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Om å ta vare på 

egen kropp! 
 

Vi er en forening med 

medlemmer som i kraft av 
våre posisjoner, i forskjellige 

organer og organisasjoner, 
har vært med på å bistå med 

kvalifiserte råd og drive 
idretten i den retning og til 

det nivå den er kommet nå. 
Når vi nå ikke lengre er med 

i den organiserte idretten på 
samme måte som tidligere, 

er det ikke mer enn rimelig 
at vi kaster noen blikk på oss 

selv og ser om vi fremdeles 
er de ”lederne” som vi en 

gang var, også med tanke på 
ivaretakelse av helsen.  

 
Per Wright har i forrige 

nummer tatt til orde for at vi 
i langt større grad bør 

komme oss tilbake til 
idrettene. For han er det 

tennistreningen som står i 
fokus.  

 
I dette nummer viser Liv 

Jagge oss hvordan 
Wyllerløypa er en herlig 

lekeplass også for de godt 
voksne.  

 
Vi vil be flere av våre 

medlemmer om å dele med 
oss hvordan de selv ivaretar 

helsen i egen kropp gjennom 
forskjellige aktiviteter. 

Ønsker du å dele med oss, 
eller kjenner du til noen som 

kan tenke seg å dele sine 
erfaringer med oss ber vi om 

at de tar kontakt med 
 

redaktøren og forteller litt om 
dette. Det er mange av oss som 

er aktive innen forskjellige 
idretter som turn, ski, friidrett 

med flere. Det arrangeres også 
mange forskjellige 

konkurranser tilpasset den 
alderen og det nivået som våre 

medlemmer har. 
 

Noen eksempler: 

Eldste mann i 

Birkebeinerrennet som 
gjennomførte dette i 2015 var 

Birger Brandsæter i klassen 
M90. Han gjennomførte på 

tiden 06:00:14. 
Det var 4 jenter i klassen K75 

som gjennomførte 
Birkebeinerløpet, beste kvinne 

på tiden 02:27:15! 
Kari Fosdahl Boge syklet inn 

på tiden 08:38:13 og ble beste 
kvinne i klassen K70-74. 

 
Når man setter seg det målet at 

man skal gjennomføre et 
løp/renn/ritt i denne 

størrelsesorden, kreves det 
lengre tids trening.  

En systematisk trening over tid 
kombinert med fornuftig 

kosthold gir stor helsegevinst. 
 

Så er mitt spørsmål til våre 
medlemmer: 

 
ER vi, som tidligere 

idrettsledere, flinke nok til 

selv å ta vare på egen helse 

og ”misjonere” dette for 

andre av ”oss godt voksne” 

der vi nå befinner oss i livet? 

 
Sportslig hilsen 

Petter Riiser 
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ÅRSMØTE 2015 
torsdag 5. november kl 16.30 

hos 

 
Scandic hotell, Solli, Parkveien 68, 0254 Oslo 

 
Program: 
16.30 Ankomst i resepsjonen, samvær og forfriskninger 

17.00 HM Kong Harald ankommer 
17.30 Orientering om Scandic hoteller ved adm. Dir. Svein Arild Steen-Mevold 

 

18.15 NIVs Årsmøte  

Dagsorden: 
1. Åpning av leder og valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
3. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder 

4. Styrets beretning 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning 
6. Innkommende forslag 

7. Fastsettelse av innmeldingsavgift og årskontingent 
8. Budsjett for kommende år 

9. Valg 

9.1. Styre 
9.1.1. leder 

9.1.2. nestleder 

9.1.3. styremedlem, økonomi 
9.1.4.  styremedlem, sekretær 

9.1.5.  4 styremedlemmer 
9.2. 2 revisorer 

9.3. valgkomité: leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 

Utdeling av årets ærespris for trener/leder og journalistprisen 

 
19.30 Tre retters middag med taler og underholdningsinnslag 

21.00 Sosialt samvær med kaffe og avec 
22.30 Avslutning 
 

JUBILANTER 

 

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

9. desember Anne Marie Lund 
Thorvik 

70 år   25. januar Ove Torleif Fløtaker 80 år 

10.desember Anders Amble 75 år  12. februar Per Carl Corneliussen 80 år 

30. desember Per Fredrik Wright 75 år  25. februar Anders Besseberg 70 år 

5. januar Finn Erling Skram 85 år  25. februar Mildrid Kristoffersen 85 år 

 

  



4 

 
 

STYRETS BERETNING 
 

For perioden 1. oktober 2014 – 30. september 2015 

 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 26. årsmøte 10. november 2014 med Telenor som vertskap. 75 

medlemmer deltok. 

Valg av styre 

Leder: Per Wright (gjenvalg). Nestleder: Lars Kolsrud (gjenvalg). Styremedlem, økonomi: Håvard 

Lillegård (gjenvalg). Styremedlem, sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg). Styremedlem Ellinor 
Allergoth (gjenvalg). Styremedlem Berit Berthelsen (gjenvalg). Styremedlem Dikke Eger (ny). 

Styremedlem Petter Riiser (ny). 

Valg av revisorer 

Paul Nestaas (gjenvalg) og Brit Mørk (ny). 

Valg av valgkomité 

Leder: Hans B. Skaset. Medlem: Ove Fløtaker (gjenvalg). Medlem: Elisabeth Seeberg (ny). Varamedlem: 
Unni Nicolaysen (ny). 

Styreoppnevnte utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 
Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Berit Berthelsen, Per Jorsett og Tom A. Schanke.  

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

Aftenposten Gullmedalje: 
NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 
Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegård.  

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

Kapitalplassering, lover og regler: 
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset og Harald Tronvik. 

Redaksjonsutvalg NIV-NYTT og internettside: 
Åge Dalby (redaktør). Ba seg etter hvert fritatt grunnet mange gjøremål og Petter Riiser overtok 

funksjonen fra nr.3-15. Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent m.v. 

Pr. 30.09 2015 hadde NIV 156 medlemmer. 

7 medlemmer har gått bort i perioden: Roar Antonsen, Hroar Elvenes, Grethe Evjenth, Erik Sture Larre, 
Tormod Moum, Johan Chr. Schønheyder og Odd Seim-Haugen. 

4 nye medlemmer er tatt opp: Karen-Marie Ellefsen, Arild Holm, Børre Rognlien og Arne Kvalheim. 

Styrets virksomhet 

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. 
Det er holdt 6 regulære medlemsmøter samt 2 arrangementer med ledsagere – julemøtet på NIH og 

sommeravslutningen på UBC, Ullevål. 
Det deltok 49 medlemmer og ledsagere på det nordiske veteranmøte på Åland 20 – 23. august. 
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Styret har som tidligere, lagt vekt på den personlige kontakten mellom idrettsledere og kommet med 
innspill i form av foredrag som kan ha interesse for målgruppen – spesielt innenfor idrettsområdet. 

Våre medlemsmøter, med styremøter i forkant, har vært avholdt på Idrettens Hus, Ullevål Stadion med 
servering av lunsj i NIFs kantine i forkant av medlemsmøtene. 

 
Medlemsmøter og arrangementer 

Dato Kåsør Tema Delt. 

14.10.14 Inge Andersen Et Idrettsløft uten et OL/PL 2022 42 

11.12.14 Julemøte med ledsagere 62 

20.01.15 Hallvor Kleppen De kalde lekene (Norge, skisport og Olympiske leker) 47 

24.02.15 Pål Gordon Nilsen Ungdoms OL på Lillehammer i 2016 34 

24.03.15 Ralph Høibakk 60 år i fjellet. Faremestring – flaks eller ferdighet 37 

28.04.15 Børre Rognlien 52 år som idrettsleder. Erfaringer og refleksjoner 47 

16.06.15 Arne Kvalheim Bislet, Norges mest kjente og tradisjonsrike idrettsanlegg 

og Bislet Games 

48 

20.08 – 

23.08.15 

Nordisk Idrettsleder-Veteranmøte på Åland med ledsagere 49 

15.09.15 Geirr Kihle Fra onsdagsrenn på Konnerud til World cup i Drammen 37 

Årsmøte 2014 

Årsmøtet ble holdt i Telenors flotte bygning på Fornebu med konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i spissen 

for vertskapet. Han ønsket HM Kong Harald og den øvrige forsamlingen på 75 deltakere velkommen og 
vi fikk oppleve et særdeles godt og profesjonelt vertskap. 

Baksaas holdt en interessant orientering om Telenors oppstart i OL-året 1994 og den imponerende 
utviklingen fram til i dag. Han stilte i fullt OL antrekk under foredraget, for å markere startåret.  

Heine Totland og hans bandkamerater holdt et strålende show under middagen. Totland fungerte også 
som toastmaster. 

Grethe Johnsen fikk beviset på at hun var opptatt som nytt medlem. Davy Wathne takket for maten. 

NIV-NYTT 

Det er som tidligere gitt ut 4 nummer i perioden. Bladet gjengir referater fra medlemsmøter og annen 
NIV-virksomhet, minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, skråblikk fra 

idrettshistorien og eventuelt andre aktuelle innspill. 

NIVs nettside 

En har intensjon om å prioritere oppdateringen av siden hyppigere og ønsker å få til en bedre 
koordinering mellom NIV-NYTT og internettsiden – slik at en forhåpentligvis kan få flere medlemmer til 

å gå inn på nettsiden: Idrettsveteraner.com 

Norsk Idretts Æresgalleri 

Det har vært en del fram og tilbake med denne saken mellom NIV og NOM. Konklusjonen så langt er at 
bildene får henge i Håkons Hall ut avtaleperioden (2018). NOM sier opp avtalen pr 01.01.18. Etter den tid 

håper NIV å få forlenget avtalen med Lillehammer Olympiapark. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder med særlig fortjenstfull innsats for idretten gjennom flere 
år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere delt ut 22 ganger. Æresprisen for 2014 ble tildelt 

Anders Besseberg. 
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Under det internasjonale Skiskytterforbundets kongress i Østerrike ble Anders Besseberg gjenvalgt som 
forbundets president for 4 nye år. Han ble første gang valgt i 1992, er senere gjenvalgt seks ganger og har 

hittil vært president i 22 år. I seg selv en bemerkelsesverdig bragd uten sidestykke blant norske 
idrettsledere som har innehatt verv i internasjonale organisasjoner. 

Anders Besseberg er født 25. februar 1946. Aktiv karriere som skiskytter. Rikstrener/landslagstrener 1976 
– 80, teknisk komité i IBU 1980 – 88. Generalsekretær i NSSF 1989 – 2000. 1. visepresident i IBU 1988 

– 92 og president i IBU 1992- dags dato. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

Denne prisen ble første gang delt ut i 2008 og kan tildeles en norsk journalist som har gjort en særlig 

fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken på idrettsområdet. 

Prisen for 2014, den 7. i rekken, ble tildelt Davy Wathne, TV2. 

Davy Frank Huey Wathne ble født i Florida, USA, 01.01.50 og har hatt en yrkeskarriere som spenner 
over 40 år. Han var journalist i Bergens Tidende fra 1970 til 1992. Han har vært sportsanker i TV2 siden 

oppstarten i 1992. Han har stått i spissen for å innføre den levende studiodebatten – først og fremst 
gjennom utallige fotballsendinger, men under TV-sendingene fra vinter-OL i Sotsji dokumenterte han 

solide kunnskaper og formidlingsevne også om andre idretter. Han har bidratt til friske diskusjoner med 
engasjement, humør og sikkerhet i over 20 år. 

Aftenpostens gullmedalje 

Aftenpostens gullmedalje for 2014 ble tildelt Kjetil Jansrud. 

Økonomi 

Årets regnskap viser overskudd på kr. 16.657,- mot budsjettert underskudd kr. 59.500,-. Plasseringen av 

kr. 756.269,- i Nordea ga renteinntekter på kr. 13.016,-. 

Foreningens 18.822 aksjer i DNB ga et utbytte på kr. 71.524,-. 

I regnskapet er samlet verdi på disse aksjene bokført med kr. 616.160,- som tilsvarer en gjennomsnittlig 

kjøpsverdi på kr. 32,73 pr. aksje. Markedsverdien pr. 7. oktober var kr. 122,80. Dette innebærer at vi pr. 

dato har en kapitalreserve på våre aksjer på kr. 1.695.281,- som ikke er bokført. 

 

 

Oslo 13. oktober 2015 

 

 

 

Per Wright (s) Lars Kolsrud (s) Håvard Lillegård (s) Andreas Morisbak (s) 

Berit Berthelsen (s) Ellinor Allergoth (s) Dikke Eger (s) Petter Riiser (s) 
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Innmeldingsavgift og årskontingent 2016 
 

Styret foreslår at innmeldingsavgiften og årskontingenten for 2016 beholdes uendret. Henholdsvis 

kr. 200,- og kr. 350,-. 
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Valg 
 
Valgkomiteen for Norske Idrettsleder-Veteraner avgir nedenstående innstilling til foreningens 

årsmøte 5. november 2015: 

 

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

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 
 

Revisorer:  Paul Nestaas  Gjenvalg 
  Brit Mørk  Gjenvalg 

 

Alle de innstilte er forespurt og har sagt seg villig til å motta valg. 
 

Oslo, 13.10.2015 
 

Hans B. Skaset Ove Fløtaker Elisabeth Seeberg Unni Nicolaysen 
leder medlem medlem Varamedlem 

 
Styrets forslag på valgkomité: 

 

Leder Hans B. Skaset Gjenvalg 

Medlem Ove Fløtaker Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Varamedlem Unni Nicolaysen Gjenvalg 
 

 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 
 

7 medlemmer har gått bort siden årsmøtet i 2014. 
 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-

NYTT 

Roar Antonsen 24.3.1916 7.3.2015 1988 Ski Nr. 2-15 

Hroar Elvenes 2.4.1932 4.12.2014 1988 Skøyter Nr. 1-15 

Grethe Irene Evjenth 28.5.1928 30.10.2014 2005 Gym/turn/håndball Nr. 1-15 

Erik Sture Larre 31.3.1914 11.11.2014 1988 Ishockey Nr. 1-15 

Thormod Moum 9.6.1934 1.6.2015 1997 Skøyter/padling Nr. 4-15 

Johan Christian Schønheyder 12.2.1915 14.3.2015 1997 Orientering Nr. 2-15 

Odd Seim-Haugen 26.6.1937 3.7.2015 1997 Ski Nr. 4-15 
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MEDLEMSMØTE med sommeravslutning 

16. juni 2015; UBC Ullevål 
 

 

Grunnet den nordiske konferansen på Åland i 
august, fant styret det fornuftig å arrangere en 

sommeravslutning som et utvidet medlemsmøte 
med ledsagere i UBC-lokalene på Ullevaal 

stadion. 
Det startet med lunsj i UBC-restauranten og 

deltakerne fikk bekreftet ryktet om at lunsjen der 
er smakfull og 48 deltakere så ut til å nyte den. 

Deretter vandret vi noen få meter i retning UBCs 
resepsjon og møterommet «Solskjær». 

Innledningsvis meddelte leder Per Wright det 
triste budskapet om Tormod Moums bortgang. 

Andreas Morisbak orienterte kort om Ålandsturen 
der 50 deltakere var påmeldt og der et 

informasjonsskriv om turen ville bli tilsendt 
deltakerne i månedsskiftet juli/august. 

Så ble opptaket av to nye medlemmer markert på 
tradisjonelt vis: Børre Rognlien og Arne 

Kvalheim. 
Dermed var det klart for dagens foredragsholder: 

 

 
 

Friidrettsutøver og politiker 

Arne Kvalheim 

 
Arne som toppidrettsutøver. Han har vunnet 11 NM fordelt på 4 løpsøvelser (800 m, 1500 m, 500m, 
terrengløp). Kongepokalvinner (1969) og har deltatt i EM og OL. Arne er leder av årets Bislet Games 

som ble arrangert for 50. gang torsdag 11.juni. Foredragstittelen hans var: 
 

«Bislet, Norges mest kjente og tradisjonsrike idrettsanlegg og 

Bislet Games 50 år» 

 

Arne knyttet sitt foredrag til en rikt illustrert PowerPoint. I det følgende en punktvis gjenvisning av 

historien. 
 Bislett Alliansen – 50 år på Bislett – Norges viktigste stadion. Kåret som et av verdens 10 beste idrettsanlegg 

av amerikanske Sport Illustrated i 1999. 

 «Bi-så-lidt»> Bislett. Dette var en «kneipe»/vannhull for hester, som lå ved siden av middelalderveien fra 

Gamle Aker Kirke til Frogner. Bislett-bekken er antakelig det første som er navngitt etter denne kneipa. 

 Bisletts «far»: Martinus Løhrdahl. Stort press på kommunen for å skaffe byens ungdom idrettsplasser. Oslo 
kommune kjøpte området i 1889 for å skaffe byens østlige deler en idrettsplass. Martinus Lørdahl var 

initiativtaker. Han var idrettsmann i mange foreninger og idretter: Skøyteløp, fotløp, svømming og turn. 

Verdensrekord i sommer og vinteridrett. Idrettsplassen Bislett ble åpnet i 1908. 

 De første årene var det en enkel idrettsplass med en løpebane på 300m i omkrets. Garderober og restaurant. 

Restauranter og idrett hørte sammen i pionerårene. Idrettsklubbene var en blanding av idretts- og 

selskapsklubber. 

 Tjalve utmerket seg med kombinasjonen idretts- og selskapsklubb ved stiftelsen i 1890. Friidrett, skøyter og 

fotball var de første aktivitetene. Arrangerte landskamp i fotball mot Sverige i 1913 (1- 1). 
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 I 1922 åpnet så det som ble Bislett Stadion. Det ble bygget klubbhus og tribuner. Arkitekt var Ole Sverre. Hele 
banen hadde grusdekke og 400 m løpebane. Hovedaktiviteter var friidrett, fotball og skøyter. Tjalve arrangerte 

den første Holmenkollstafetten fra Bislett i 1923 og arrangøren vant. Skøytebane for bydelen. 

 Arbeidernes Idrettsforening (AIF) på Bislett. 1930 årene: AIFs storhetstid med Bislett som deres hovedarena. 

AIF arrangerte masseidrett for arbeiderklassen som motpol til borgerlig elite-/konkurranseidrett. Ulike 

idrettssamlinger, masse-oppvisninger i gymnastikk i AIFs regi var hyppig arrangert på arenaen. Boksing var 

også en populær AIF idrett på Bislett som arrangerte landskamper i fotball og friidrett her. 

 ISU og arbeiderklasse-mesterskap. Arbeider EM og VM på skøyter. AIF arrangerte VM i 1935, samme helg 

som ISUs VM gikk på Frogner. Stor interesse og fullt på Bislett fordi Bernt Evensen hadde meldt overgang til 

AIF. 

 Ny stadion 1940. De gamle tribunene fra 1922 ble revet i 1938 og erstattet med funkis betongtribuner. 

Gressmatte og forbedringer av klubbhuset og hovedtribunen. Arkitekt var Frode Rinnan. Han var trønder, 

murer og studerte ved NIH. Samarbeidet senere nært med Rolf Hofmo og var leder for sosialistiske arkitekters 

forening. 

 Frode Rinnan – Hofmos OL arkitekt. Var mannen bak følgende byggeprosjekter: Bislett Stadion, 

Holmenkollbakken, Jordal Amfi, Frognerbadet, Njårdhallen, ellers samfunnshus og svømmehaller, 

Lambertseter drabantby og universitetsområdet på Blindern. 

 Andre Verdenskrig 09.04.40 > 08.05.45: Idrettsboikott. Lite aktivitet under krigen, men noen nazifiserte 
idrettsstevner og fotballkamper. Svært få tilskuere. 

 Norges Idrettsforbund anno 1946: Arbeidernes Idrettsforening og Landsforeningen for idrett ble til Norges 

Idrettsforbund. Vedtaket om samling ble gjort i 1940, men utsatt på grunn av krigen. 

 To gigant arrangementer rett etter krigen. Norge var «sultefôret» på idrett under krigen, derfor ble det stor 

aktivitet i årene etter krigen. Landskamper i friidrett, fotball, internasjonale skøytemesterskap, boksing og 

Holmenkollstafetten samlet fulle tribuner på Bislett. To arrangementer skilte seg ut: Europamesterskapet i 

friidrett i 1946 og Olympiske vinterleker i 1952. 

 EM i friidrett i 1946. Stort at Norge fikk og ville påta seg dette store arrangementet så snart etter krigen. 20 
nasjoner deltok. Sovjet med i internasjonal idrett for første gang. Mesterskapet ble dominert av engelske, 

svenske og finske løpere for menn og sovjetiske kvinner. Emil Zatopek første gang i Norge (nr. 5 på 5000 m.) 

Norge med Godtfred Holmvang fra Bærum tok gull i ti-kamp. Haakon Tranberg fra Kristiansand tok 2 sølv 

(100 og 200 m). Stein Johnsen fra Tjalve ble nr. 6 i diskos. 

 OL- 52 og Rolf Hofmo. Statsminister Einar Gerhardsen og Norges Idrettsforbunds formann og nestformann 

Olav Helset og Rolf Hofmo ble i 1946 enige om at Oslo skulle søke om OL i 1952. Rolf Hofmo ble leder i 

Oslos OL komité og leder for anleggskomiteen. 

 Olympiske leker 1952. Diskusjon om lokalisering av hoved stadion (Åpningsseremoni). Tre alternativer: Ny 
stadion på Kringsjå (Hofmos alternativ). Stadion med plass til 60.000 tilskuere. Hofmo ønsket start for 

langrenn på denne stadion. Ullevål stadion – sterkt framhevet av kretsen rundt Dagbladet med sportsredaktør 

Jørgen Juve (tidligere Lyn spiller), Lyn (som eide Ullevål stadion) og alle andre hatere av Hofmo. Frogner 

stadion – Norges Skøyteforbunds alternativ. Bislett ble kompromisset. 

 Olympiske leker 1952. God spredning av idretten: Oslo vest – skiøvelsene. Oslo øst – hockey. Oslo sentrum – 

skøyteøvelsene. Fulle hus på Bislett alle 4 hurtigløpsdager. 33 nasjoner deltok. Tyskland med for første gang 

etter den 2. verdenskrig. Hjallis ble legendarisk i Oslo OL 1952 med sine 3 gull. 

 Skøyter på Bislett: 13 VM. Første i 1925 (Clas Thunberg, Finland vant), siste VM i 1983. Nordmenn har 
vunnet 3: Per Ivar Moe var førstemann i 1965 og Rolf Falk Larsen sistemann i 1983. 10 EM: Første i 1951, 

siste i 1986 (4 norske vinnere). 12 distanse verdensrekorder på skøyter: Den første i 1929, Oscar Mathisen på 

1000 meter 1.31.5, som profesjonell. Den siste av Thomas Gustavson på 10.000 meter i 1982 (14.23.59). 8 

nordmenn med distanseverdensrekord. 6 sammenlagt verdensrekorder: Den første Fred Anton Maier i 1964 og 

den siste Eric Heiden i 1979. Bislett nedlagt som skøytebane i 1986. 

 Fotball på Bislett. Første landskamp mot Sverige i 1913 (1-1). Landslagets største seie i 1948 mot USA (11-0). 

Vålerenga, Skeid og Frigg spilte alle hjemmekampene på Bislett i 1950, 1960, 1970 årene da alle tre var i 

toppdivisjonen i norsk fotball. VIF fram til år 2000. Flyttet til Ullevål. Lyns hjemmearena i dag. 

 Friidrett på Bislett. Thorshaug Idrettsforening hadde i tiden 1923 – 1940 internasjonale friidrettsstevner hvert 
år, kalt «Amerikaner stevner». Den første verdensrekord ble satt i 1923 på 500 m, av en nederlender Adrian 

Paulen (ikke skøyter, men friidrett). Neste verdensrekord ble satt av en nordmann, Charles Hoff i stav  på 4,30 

m i 1925. Deretter ble det satt 4 verdensrekorder i friidrett før krigen. Den mest oppsiktsvekkende var Forrest 

Towns 13,7 på 100 meter hekk i 1936. Banen fikk internasjonalt ry for å være særdeles rask.  Det er totalt satt 

69 verdensrekorder på Bislett. 11 norske verdensrekorder: 1000 m, 3000 m, 5000 m og 10.000 m, stav slegge 
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og spyd for menn og kvinner. Store internasjonale stevner i 1950 åene med idrettslagene Thorshaug og Tjalve 

som arrangører – ble kalt «Amerikaner stevner». De store norske profilene i 1950 årene va Sverre Strandli 
(slegge) og Audun Boysen (løp). Store utenlandske navn: Roger Moens, Gunnar Nielsen og Her Elliot. 

 Friidrett på Bislett forts. I 1960 årene var der BUL, Tjalve og Vidar som ble arrangører av internasjonale 

stevner. Norges Friidrettsforbund med landskamper som for øvrig var populære arrangementer medopptil15 – 

20.000 tilskuere særlig mot Sverige. I 1965 fylte idrettsklubben Tjalve 75 år og arrangerte et stort 2 dagers 

internasjonalt stevne 7. og 8. juli. Ronald Clarke fra Australia satte en fantastisk verdensrekord på 10. 000 m 

ved å slå den gamle rekorden med hele 34 sekunder foran over 20.000 entusiastiske tilskuere.   

 Bislett Alliansen stiftet i 1965. Tre ulike idrettslag gikk sammen for å dele risikoen (og noe få ganger 

overskuddet) ved internasjonale friidrettsstevner: BUL som står for Bonde Ungdoms Laget var solid plantet i 
norsk bondebevegelse. Nøkkelpersonene i 1965 var Arne Haukvik og Målfrid Kuvås. Idrettsklubben Tjalve 

hadde geografiskplassering på Frogner, Majorstua området og var typisk «borgerlig» med stort innslag av 

studenter. Nøkkelpersonene i 1965 var Audun Boysen og Ole Petter Sandvik. Sportsklubben Vidar som 

opprinnelig var en AIF klubb og hadde tilhold på Jordal og Kampen området. Nøkkelpersoner i 1965 var Alf 

Hole og Gunnar Engebretsen. 

 Første internasjonale stevne i Alliansens regi ble holdt 14. juli 1966. Siden har Alliansen holdt stevner hvert år 

– i begynnelsen 2 stevner per år, seinere 1 per år. Mange verdensrekorder. Norske vinnere. Exxon Mobil 

Games siden 1987. Diamond League 2010. TV sendinger til over 150 ulike land: ABC (American Broadcast 
Corporation) fra 1974. TV i Norge og Europa fra Golden Four avtalen 1993.  

 De første årene: Ron Clarke det store trekkplasteret. Ingen TV. Billettinntekter viktigste inntektskilde fram til 

1993. Uoffisielle startpenger største utgiftspost.2 stevner per år. Mellom 10.000 – 20.000 tilskuere. Ganske 

amatørpreget. Arne Haukvik, mannen med stråhatten og jordbærfest i hagen. 

  

 
 

NIV-NYTT nr. 3-15 var nettopp ferdig trykket og ble delt ut til deltakerne. 
 

 
Andreas Morisbak 

Referent 
  

 Kampen om et moderne Bislett. Ingen stor politisk strid om 

moderniseringen. Motstand fra enkelte selvoppnevnte 

kulturpersonligheter. Arkitekt firmaet C.F. Møller i København 

vant arkitektkonkurransen. Åpnet i 2005. Fullført innen 

byggebudsjett og tidsramme. 15.400 plasser for idrett (alle 

sitteplasser). 17.000 for konserter. Bislett klar i 2005. 

 Bislett Alliansens ulike dominanser: Grete og Ingrid. 
Spydkastere fra Norge, Tsjekkia og Finland. Den «norske 

gullalder». Sprintere fra USA og Jamaica. Sebastian Coe – en 

av Bisletts største helter og beste venner. Løpere fra 

engelsktalende land. Afrikanske løpere. 

 Stevnedirektørene – fra amatørskap til profesjonalisme: Fra 

Arne Haukvik til Svein Arne Hansen og til Steinar Hoen. 

 Utfordringer i tiden framover: Eierne (klubbene) – fortsatt 

interessert i å ta risikoen? Fortsatt IAAF støtte. Fortsatt støtte i 
det lokale forretningsmiljøet (sponsorer). Bedre støtte fra Oslo 

Kommune. Gode norske utøvere. Interesse blant publikum. 

 Vi takker Arne så mye for et interessant og meget informativt 

foredrag på et gunstig tidspunkt! 

 

 
Leder Per Wright takker 

Arne Kvalheim for foredraget. 
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Nordiske Idrettsleder-Veteraners treff 

Åland 21. – 23. august 2015 
Reisen til 

I god tid før flyavgang fra Gardermoen torsdag 21. august kl. 09.20 til Arlanda var 49 NIV-medlemmer 

og ledsagere, blide og forventningsfulle, klare for vår nordiske utflukt til Åland, et «land» de fleste av oss 
ikke hadde besøkt før. 

 
På Arlanda ventet en buss for å bringe oss ca. 10 mil nordøst over til Grisslehamn der en ferje skulle 

bringe oss videre over til Åland. 
 

Omtrent halvveis dit gjorde bussen en sving inn i hva som faktisk kan karakteriseres som «svarteste 
skogen» - og noen av oss lurte på om den forhåndsbestilte lunsjen gikk fløyten. Men, nei da, etter en 

stund åpnet landskapet seg og bussen parkerte på en fin gård. Vi var kommet til Sundsta Setteri i 
Norrtälje og ble tatt imot og hilst velkommen av bonden/sjefen selv. Han fortalte at stedet var et 

familieforetak der både jakt, golf og andre aktiviteter ble tilbudt for ulike opplevelser.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag formiddag – til egen disposisjon 

De fleste benyttet anledningen til å spasere og se seg rundt i Mariehamn, hvilket også været i høyeste grad 
innbød til. Til lunch ble alle samlet av reisekomiteen til felles lunsj på restaurant Indigo.  

 
Åpning av konferansen og informasjon om Åland 

Den nordiske kongressen ble arrangert av Finlands Idrottsledarseniorer i samarbeid med Ålands 
landskapsstyrelse og Ålands Idrott. Åpningen fant sted i den bygningen Ålands landskapsregjering holder 

sine møter og på det stedet der det første nordiske møtet blant Idrettsleder-Veteraner fant sted for 35 år 
siden. 

 

 
 

Kerstin Ehnholm 

 

Etter gjennomgang av programmet ønsket den finske lederen, Kerstin 
Ehnholm, oss velkommen til det stedet der det første nordiske møtet blant 

idrettsveteraner fant sted for 35 år siden. Det var bare Sverige som hadde en 
stiftet veteranorganisasjon den gangen. Den er for øvrig snart 100 år. Etter 
hvert ble det etablert foreninger også i Finland, Danmark og Norge. 

Ehnholm takket for det fine opplegget i Göteborg for to år siden og håpet på 
et vellykket arrangement i Finland/Åland regi. 

 
To representanter fra Estland ble ønsket spesielt velkommen som 

«observatører» med tanke på etablering av forening i eget land. 
 

Serveringsstedet med det spesielle navnet «En liten 

smula» vakte en viss nysgjerrighet. Det var så visst ikke 
smuler som ble servert, men god, solid, hjemmelaget 

svensk kost som smakte utmerket. 
 

Etter en behagelig ferjetur til kai i Eckerö, brakte en ny 
buss oss til bestemmelsesstedet, Mariehamn, eneste by 

på Åland og således også hovedstaden. Seminarhotellet 
Arkipelag holdt en god standard.  

Hotel Arkipelag 
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Deretter fikk Idrettsminister Johan Ehn ordet. Han understreket betydningen av selvstyreordningen Åland 
har på linje med de andre nordiske land, likheter og ulikheter i Norden, folkehelsearbeidet, 

idrettsbevegelsen, internasjonale utfordringer, viktigheten av å inspirere den unge garde til å delta i ideell 
og frivillig virksomhet, eget pengespill der pengene går tilbake til idretten, hvordan få ungdommene til å 

velge idretten og få til en gunstig kobling mellom det nye og det gamle. 
 

Sjef for Ålands idrett, Jani Westerlund, fulgte så opp med å fortelle om de mange mulighetene for idrett 
på Åland, aktivisering i mange varierte idretter, god anleggsutvikling i fotballbaner, en curling hall som 

ble bygd da det bare var 4 medlemmer, motorbane og Finlands største tennisanlegg.  
 

Mange utøvere kommer fra andre land for å trene på Åland som har ganske mange soltimer i året. Åland 
har mange foreninger, men idrettsforeninger er i et flertall. 1,6 millioner euro av spillemidler (av totalt 70) 

går til idretten hvert år. 
 

En kvinnelig guide ga oss et innblikk i Ålands historie og selvstyre. Hun begynte langt tilbake da det først 
var registrert folk på Åland, for 7200 år siden, kom raskt opp til 1800-tallet der både russere tyrkere, 

franskmenn og engelskmenn var involvert i diverse kontroverser rundt landet. Finland ble selvstendig i 
1917. Det ble en disputt mellom Sverige og Finland i forhold til innlemmelse. I 1918 så det ut til at Åland 

skulle komme inn under Sverige, men Finland tilbød Åland selvstyre – og dermed ble det til det i 1921, 
men Finland har suverenitet over Åland. Deres parlament, Lagtinget, består av 30 personer som velges 

hvert fjerde år - og det var altså i «Självstyrelsegården» vi fikk denne informasjonen. 
 

Det er 29.000 innbyggere på Åland - hvorav 11.000 i Ålands eneste by - som består av 6600 øyer i en viss 
størrelse og enda flere mindre, 16 kommuner der den minste har bare ca. 100 innbyggere. Ålandsgutter 

slipper militærtjeneste. Det betales kommunal skatt på 17,25 % og de har en representant i det finske 
«stortinget» som består av 200 personer. 

 
Åland har altså et selvstyrt landskap som hører til Finland. 

Åland har rett til å innstifte sine egne lover innen en rekke 
områder som utdanning, trafikk, helsevesen og næringsliv. 

Også økonomien er selvstendig. De har eget flagg som de 
fikk i 1954 og eget postverk som gir ut egne frimerker. 

Selvstyredagen feires 9. juni. Språket er svensk. Sjøfarten 
er den viktigste næringen og gjennom den har Åland hatt 

tette kontakter til omverdenen i århundrer. I dag velger 
også mange å flytte til Åland fra andre land både i og 

utenfor Europa. Åland ansees som et ganske unikt land 
fordi selvstyret har bestått over så lang tid, at løsningen er 

framkommet uten væpnet konflikt og at Åland både er 
selvstyrt og demilitarisert.  

 
 

Orientering i Ålands regjeringssal 

 

Fagtemaer var om: 

Internasjonale idrettskonkurransesystem 

Der disse holdt innlegg: 

World Master Games, ved CEO Jens Holm, 
Small Islands Games, ved ordförande Jörgen Pettersson, 

Friidrettens VM for seniorer, ved Vesa Lappalainen (leder i Finish Master Athlete Association)  
 

Samfunnets støtte til idrettsforeninger 

En person fra hvert av landene hold videre et innlegg og rapporterte om samfunnets støtte til 

idrettsforeninger i de forskjellige landene. Dette var fra Norge Hans B. Skaset, fra Sverige Christer Pallin, 
fra Danmark Mogens Jung og fra Finland Kerstin Ehnholm. 
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Guidet rundtur på Åland 

Lørdag ettermiddag var satt av til en rundtur med buss og med stopp og nærmere øyesyn på tre bestemte 

steder. Det første var i Godby og beskuelse av idrettssenteret der. «Verksamhetssjef» John Holmberg 
viste oss rundt og orienterte. Der var en innendørshall som var bygd allerede for 25 år siden, og som var 

en av fem store sportshaller på Åland. 
 

Neste stopp var Kastelholms slott, en spesiell severdighet fra riktig gammel tid. En rundgang gjennom 
slottets ulike deler sammen med en guide var meget interessant. Siste stopp var Jomala kirke (St. Olavs 

kirke) som var nydelig pyntet med Ålands flagg i rødt, gult og blått fordi selvstyret skulle feires dagen 
etter. Om kvelden tok bussen oss til restaurant Smakbyn, et hyggelig og romslig lokale der festmiddagen 

fant sted. 5 sangere (2 kvinner og 3 menn) skapte god stemning under middagen med sin spesialitet – 
sjømannssanger. 

 

 

 

Johan Ehn fra den lokale foreningen på Åland var 
vertskap og ønsket velkommen. Som avslutning på 

middagen ble den tradisjonelle takkerunden fra de 
gjestende nasjoner utført. 

 
Vår egen leder, Per Wright, avsluttet runden, med å 

ønske velkommen til Norge og Oslo for neste 
nordiske møte i 2017. 

 

 
Museumsbesøk på søndag 

Søndag formiddag var viet til museumsbesøk som fortonet seg sentralt for en nasjon omgitt av sjø på alle 
kanter – Ålands Sjøfartsmuseum. 

Selve museet kunne vise fram deler av en båt fra eldre tider og ulike typer redskap og bruksgjenstander.  
Det mest imponerende var imidlertid å rusle rundt på båten og utforske både lasterom, lugarer og 

navigasjonshytte på det eneste store 4-masters fraktseilfartøy i verden som er bevart slik det ble bygd i sin 
tid. s/v Pommern var navnet på den 100 meter lange seilkolossen. Om bord fikk en et inntrykk av hvordan 

livet var for sjømennene under verdensomseilinger i begynnelsen av 1900-tallet. En film som gikk ”non 
stop”, levendegjorde dette ytterligere. 

 
Hjemturen 

Vel hjemme på Gardermoen takket vi hverandre for laget – og etter flere positive utsagn fra deltakere tror 
jeg nok vi må kunne konkludere med at vi hadde hatt en fin tur på flere måter. 

 
 

Andreas Morisbak 
Referent 

(Referatet er kortet ned, hele referatet er kan leses på våre hjemmesider http://idrettsveteraner.com/, red.) 

 

 

Medlemsundersøkelsen 2015 
 

For de av dere som savner resultater fra denne undersøkelsen fastsatte styret på sitt styremøte 15. 
september at denne ikke skulle sendes ut. I stedet blir dere medlemmer oppfordret til i større grad å besøke 

våre hjemmesider http://idrettsveteraner.com/ og eventuelt komme med innspill direkte til redaktøren via e-
post eller andre måter. 

http://idrettsveteraner.com/
http://idrettsveteraner.com/
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MEDLEMSMØTE 

15. september 2015 

 
37 medlemmer møtte fram til det første møte i 

høstsesjonen. 

 

Leder Per Wright ønsket velkommen og ytret 

noen betraktinger om en vellykket tur til 

Nordisk møte på Åland der 49 NIV-

medlemmer og ledsagere var med – og igjen 

markerte seg som den største troppen. 

 

Rolf Nyhus fremførte minneord over Odd 

Seim- Haugen som døde 3. juni. 

 

 

Så introduserte Per Wright dagens 

foredragsholder 

 

 
 

Mangeårig idrettsleder  

Geirr Kihle 
 

Kihle har vært idrettsleder i nærmere 60 år, særlig knyttet til skiidrett. Blant lederverv nevnes at han har 
vært leder i Konnerud IL og leder av Buskerud skikrets. 

Geirr har vært visepresident i Norges Skiforbund, styremedlem i VM på ski i 1997 og visepresident i VM 
i skiflyging i 2000. 

Drammenssprinten har vært Geirrs hjertebarn, og vi så fram til å høre han fortelle om suksessen fra idé til 
virkelighet. 

Tittelen på foredraget: 
 

Fra onsdagsrenn på Konnerud til World Cup i Drammen 
Han åpnet med å vise en filmsnutt, «Road to Sotchi» der kommentatoren snakket om «The remarkable 
city of Drammen» mens bildene sveipet over byen. Noen skiutøvere ble også intervjuet og uttalte seg 

positivt om Drammen som skisprint-by. 
 

Konnerud er en bydel i Drammen, før en del av Skoger kommune, og det bor 11.500 mennesker der i dag.  
For 50 år siden startet man med et onsdagsrenn. 850 startende etter hvert. Dette ga kunnskap og erfaring 

om arrangement. 
Konnerud IL har 3000 medlemmer og i tillegg til ski bl.a. håndball, fotball og bandy på programmet.  

I 1978 arrangerte de NM i nordiske grener for første gang – et arrangement som ga gode inntekter. I 1985 
arrangerte de et vellykket hovedlandsrenn. I 1989 arrangerte de NM på nytt, men fikk trøbbel med 

snømangel slik at rennet måtte flyttes til Geilo. Alt utstyr måtte flyttes med et helt godstog. Nytt 
hovedlandsrenn i 1997. 

Visepresident i Norges Skiforbund i 1995 – 1999, en periode det var problemer med økonomien og mye 
møter med revisorer og advokater. 

Han var Anleggs- og Arrangementsansvarlig under VM i Trondheim i 1998 – og det gikk bra. I 2000 var 
han involvert i VM i skiflyging i Vikersund.  



18 

 
 

Nytt hovedlandsrenn på Konnerud i 2002 - med suksess. Bestemte at man skulle legge en plan for annet 
hvert år. 

Drammen har blitt helt ny og i 2002 kunne man ha stengt av byen og arrangert rulleskirenn i 2002. 
Baumann strategi for World Cup skirenn i Drammen og kommunen var med, næringslivet var interessert. 

Leder Per Øyvind Mørk som han kjente fra før, og planleggingen av et sprintrenn i Drammen by var i 
gang. 

Et WC-renn i Estland måtte avlyses på grunn av kulde, og da Bengt Erik Bengtsson i FIS, etterlyste et 
erstatningsrenn, ”meldte” Drammen seg. Da dette kom opp på lagledermøtet i Nové Mesto i Tsjekkia, 

lurte alle på: ”Hvor er Drammen?” 
Rennet skulle gå etter Holmenkollrennet 2003 – på torsdag. Få som ville være med å støtte – ikke 

Skiforbundet og ikke kommunen. Flere mente at det ikke var plass på terminlisten eller penger til et renn 
til. En garanti på 1 million var imidlertid tungt å fordøye. 

Lise Kristoffersen (gift med Tore Fyrand) fra Arbeiderpartiet skulle fly til et travløp i Paris, mente det 
skulle gå bra ved å besøke rådmann Fredrik Wisløff, selv om Drammen kommune var nesten konkurs.  

Traseen ble først funnet for lett og strøket, men med bistand fra Vegard Ulvang ble det funnet fram til en 
passende trase. 

Reiste til Reit im Winkl for å lære om arrangementet, men ble ikke spesielt imponert over alt som skjedde 
der. 

Var i ferd med å gi opp, men så fant man fram til et trekant samarbeidsforhold som viste seg å være 
gunstig – Drammen kommune, sammenslutningen Byen vår Drammen og Konnerud IL. 

Man startet med å produsere snø. Drammens Tidende produserte et flott bilde. Alt virket som det skulle, 
selv om Dag Erik Pedersen uttalte følgende skepsis på TV: «I Drammen av alle steder». 

Da Bengtsson ble spurt om rennet, svarte han at det var folk over alt, og det ville altså si 30.000. 
Dommere og utøvere ønsket seg tilbake, og det ble to nye år. Sprinten i Drammen går nå før 

Holmenkollen. 
Seminar i Düsseldorf innimellom øvelsene, der de lærte at hvit snø var viktig, og det var det i Drammen. 

Som arrangør må en stadig fornye seg, gjerne hvert år. Fikk ikke renn i 2009 da sprinten gikk i 
Trondheim. Fikk den tilbake i 2010, og det gikk som vanlig bra. VM-året 2011 (byjubileum) ble 

Skiforbundet med på arrangementet, og man hadde fått til et anlegg som ble overrakt kommunen. Et 
problem at FIS tar all reklameplass. Gikk i minus i 2011 og 2012, men pluss i 2013. 
 

 

 
Per Wright takker Geirr Kihle for foredraget 

Hva har dette betydd for Drammen? 
- Omdømmeprosjekt – stolt av byen sin. 

- Et stort + i tillegg til et godt fotball lag og 
håndball lag 

- Anlegg 

- Ordføreren opplever han er blitt kjent på 
grunn av ski byen Drammen 

-  Utøvere og NRK liker seg i Drammen 

 
Det var artig å høre hva entusiasme og 

pågangsmot kan føre til av resultater, og 
gjennom fremføringen av foredraget var det 

tydelig at veteranen Kihle har beholdt disse 
egenskapene! 

 

 
Mange takk for det, Geirr! 

 
Andreas Morisbak 

Referent 
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MEDLEMSMØTE  

13. oktober 2015 
 

 

Et rekordstort antall medlemmer, hele 60 i tallet, var møtt fram – 

sannsynligvis både nysgjerrige og forventningsfulle til hva den nye 
idrettspresidenten ville stå for når det gjaldt verdier, synspunkter på 

sentrale oppgaver og prioriteringer i idretten. 
Leder Per Wright ønsket med stor glede den tallrike forsamlingen 

hjertelig velkommen, minnet om årsmøtet på hotell Scandic Solli, 
henviste til innkallingen som var sendt ut – før han introduserte 

foredragsholderen, nyvalgt idrettspresident. 
 

Tom Tvedt (47 år) overtok som idrettspresident etter Børre Rognlien 
på Idrettstinget i Trondheim 7. juni i år. 

Tvedt kom inn i Idrettsstyret i 2011 og har ledet toppidrettsutvalget 
(Tvedt-utvalget) som i 2013 leverte en omfattende og grundig 

rapport med anbefalinger for norsk toppidrett i framtiden.  
Idrettspresident Tom Tvedt 

 

Tvedt har vært topputøver i håndball med spill for Stavanger IL og landslaget (23 landskamper og 25 mål 
i følge Tom A, Schanke). 

Som politiker for Arbeiderpartiet har Tvedt vært ordfører for Randaberg kommune, liten kommune på 
bare 25 kvadratkilometer, 1999 – 2007 og fylkesordfører i Rogaland 2007 – 2011. 

Han hadde fått tildelt en nokså omfattende tittel for sitt foredrag: 
Veien videre for Idrettsforbundet 

Og vi så alle frem til dette med en viss spenning. Hvilke oppgaver, vinklinger og synspunkter ville han 
fremme innenfor denne rammen? 

Den andre linjen er 54 Særforbund som er fellesorgan for en spesifikk idrett nasjonalt, særkrets som er 
fylkes-/regionsledd for den spesifikke idretten. Begge linjer ender opp i Idrettslaget som kan ha grupper 

av ulike idretter. 
 

 
Før start måtte den moderne 

idrettsleder ta en ”Selfi”. 

Allerede på hans innledende Power-Point bilde sto det «Idrett og 
politikk», og med hans bakgrunn i begge leire, kunne en vente han 

hadde erfaringer fra begge og dermed meninger om disse feltene 
og eventuelt hvordan de burde forholde seg til hverandre. Han 

berettet om et ungdomsliv med mye og allsidig idrett og mente at 
idretten i stor grad hadde formet han og mange andre i den norske 
idrettsmodellen. 

Så viste han en plansje over idrettsorganisasjonen internasjonalt 
(Special Olympics, IPC, IOC og internasjonale særforbund) og 

nasjonalt (med NIF som fellesorgan for alle idretter i Norge) med 
19 idrettskretser som fellesorgan for alle idretter i et fylke, 

Idrettsråd som fellesorgan for alle idrettslag i en kommune. Dette 
som den ene linjen fra NIF. NIF sentralt kommuniserer med Stat 

(regjering/storting) Idrettskretsene kommuniserer med 
Fylkeskommunene og «Stortingsbenken». Idrettsrådene 

kommuniserer med kommunene. (NB Tvedt skulle i møte med 
kulturministeren rett etter medlemsmøtet, og derfor måtte vi starte 

det en halv time tidligere enn vanlig!) 
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Norsk idrett består av ca. 2 200 000 medlemskap og ca. 12 000 idrettslag. 
Tvedt antydet i spørsmålsform at dette til en viss grad er en «komplisert» organisasjon. 

Noen utsagn i den anledning: 

 

- Ordet dugnad finnes ikke på engelsk. 

- Makt i stor (for stor) grad knyttet til 
menn. 

- Må drive med det som er viktig – få det 
til å bli nyttig. 

- Veldig mange (for mange!) råd og 
utvalg. 

- En utfordring rent strukturelt. 

- Bedre i toppidrettsutøvelse enn i ledelse. 

- Savner tydeligere politisk ledelse. 

- Altfor mange slutter i idretten fordi 
kameraten slutter. 

- Kommunene er vår største sponsor. 

- Må i større grad få inn idrettspersoner i 
kommune – og fylkestingsvalg.  

Og forsamlingen er med på en herlig bølge! 

 
Idrettens viktigste bidrag 

Idrettens aller viktigste bidrag til samfunnet er det som skjer hver eneste dag i alle idrettslagene over hele 
landet. Det gjelder å skape idrettsglede for alle.  

Derfor er idrettsstyrets viktigste jobb å forsøke å legge best mulig til rette for idrettslagene. Man kan ikke 
høste effekten av idrett uten å legge til rette for idrett. 

Det er så mange muligheter innen idretten. Det gjelder bare å finne sin plass. En må skille mellom «drop-
out» og at noen «sideforflytter» til en annen idrett. 
Viktig å skaffe flest mulig flater for aktivitet. Anlegg skaper aktivitet. I det nye statsbudsjettet er det 

foreslått 4 milliarder til anleggsmidler (idretten ikke med i det). Etter tidligere lovnader har idretten «rett 
på» -midler selv om det ikke ble OL. 

Integrering av innvandrere og flyktninger i idretten blir stadig viktigere. 
 

Idrettspolitikk 
Politikk i idretten: Saker i Storting, regjering, fylkeskommuner og kommuner som kan få konsekvenser 

for idrettsorganisasjonen. 
Idrett i politikken: Saker som norsk idrett ønsker å få forståelse, vedtak og gjennomslag for i det politiske 

miljøet. 
Søndagsåpent – nei takk! Det vil gripe negativt inn i idrettsaktiviteten. 

Problematikken rundt skjenkebevilgning på idrettsarenaer. 
 

Idrettens merverdiarbeid 
Effektene av idrett: 

- Frivillig innsats - frivilligheten har en egenverdi. 

- Folkehelse. 

- Inkludering og integrering. 
Utligning av sosiale forskjeller. 

- Demokratiforståelse og demokratitrening. 

- Voksne som bryr seg: «den ene» for mange – voksne som ”ser meg”. 

- Tilhørighet og vennskap. 

- Gode opplevelser, varig vennskap. 

- Vi må slutte å snakke ned dugnaden. 
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Spillpolitikk – forsvar av enerettsmodellen 
Utfordringen med de utenlandske spillene og reklamen fra utlandet. Reklame for spill tillates vist i Norge, 

men ikke alkoholreklame. 
Eneretten er under press: 

- Utenlandske spillselskaper særdeles aktive (TV-reklame fra England, omgåelse av forbud mot 
betaling, kronikker og leserinnlegg, «Ambassadører»). 

- Regjeringen åpner for å vurdere lisensiering. 

- Åpnet for 5 nye lotterier utenfor eneretten. 

- Danske utfordringer (Dramatisk fall i inntekter og økt spilleavhengighet). 
 

Spillemidler til idrett 
I 2011 - 1.581 millioner, i 2012 – 1.564 millioner, i 2013 – 1.640 millioner, i 2014 – 1.860 millioner, i 

2015 – 2.263 millioner. Bygg flere anlegg nå! 

Sikring av arealer til idrett og fysisk aktivitet. Avsett penger til investering i idrettsanlegg. Sikre bedre 

rammer for finansieringen av idrettsanlegg. Nei til OL 2022 = 1 milliard årlig til å redusere etterslepet.  
28.000 årsverk! Nøkkeltall fra 2012 som viser frivillighetens omfang fordelt på oppgavetyper: Daglig 

ledelse og styrearbeid – 5042 årsverk = 28 %. Regnskap – 1.640 årsverk = 6 %. Trening og 
aktivitetsledelse – 10.571 årsverk = 38 %. Oppmann/lagledelse – 3.949 årsverk = 14 %. Vaktmester 

Hallbestyrer – 668 årsverk = 3 %. Støtteapparat – 3.159 årsverk = 12 %. Annet – 1.094 årsverk = 4 %. 
Beregnet økonomisk verdi – 27.581 årsverk = 13.106 mill. Idretten utdanner mest dynamiske ledere. 

 
Flere må med! 

Inkludering av funksjonshemmede. Integrering av mennesker med minoritetsbakgrunn. Flere jenter og 
kvinner på alle nivåer i norsk idrett. Færre ungdommer må slutte. Redusere økonomiske barrierer for 

barns deltakelse. Satsing på mosjonsidrett for voksne. Idrett for flyktninger og bosatte. Penger gir tilbake 
mer aktivitet. Barn, unge og idrett – en investering til aktivitet. Vi driver med idrett – og ikke politikk. 

 
En verdibasert idrett 

Mangfold og likeverd. Barneidrettsbestemmelsene. Antidoping. Kampfiksing. Idrett og alkohol. 
Høydehus. Menneskerettigheter/arbeidstakerrettigheter. Ansvarlig spill. Seksuell trakassering og 

overgrep. 
 

Eierskap til idrettsarrangement 
Idretten blir utfordret. Fra eier til kunde. Arctic race. Northug problematikken. Betson. 

Ordet «medlemskap» er ikke foreldet, men må defineres om i forhold til moderne tid. 
 

Utvikling 
Avslutningsvis understreket han det positive i at man står opp og brenner for idretten og at idretten må 

være til nytte for utøvere og aktivitet. 
Viste en skisse som antydet områder/tiltak til forbedring og utvikling på veien videre: 

Fra NIF via særforbund og idrettskretser skal det foretas høringer, rekruttering og opplæring av nye 
ledere, et tiltak som hadde fått betegnelsen «Presidentskolen» med utvidede kontakt- og dialogmulighter 

samt bedre kommunikasjon utad via media og blogg. 
Presidenten gjorde et meget godt inntrykk – med det verdigrunnlaget han ga til kjenne, sakene han sto for 

og måten han uttrykte seg på. Det var både kraft og humør i Rogalandsdialekten. Det skal bli interessant å 
følge han på veien videre. 

 
Vi takker så mye for et oppløftende møte med både person og innhold! 

 
Andreas Morisbak 

Referent 
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Minneord 
 

 
 

 

THORMOD MOUM (1934- 2015) 
 

 

 

 
 

Thormod Moum, 

medlem 

av NIV 1997 – 2015 
 
Thormod Moum (f 9.6-34) døde 1. juni-15 i 

Strømstad nær 81 år etter lang tids 

sykdom. 

 
Thormod har vært en forgrunnsfigur i 

norsk og internasjonal skøyteidrett. Han 

startet som utøver, men gikk tidlig over i 

trener- og lederroller. 
 

 Thormod var med i trenerteamet til Stein 

Johnson som skapte «skøyterevolusjon» 

fra 1963. 

 

I årene 1965-70 var han trener for Vest-

Tysklands skøytelandslag og fra 1970 var 

han tilbake som norsk landslagstrener for 

skøytesprint. Det ble suksessfullt med 

VM-gull både til Per Bjørang og Frode Rønning. 
 

Thormod ledet hurtigløpskomiteen i NSF (81-84) 

og ble deretter valgt inn i det 

internasjonale skøyteforbundet (ISU). 
Videre var han medlem av Idrettsforbundets 

styre (NIF) i 6 år og var bl. a med i 
styringsgruppen for Prosjekt-88 som ble starten 

på den norske toppidrettssatsingen. 
 

Thormod var ellers allsidig innen idrett og deltok 

aktivt som elvepadler, fekter og golfspiller. 

 
Yrkesmessig var han fra 1970 ansatt som 

idrettskonsulent i Studentsamskipnaden i Oslo. 
Han ble deretter idrettsdirektør på samme sted 

til han gikk av med pensjon. 
Da flyttet han til Strømstad og ble seil- og 

golfentusiast! 
 

 

Thormod ble medlem av NIV i 1997 og vi minnes 

han med lyse minnesbilder. 
 

 

 

 

Per Wright 

 
(bildet er utlånt fra SiO) 
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Minneord 
 
 

Odd Seim Haugen (1937 – 2015) 
 

 

 

 
 

Odd Seim Haugen medlem 

av NIV 1997 – 2015 
 

En av våre stiftere Odd Seim-Haugen døde 3. 
juli i år etter lang tids sykdom, 78 år gammel. 

Han ble tatt opp som medlem av vår forening i 
1997. 

Norsk idrett og spesielt skiidretten har mistet en 
ildsjel og hedersmann.  

 Odd var en mann med meningers mot og var en 

dyktig og klok idrettsleder. 
 

Høyesterettsadvokat Odd Seim-Haugen lot 
idretten få dra nytte av sine juridiske kunnskaper 

både nasjonalt og internasjonalt. 
 

Nasjonalt blant annet som leder av Appellutvalget 
i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. 

Internasjonalt var han en årrekke i voldgiftsretten 
for idrettssaker CAS, i Lausanne i Sveits. 

 
Listen over hans tillitsverv i idretten er lang: 

Styreleder i Skiforeningen og leder av 
Skiforeningens Råd i mange år, leder av 

Organisasjonskomiteen for Holmenkollerennene, 
leder for VM på Ski i Holmenkollen 1982. 

Som skipresident i mange år satte han varige 
spor. 

 
Odd var æresmedlem i Skiforeningen og 

Skiklubben Ull og mangeårig medlem av styret i 
FIS (Det Internasjonale Skiforbundet) 1983-2002. 

 
Odd var et samfunnsengasjert menneske, en 

pådriver og et ja-menneske med stor 
arbeidskapasitet, resultatorientert med en stor 

porsjon positiv utålmodighet.  Familien delte i 
alle år lojalt Odd med idretten. 

 
Rolf Nyhus 

 
 

MØTEDATOER 2015 
 

 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2015: 
- Juletreffet med ledsagere er fastsatt til onsdag 9. desember på Toppidrettssenteret.  

Møtedatoer for 2016 vil bli fastsatt på styremøte 24. november og lagt ut på hjemmesidene våre i 

tillegg til at de kommer i første nummer av NIV-nytt i 2016. 
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Wyller. En herlig lekeplass! 

 
Arne Næss senior ble kalt gal av sine jevnaldrende venner 
da han i høy alder fremdeles klatret. Jeg er ikke gal, sa 

Arne, men dere er jo gale som har sluttet med det! 
 

Det er definitivt noe der! 

Vi er en gjeng gamle alpinister som slett ikke har tenkt på 
å gi oss, selv om alderen på de fleste av oss er 70 +. Den 

eldste vi har hatt med var Rolf Lonnevig, som i en alder av 
91 år, svingte seg ned Wyllerløypa presis som en klokke. 

Problemet hans var å gå med slalåmstøvlene de hundre 
meterne bort til bilen! 

Wyllerløypa har fått sitt navn etter Andreas Wyller, som 

fikk satt bakken i stand i tredveårene. Han var to ganger 
norgesmester i alpint før krigen. Dessverre fikk han ikke 

sjansen til å ta sporten opp igjen da Norge igjen ble fritt. 
Han var flyver og styrtet på en rekognoseringstur 
23.februar 1944. 

Jeg husker Wyllerløypa som en litt trang og vanskelig 
konkurransebakke da jeg var med første gang i renn midt 

på femtitallet. Bakken lå sydvendt, så det var ikke så lenge 
på senvinteren at den kunne brukes fordi solen tok tak i de 

tynne snelagene i skråningene. Snekanoner var ikke 
oppfunnet. Ikke var det heis heller. 1.300 m med 290 m 

fallhøyde måtte tilbakelegges før vi kunne nyte de snaue to 
minuttene det tok å kjøre ned igjen. Det hendte at vi fikk 

overtalt en med bil til å kjøre oss rundt og opp til 
Voksenkollen, men det var jo ikke bare nedover derfra 

heller, så det tok sin tid, men moro var det og moro er det 
fremdeles. 

 
 

Liv Jagge har vært en fremragende 

idrettsutøver med Norgesmesterskap i 
både alpint og tennis. Ledererfaring har 

hun fra Bærums Skiklub i hovedstyret 
og alpingruppa. 25 år som trener i 

samme klubb. Leder i Blommenholm 
og Sandvika Tennisklubb. Vært 

medlem i NSF`s komite ”Norge på ski” 
og visepresident i The International 

Tennis Club of Norway. 
Har vært med i NIV siden 2011. 
 

 

I 2003/2004 ble Wyllerløypa kraftig utbygget. Det er gjort et helt utrolig fint arbeid med å lage traséer. Fire 

forskjellige nedfarter er det blitt, alle med flott utnyttelse av terrenget. Det er også laget en profesjonell halfpipe 
med egen liten heis, men der har ”søttigruppen” meldt pass! 

De fleste av oss har sesongkort. Det ble kommentert på Grindbakken skole, der hvor jeg av og til jobber som 
vikar på SFO. Eller AKS, som det heter nå. Aktivitetsskolen. Har du ”sesong” Så kult!! 

Drømmen gikk i oppfyllelse for fem år siden! Stolheis! Seksseter! Nå ble det drag over det. I en årrekke hadde 

vi måttet snakke sammen ved å tviholde i tallerkenheisen og vri hodet rundt og rope til den som kom i heisen 

etter, eller til den foran deg. Det ble mye ”Goddag Mann Økseskaft” av det! Men nå, i deilige, bløte stoler sitter 

vi og duver på vei mot toppen mens gamle historier blir som nye. Vi møtes fast hver onsdag, og antallet kan 

være nærmere 25. De fleste, som undertegnede, kommer imidlertid atskillig oftere enn det. Fra ti til tolv, med 
vind i ansiktet og lett adrenalinpåfylling. Herlig! Det er vanskelig å få en bedre start på dagen.  

Bakkemannskapet i Tryvann Vinterpark, som Wyller er en del av, gjør en fantastisk jobb. Det hjelper godt for 

gamle og/eller kunstige knær. Jeg sendte en mail til dr. Uppheim, som opererte inn mitt siste kunstige kne, at 

jeg kjørte i Wyller’n som aldri før! Svaret kom litt tørt, "vel og bra, men husk vi liker ikke stygge fall!". Det 
sitter litt i bakhodet, så jeg ”setter'n” på cruise! Det vil helst gå godt!! Velkommen til Wyller! 

 

Hilsen Liv og resten av gjengen. 


