roar 
Løwer Nilsen. 

 
Dikke ville gjerne synge enda et vers av 

Julekveldsvisa (et vers jeg oppfattet var diktet under 
middagen i ren inspirasjon. Bra gjort!) 

 
Lars kalte Per fram der han i tillegg til videoen fikk 

overrakt boka «Gull i munn» med diverse 
underskrifter. 

 
 

Per var jo en meget allsidig idrettsmann som gjorde det godt i hele fire idretter: Bandy, fotball, tennis og 
friidrett. Han har topptrenerutdanning i bandy, fotball, tennis og ulike verv i bandy, tennis og i NIF og 

jobbet en årrekke på NIH, en periode også som rektor. 
Som den beskjedne kar han er, følte han seg nok litt brydd over all oppmerksomheten mot egen person, 

mens alle vi andre syntes det både var vel fortjent og hyggelig. 
 

Før Peder Lunde slapp til for å takke for maten, ble vi minnet om: «Always look at the bright side of life» 
og «Man blir gammel når man slutter å ha det gøy». Sannheter det kan være vel verd å etterleve! 

 
Peder utnevnte seg selv som en slags stedfortreder for Jarl Bibow og takket i pene ordelag Styret, 

arrangementskomitéen for samlingen, for maten, for programinnholdet, for Lasses filmklipp. 
Kjøkkenpersonalet ble kalt inn og fikk sin velfortjente applaus for smaken på det vi hadde fortært.  

 
 

Jeg tør si Peder satte ord på det vi alle følte som en vellykket kveld! 
 
 

Andreas Morisbak 
Referent 

 
 

Har du betalt medlemskontingenten for 2016? 

Hvis ikke – kan du betale kr. 350,- til konto 6011 05 96009 
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Styreoppnevnte utvalg 2016 
 

Styret har i styremøte 19. januar 2016 oppnevnt følgende utvalg: 
 

Norsk Idretts Æresgalleri: 
Oppnevnelsen av utvalget stilles i bero på grunn av at det er i gang en prosess som foreløpig er 

uavklart. Leder Per Wright og Åge Dalby følger opp hva som skjer i prosessen. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 
Leder: Per Wright. Medlemmer: Hans B. Skaset Berit Berthelsen og Odd Flattum. 

 

Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby. Styret mener utvalget bør suppleres med en 
kvinne som eventuelt oppnevnes senere. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegaard. 
 

Rekrutteringsutvalg: 
Leder: Lars Kolsrud. Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad. 

 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset, Harald Tronvik og Atle S. Sundelin 
 

Redaksjonsutvalg: 
Redaktør: Petter Riiser, Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Arthur S. 

Knudsen/Håvard Lillegård (stepper inn etter behov) (foto). 
 

 

JUBILANTER 

 

Fram til neste nummer av NIV-NYTT kommer ut, kan følgende medlemmer ha jubilert: 
 

12 februar Per Carl Corneliussen 80 år   23. april Per Landmark 85 år 

25. februar Anders Besseberg 70 år  1. mai Thor-Øistein Endsjø 80 år 

25. februar Mildrid Kristoffersen 85 år  1. mai Olaf Evjenth 90 år 

3. april Sverre Bergenholt 70 år  2. mai Per Herman Haga 80 år 

20. april Christian Mohn 90 år  7. mai Jan Henrik Greve 80 år 

 
 

NIV-medlemmer som har gått bort 
 
 

Disse medlemmene har gått bort siden årsmøtet i 2015. 
 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-

NYTT 

Georg Smefjell 9.6.37 6.12.2015 1988 Ishockey Nr. 1-16 
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Minneord 
 
 

GEORG SMEFJELL (1937 - 2015) 
 

 
 

Georg Smefjell, 

her som aktiv ishockeyspiller. 

Har vært medlem av NIV 1997 – 2015 
 

Georg Smefjell (f 9.6-37) døde 9. desember-15 i 
en alder av 78 år etter lang tids sykdom. Han ble 

bisatt 16. desember i Vestre gravlund nye kapell. 
 

Georg Smefjell har vært medlem i Norske 
Idrettsleder-Veteraner siden stiftelsesåret 1988, 

men på grunn av sykdom har han ikke kunnet 
delta i NIVs aktiviteter de seinere år. 

 Georg har hatt en omfattende karriere innen 
ishockey både som spiller og leder. 

 
Han begynte som spiller i Templar som siden 

ble til Tigrene og hadde tilhold på Grünerløkka. 
Han var trofast Tigrene-spiller i alle år og vant 

to NM med dem (1957 og 1961). I sitt siste 
spilleår 1969 mottok han Gullpucken som 

tildeles årets spiller. Dette året ble Tigrene slått 
sammen med Asker til Frisk Asker og Georg 

fikk med seg lagets første sesong i toppserien. 
 

I karrieren spilte Georg 62 landskamper, 
deriblant med deltakelse i 10 VM-turneringer og 

2 OL-turneringer (1964 i Innsbruck og 1968 i 
Grenoble). 

 
Deretter fortsatte Georg i lederoppgaver innen 

Ishockeyforbundet. 
Han var leder for uttakningskomiteen for 

landslag (UK) i perioden 1972- 82.   
I årene 1971-74 og 1978-82 var Georg med i 

styret for Norges Ishockeyforbund som 
styremedlem og som visepresident. 

 
Yrkesmessig hadde Georg sitt virke innen 

shipping i Lorentzen Chartering og de siste 
arbeidsårene i Belships. 

 
Georg etterlater seg kone, to barn og seks 

barnebarn. 
 

Vi lyser fred over Georg Smefjells minne. 
 

 
Per Wright 

 

Foto: utlånt fra familien 

 
 

 

MØTEDATOER 2015 
 

 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer 2016: 

tirsdag 16. februar, tirsdag 15. mars, tirsdag 19.april, tirsdag 10.mai, sommeropplegg med ledsagere 
tirsdag 14. juni, tirsdag 6. september, tirsdag 11. oktober. Årsmøte uke 45. Julemøte uke 49. 
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Nytt styre  
 

 

 
 

Styret for perioden nov 2015 – nov 2016 ble valgt på årsmøtet 5. november 2015 på Scandic hotell, Solli. 
Her er styrets medlemmer samlet i trappen på Engebret Café under en uhøytidelig lunch sammen med to 

andre medlemmer (se neste side). 
 

I trappen finner du nederst fra venstre sekretær Andreas Morisbak, leder Per Wright og Dikke Eger. 
Andre linje fra venstre er Berit Berthelsen, Petter Riiser og Ellinor Allergoth. 

Bakerst står fra venstre Atle Steinar Sundelin og Lars Kolsrud. 
 

Café Engebret har fått navnet sitt etter gründer 
Engebret Christophersen fra Nord Odal. Han dro i 

svært ung alder fra hjemstaden til byen og fikk 
jobb som hjelpegutt på Lars Ihles lille kafé på 

Stortorvet. I 1848 steg han i gradene og ble kelner 
på Sumpen, kjellerrestauranten i Gamle Logen, der 

mange kunstnere og teaterfolk vanket. Han sparte 
opp penger og i 1857 fikk han etablert seg i 

Kirkegaten før han i 1862 kjøpe Bankplassen 1 
som vi besøkte i dag. Umiddelbart etter åpningen 

kom Asbjørnsen, Bjørnson, Ibsen og Johannes 
Brun og mesket seg med maten (og drikken) som 

søsteren til Engebret hadde laget.  
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En takk til to medlemmer 
 

Foreningen har som nevnt tidligere fått 

testamentert en flott gave fra vår 

mangeårige fotograf Arthur S. Knudsen, 

nemlig alle bildene han har tatt eller tatt 

vare på av foreningens medlemmer helt 

siden 1991 og fram til dags dato. Arthur 

S. Knudsen har i tillegg til å være 

fotograf også vært medlem av foreningen 

siden 1998 og vært varamedlem i styret i 

perioden 04 – 07 og sittet i valgkomiteen i 

2009. 

Denne storslåtte gaven har styret tatt 

vare på og gjort tilgjengelig for styrets 

medlemmer. Disse mer enn 2.400 bildene 

vil bli benyttet etter behov.  
 

 
Per Wright og Ove Fløtaker i trivelig 

passiar. 

 

Ove Torleif Fløtaker fylte 80 år 25. 

januar i år. Han har vært medlem siden 

1997 og har vært formann i perioden 

2004 – 09. Han har også sittet i 

valgkomiteen siden 2011tidligere. 

Det var svært hyggelig å kunne takke 

disse to medlemmene på en verdig måte 

for deres bidrag til foreningen med en 

hyggelig lunch på Café Engebret. 

 

 
Lars Kolsrud, Dikke Eger, Arthur S. 

Knudsen og Berit Berthelsen 

 
Atle Sundelin, Per Wright, Ove Fløtaker, 

Andreas Morisbak og Ellinor Allergoth 
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Morgengymnastikk en naturlig og obligatorisk del av morgenstellet! 

 
 

Ann-Helen Bjørnstad, som har 

vært medlem i NIV siden 2002 

og har drevet med gymnastikk 

og turn i mange år, har skrevet 

dette innlegget på oppfordring 

fra oss. 

 

Her ”poserer” hun sammen 

med Titteliten Hagfors (90 år) 

 

 
Norges Gymnastikk- & 
Turnforbund er Norges eldste 

særforbund og feiret i 2015 sitt 125 
års jubileum. I 1906 fikk man et av 

Norges aller første O L gull 
(troppsturn) og i vår egen tid har 

Norge vunnet E M i troppsturn og 
har i flere år hatt regjerende 

verdensmester for veteraner i 
herreturn ved Espen Jansen. 

 
 

 
Gymnastikk & Turn-idretten ble utviklet i Tyskland på 1800-tallet i Tyskland. Som vanlig var man på 

jakt hvem som kunne være de beste soldatene, og de beste kandidatene for dette mente en av offiserene at 
man kunne rekruttere fra seilskutene. Når mannskapet her var så godt trent, ble løsningen å lage 

seilskuteutfordringer på land: 
Slingre-stige, ribbevegg og tauverk til å klatre i. Kasser til å hoppe over. Bommer til å balansere på. 

Ringer, stenger og rekkverk til å svinge i. Og koordinert fysisk lag-arbeid som utviklet seg til 
troppsgymnastikk. 

 
Etter dette har treningen og de motoriske ferdighetene fra Gymnastikk & Turnidretten vært en base for 

nær all idrett. Det starter med «Mor-og-barn» gymnastikk, går for de beste via turn- og RG-artistene i O 
L, samtidig som troppskonkurranser og oppvisninger nasjonalt og internasjonalt arrangeres for alle 

ferdighets- og ikke minst alle aldersnivå. Det er slett ikke uvanlig at man gjennom et helt liv, ukentlig 
treffer treningsvenner i turnhallen. 

 
En av de mest aktive instruktørene for «godt voksne» i dag, Titteliten Hagfors (se foto), er 90 år, et flott 

forbilde for en aktiv livsstil og hun er en elegant forturner og instruktør for sine partier. Blant NIVs godt 
voksne medlemmer, finnes det flere som ukentlig trener med sine gamle turnvenner. 

 
Selv om det er lenge siden man gjorde flikk-flakk og salto, kan man gjøre svært mye for å forsinke det 

naturlige aldersforfallet av smidighet, styrke, koordinasjon og balanse. Det er også utrolig hvor lenge en 
turner kan «stå-på-hendene» eller sitte i spagaten, dersom hun/han regelmessig opprettholder disse 

ferdighetene. Økende alder gir nye utfordringer - og det å vite at man ukentlig trener og lett kan komme 
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seg ned til og opp fra liggende på golvet, gir stor trygghet dersom man skulle være uheldig å falle. Styrke 
og balanse er viktig gjennom hele livet, og det er trenbart – hele livet. 

 
Økende alder kan også gi behov for perioder med rehabilitering og «reparasjons-operasjoner». Det kan 

være nødvendig med avlastende krykkegang eller trening med og uten ledelse fra fysioterapeut. 
 

Ettersom turnere er vant til å ta instruksjon, har god styrke og god kroppsbevissthet, - lærer de oftest raskt 
hvordan deres bevegelsesmønster med nye hjelpemidler, må være. 

 
Selv slutter jeg aldri å overraskes over hvordan stølhet, verkende ledd og ryggplager, raskt blir mye bedre 

om man starter dagen med et lite gymnastikk- eller pilates program. Vi har ikke lenger 
«Morgengymnastikken» med Reidar Morset i radio eller Valborg Hagfeldt på tv. Om jeg som ung syntes 

dette var litt rart, savner jeg det nå. Når man har erfart hvor effektivt og smertelindrende en slik start om 
morgenen kan være, blir det å gjøre en form for morgengymnastikk en naturlig og obligatorisk del av 

morgenstellet. 
  

Ann-Helen Bjørnstad 
 

 

Aftenpostens gullmedalje 2015 til Mats Zuccarello  
 

 

 

Dette bildet og tegningen av Mats 

Zuccarello Aasen har NIV-Nytt fått 

lov til på benytte av Aftenposten. 

 
FOTO: ILLUSTRASJON: INGE GRØDUM / FOTO: PONTUS 

HÖÖK 

 

 
Som første lagidrettsutøver har Mats Zuccarello (28) fått tildelt Aftenpostens Gullmedalje. Han er dermed 

også blitt historisk på den lange listen av utøvere som tidligere har fått denne prisen.  
Blant kandidatene til årets pris var det navn som Therese Johaug, Alexander Kristoff og Rune Velta. 

 
Komiteen har bestått av Eirik Fardal, sportssjef i Aftenposten, Lars Kolsrud og Åge Dalby fra NIV. 

 
Vi kjenner alle til hans prestasjoner på ishockeybanen i verdens tøffeste ishockeyliga NHL og med laget 

New York Rangers. At han også har vært alvorlig skadet og har kjempet seg tilbake lyser det stor 
beundring av. 

 
Fra komiteens vurderinger har vi sakset følgende: 

”Vi valgte Mats Zuccarello som vinner av Aftenpostens Gullmedalje fordi det er en bragd utenom 

det vanlige å komme tilbake fra en sånn skade, og prege verdens største hockeyliga igjen. I tillegg 
kan Zuccas historie og sunne holdning til idretten inspirere unge, norske hockeyspillere til å følge 

drømmen sin. Og ikke minst bare nyte det å leke på isen.” 
 

Se også på aftenpostens hjemmesider: 
http://www.aftenposten.no/100Sport/ishockey/Derfor-vinner-Zucca-Aftenpostens-Gullmedalje-662070_1.snd 


