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NIV er 25 år 
 
NIV fyller 25 år i 2013. Fødselen fant sted på 
Toppidrettssenteret 9. juni 1988. 
 
45 kjente idrettsledere var invitert til det 
konstituerende møtet. Ingrid Wigernæs var eneste 
kvinne blant 24 stiftere som møtte opp. Arne B. 
Mollén ble valgt som NIVs første formann. I dag er 
betegnelsen leder. 
 
Kronprins Harald var invitert til det første møtet, 
men meldte avbud. Kronprinsen meldte seg 
imidlertid straks som medlem – og har vært i NIV 
siden. Det er et populært medlemskap som 
foreningen verdsetter høyt. 
 
Styret arbeider med interessante planer for selve 
markeringen i juni. NIV-Nytt kommer tilbake med 
flere detaljer etter hvert som brikkene faller på 
plass. Informasjon vil også bli gitt under 
medlemsmøtene og på NIVs nettsider som kommer 
i februar. 
 
Ved årsskiftet 2012-2013 hadde foreningen 160 
medlemmer. Fremmøtet på NIVs møter er godt. 
Styret har egen evne til å finne aktuelle temaer, og 
kjente foredragsholdere blir alltid inspirert - og 
kanskje også litt ydmyke i vårt nærvær. Vi setter vi 
faktisk pris på det. 
 
Alle medlemmer ønskes et aktivt og begivenhetsrikt 
nytt NIV-år. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET  
6. NOVEMBER 2012 

 
Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder. 
 
Deretter ble de som har gått bort siden forrige årsmøte hedret med ett minutts stillhet: Erik Gjems 
Onstad, Magnus Nilsen, Torbjørn Pollen, Alf R. Bjercke, Ivar Odd Formo, Aage Johansen, Roald 
Edgar Aas og Stein Jean Johnson. 
 
1. Godkjenne innkalling og saksliste. 
Møteleder meddelte at posten med utdeling av priser ville følge etter at siste dagsordenpunkt, valg, var 
gjennomført. 
2. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder. 
Laila Andresen og Bjørn R. Berntsen ble valgt. 
3. Styrets beretning. 
Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr 30.09.12 hadde 154 medlemmer, som ble til 160 
med de nyoppnevnte. Det var gjennomført 6 ordinære medlemsmøter, et julemøte med ledsagere på 
NIH, og en NIV-utflukt til Trondheim med ledsagere. Ingen bemerkninger til beretningen. 
4. Årsregnskap og revisjonsberetning. 
Håvard Lillegård kommenterte regnskapet som viste et driftsresultat på kr -29 245 og en balansesum 
på kr. 1 407 447. 
Revisor Leif Ljungqvist leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer. 
5. Innkomne forslag. 
Ingen. 
6. Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent. 
Uforandret. Innmeldingsavgift kr 200,-. Årskontingent kr 350,-. 
7. Budsjett for kommende år. 
Håvard Lillegård kommenterte. Et stipulert forslag til resultat på kr. -91 500. Ingen kommentarer til 
budsjettet. 
8. Valg. 
Valgkomiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og på møtet kommenterte Hroar 
Elvenes den på vegne av valgkomiteen. 
Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige 1 år. 
Styret: Leder Per Wright Ny 
 Nestleder  Lars Kolsrud  Ny 
 Styremedlem/økonomi Håvard Lillegård Gjenvalg 
 Styremedlem/sekretær Andreas Morisbak Gjenvalg 
 Styremedlem  Unni Nicolaysen Gjenvalg 
 Styremedlem  Ellinor Allergoth Gjenvalg 
 Styremedlem  Bjørn Tore Lie  Gjenvalg 
 Styremedlem  Berit Berthelsen Ny 
 
Revisorer:   Leif Ljungqvist  Gjenvalg 
   Paul Nestaas  Gjenvalg 
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Valgkomite: 
Bente Hoel går ut (fra 2008) og styret foreslo Anne Ma Thorsen som nytt medlem. 
 Leder  Ove Fløtaker  Gjenvalg 
 Medlem  Hroar Elvenes  Gjenvalg 
 Medlem  Anne Ma Thorsen Ny 
 Varamedlem  Brit Mørk  Gjenvalg 
Alle valg ble enstemmig bifalt. 
 
9. Prisutdeling. 
For femte gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Reidar A. Sollie i 
Dagsavisen. Sollie (født 02.10.56) har siden 1978 markert seg som en kunnskapsrik journalist og 
kommentator i Arbeiderbladet/Dagsavisen.  
 
Han har som sportsredaktør siden 1991 dokumentert god innsikt over nasjonal og internasjonal idrett i 
en rekke idrettsgrener. Sollie har alltid vært interessert i idrettens mange nivåer – fra barneidrett til 
eliteidrett, fra norsk idretts organisatoriske sammensetting til IOCs omfattende virksomhet.  
 
Han har alltid kommentert utviklingen med nøkternhet – uten store ord og plasskrevende oppslag. Han 
er en kommentator som mange leser med respekt og interesse. Sollie har vært leder av Norske 
Sportsjournalisters Forbund (SF) i mange år, 1990-94 og 1999 – dags dato. 
 
Leder for prisutvalget, Unni Nicolaysen, redegjorde for begrunnelsen for prisen. Sollie hadde 
imidlertid ikke anledning til å være til stede for tildeling denne dagen. Han vil derfor få tildelt prisen 
på NIVs julemøte på NIH 13.desember.  
 
Foreningens Ærespris, den 21. i rekken ble tildelt Thorir Hergeirsson for hans ledelse av 
håndballandslaget for kvinner som tok gull i OL i London. Islendingen Hergeirsson kom til Norge for 
studier på NIH i 1986. Han var Marit Breiviks assistent fra 2001 til 2009, da han overtok som 
sjefstrener. Resultatene ga VM-bronse i 2009, EM-gull i 2010 og VM-gull i 2011.  
 
Leder for prisutvalget, Hans B. Skaset, uttrykte at styret måtte utfordre bestemmelsene for prisen, der 
det står at prisen ”kan tildeles en norsk leder eller trener”, men uten å ha norsk statsborgerskap, er det 
ikke mulig å bli særlig ”norskere” enn Hergeirsson. Det var det full enighet om i styret. Hergeirsson 
var til stede og mottok prisen som han takket for under den etterfølgende middagen. 
 
Som avslutning på møtet takket nyvalgt leder Per Wright avgående leder Hans B. Skaset for en 
utmerket styreledelse og avgående styremedlem Anne Ma Thorsen for hennes mange gode bidrag i 
styrearbeidet. Han takket deretter for tilliten som ny leder og redegjorde litt for de kommende 
oppgaver og tiltak. 
 
 
Laila Andresen  Bjørn R. Berntsen   Hans B. Skaset 
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Tildeling av NIVs Ærespris 2012. 
 

1) I ”Bestemmelser for norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris” står følgende: ”Norske Idrettsleder-
Veteraner (NIV) har opprettet NIVs Ærespris, som kan tildeles en norsk leder eller trener som har 
gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere år. Ved vurderingen legges spesiell vekt 
på konkrete resultater, som kan føres tilbake til vedkommendes virke som leder eller trener”  
 

2) Komiteen for NIVs Ærespris, Hroar Elvenes, Berit Berthelsen, Per Wright og Hans B. Skaset har 
vurdert aktuelle kandidater. Etter komiteens mening er Thorir Hergeirsson, trener for 
kvinnelandslaget i håndball, klart den mest aktuelle til å motta prisen for 2012. 

 
3) Thorir Hergeirsson, født 27. april 1964, er islending. Han kom til Norge i 1986 for å studere ved 

Norges Idrettshøgskole (NIH). Fram til 1989 gjennomførte Hergeirsson grunnfag, trenerstudiet og 
studiet i helse og idrettsbiologi. Han startet opp hovedfagsstudier tidlig på 1990-tallet. Omfattende 
virksomhet som trener førte til at hovedfagsstudiet ble fullført, med utmerket resultat, først i 2007. 

 
4) Etter studier ved NIH startet han som trener først for Fredensborg/Ski, deretter Elverum håndball 

(menn: 1989-94/5) og så Gjerpen idrettsforening - før engasjementene i Norges Håndballforbund 
tok til. Fra 1996 inngikk Hergeirsson i NHFs analyseteam i samtlige mesterskap fram til han i 
2001 ble engasjert som Marit Breiviks assistenttrener. Da Marit Breivik i 2009 avsluttet sin 
trenerperiode, fikk Hergeirsson ansvaret for kvinnelandslaget. 

 
5) Thorir Hergeirsson har bodd i Norge siden 1986, og er i dag bosatt på Klepp i Rogaland. Han er 

gift med jærbukvinnen Kirsten Gaard. De har tre barn sammen: Maria 19 år, Sunniva 17år og 
Mathias 11år. De tre barna er norske statsborgere. Thorir er (og forblir utvilsomt) islandsk 
statsborger. 

 
6) Som landslagstrener har Hergeirsson og kvinnelandslaget oppnådd følgende resultater: 2009 

bronse i VM, 2010 gull i EM, 2011 gull i VM og 2012 gull i OL.  
 
7) I pkt. 1 ovenfor framgår at NIVs Ærespris kan tildeles en norsk leder eller trener. Komiteen gjør 

spesielt oppmerksom på Thorir Hergeirsson ikke er norsk statsborger, og heller ikke later til å ha 
noen som helst tanke om å skifte statsborgerskap fra islandsk til norsk. Spørsmålet blir om 
Hergeirssons langvarige, faste opphold i Norge (26 år), samt ekteskap med norsk kvinne og tre 
barn med norsk statsborgerskap, kan kvalifisere for NIVs Ærespris til tross for avviket i 
statsborgerskap.  

 
8)  Kravet om norsk tilhørighet kan neppe tolkes på anen måte enn at norsk  

statsborgerskap er det formelt krav for å komme i betraktning til NIVs Ærespris. Spørsmålet blir 
om det kan tenkes omstendigheter som gjør det forsvarlig å fravike det formelle kravet ved å vise 
til kompenserende forhold. Uten å ville trekke opp en prinsipiell grense, vil komiteen mene at det i 
tilfellet Thorir Hergeirsson foreligger en så vidt sterk tilknytning til det norske samfunnet (jf. 
ovenfor) at hans manglende statsborgerskap ikke bør hindre tildeling av NIVs Ærespris. 

 
Styret vedtak å tildele Thorir Hergeirsson NIVs Ærespris for 2012 for hans virke som trener for 
kvinnelandslaget i håndball. 
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REFERAT FRA ÅRSMØTET 
 
DNB v/konsernsjef Rune Bjerke var vertskap for årsmøtet som ble holdt i deres nye bygg - Midtbygget 
- i Bjørvika. 
 
I forberedelsen til møtet hadde NIVs årsmøteutvalg, Per Wright, Anne Ma Thorsen og Andreas 
Morisbak et utmerket samarbeid med divisjonsdirektør for samfunnskontakt, Dag Arne Kristensen, 
som la alt til rette på beste måte. 
 
73 deltakere var forhåndspåmeldt til møtet. Et par forfall kom i forkant av møtet. 
Kl. 17.00 ble vi tatt vel i mot av Bjerke, Kristensen og deres kollega og medhjelper Elizabeth Claudi-
Nielsen i den store og variasjonsrike kantina hvor det ble servert kaffe/te/frukt. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DYKTIG VERT: Konsernsjef Rune Bjerke åpnet 
generøst dørene i det nye DNB-bygget i Bjørvika og 
holdt et informativt innlegg om sterke bankens utvikling. 

 
DNB v/Rune Bjerke. 
Presis kl. 1730 var alle samlet i DNBs Store Auditorium der Bjerke ønsket forsamlingen velkommen 
og holdt et interessant og inspirerende foredrag om DNBs virksomhet via noen utvalgte overskrifter: 
 
‐ Dette nye bygget, Midtbygget, er et av tre som foreløpig er ferdig med personell innflyttet, mens de 

to andre blir innflyttbare i henholdsvis 2013 og 2015. Da skal disse byggene huse 4500 
bankmedarbeidere som nå holder til på 17 forskjellige steder. En spennende og moderne 
arbeidsplass med åpne kontorplasser for alle. Bare 100 parkeringsplasser, hvorav 20 for EL-biler – 
av miljøhensyn. 

‐ DNB har en viktig samfunnsrolle, bl.a. ved sponsorstøtte og samkvem/samspill med. kultur/idrett. 
Tidligere på dagen hadde skiskytterne hatt sitt sesong kick off i banklokalene. 

‐ DNB – ”Hele Norges bank”. 2.1 millioner privatkunder. 210 000 bedriftskunder. Over 150 
millioner besøk i nett- og mobilbank i året. Markedsandel i Norge på utlån for personkunder er 28 
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% og for innskudd 33 %. For bedriftskunder er markedsandelen for utlån 26 %. 180 bankkontorer 
over hele landet. Tilgjengelig på telefon hele døgnet. 

‐ En sterk internasjonal tilstedeværelse. 19 internasjonale kontorer, blant andre i London, New York 
og Singapore. Ca. 30 % ansatte jobber utenfor Norge. En ledende bank innen shipping, energi og 
offshore samt sjømat. 

‐ DNB leverer gode resultater. Ligger høyt i aksjeutvikling sammenliknet med nordiske konkurrenter 
siden 2007. 

‐ Har et sterkt hjemmemarked – god vekst og lav volatilitet. Årlig nominell BNP vekst 1990 – 2010 
er på 5,8 %, høyest i Norden. Standardavviket i samme tidsrom er minst, 2,1 %. 

‐ Økt sannsynlighet for at Europa holder seg på skinnene. ”Euroen er ikke reversibel” (Mario Draghi, 
sep. 2012). ”Jeg ønsker Hellas skal forbli i Eurosonen” (Angela Merkel, Aten, okt. 2011). Ser en 
liten lysning i Europa. Viktig at Europa holdes samlet. Fare for oss hvis verdensøkonomien får 
trøbbel (gass, olje etc. prisfastsettelse i et verdensmarked). 

‐ En historisk uke for verden. To viktige valg skal tas. Presidentvalg i USA – Romney eller Obama. 
Partikongress i Kina. Hvilke 7 eller 9 får plass i politbyrået avgjør Kinas fremtid. 

‐ Nye bankreguleringer blir krevende å innfri. Bankene har et enormt kapitalbehov. Europeiske 
banker mangler 544 milliarder euro, noe som tilsvarer 4 norske statsbudsjett eller 90 presidentvalg 
og kongressvalg i USA 

‐ Nye reguleringer påvirker også norske bankkunder. Derfor får bankene en del pes i media. 
 Hans B. Skaset takket Bjerke ved å overlevere et eksemplar av NIV-medlem Tom Schankes 

rykende ferske idrettsleksikonverk. 
 

 
 

LYSTIG LAG: Diskusjonen gikk lett mellom Bjørn Tore Lie, Atle Sundelin, Bjørn R. Berntsen og 
Hroar Elvenes. 
 

Fin omvisning 
Dag Arne Kristensen orienterte kort om det nye bygget og dets plass i Fjordbyen i Bjørvika og 
henviste til modellen av hele byggekomplekset i kantineområdet.  
Deretter tok han og hans kollega Elizabeth Claudi-Nielsen forsamlingen med på en omvisning i deler 
av det flotte bygget med blant annet fine kunstverk i flere varianter.  
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En spesiell sak var monteren som var gjort klar for plassering av en restaurert gammel båt som var 
gravd fram under grunnarbeidene for bygget. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GODE SYKKELVENNER: Per Ødegård 
og Fredrik Kveil var konkurrenter på 
sykkel i 1950-årene. Og veteranene holder 
fortsatt koken på imponerende måte. 

 
Nye medlemmer 
Etter ny samling i Store Auditorium hilste Skaset forsamlingen velkommen, men uten å sette årsmøtet. 
For først skulle nye medlemmer presenteres. I tur og orden ble de kalt fram foran podiet, med 
kommentarer til deres erfaringsbakgrunn og berettigelse for opptak i foreningen: Anders Besseberg, 
Tor Lian, Aud Hvammen Lunde, Sverre K. Seeberg, Berit Skirstad og Odd Roar Thorsen. 
 

 
 
NYE MEDLEMMER: Seks nye NIV-medlemmer ble presentert på årsmøtet. Fra venstre: Anders 
Besseberg, Tor Lian, Aud Hvammen, Sverre K. Seeberg, Berit Skirstad og Odd Roar Thorsen. 



9 
 

”Juletreff” i blinken! 
 

Festkledde idrettslederveteraner, med og uten ledsagere, strømmet den 13. desember kl. 18:30 inn i 
Idrettshøyskolens vrimleområde til en velkomstdrink før årets Juletreff.  

Ingen som ble ønsket velkommen med sprudlevann, også det med og uten, og annet munngodt av 
Andreas og frue kunne drømme om at hallen ti minutter tidligere var befolket av studenter med lue på 
hodet, bena på bordet og matpakker og provisoriske middagstallerkener strødd utover.  

 

 
 
KJEKKE DAMER: Mildred Kristoffersen, Eva Berge, Britt Mørk og Ellinor Allergodt hygget seg på 
julefesten i NIH. 

 

Over 70 gjester 
En høflig, men myndig anmodning fra skolens tidligere rektor, og vår nyvalgte leder Per, førte til at 
området ble ryddet på rekordtid, akkurat tidsnok til å gi de første gjestene et velkomment inntrykk. 

Styret hadde avtalt fremmøte kl. 16:00, med det før øye å forvandle den noe slitne østre fløyen av 
kantinen til et festlokale. Den allestedsnærværende Håvard og hans Marit hadde stått for innkjøp og 
nødvendig pynt.  

Da vel 70 gjester, i god stemning toget inn i kantinen, ble de møtt av småbord pyntet med hvite duker, 
lys og blomster samt en juletallerken med kald fisk og kjøtt. 

Håvard hadde også delvis tømt et pol, slik at maten fikk godt følge på sin vei. 

Hertzberg inn 
Per ønsket velkommen til bords og benyttet anledningen til å presentere et nytt medlem, Niels 
Hertzberg og overlevere ham jakkenål og slips som bevis på medlemskapet. 
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NYTT MEDLEM: Nils Hertzberg er nytt medlem av NIV. Her sammen med NIVs nye leder 
PerWright. 

 

Håvard fikk så ordet for såkalte praktiske opplysninger. Etter hans klare tale var ingen i tvil, verken 
om aftenens program, protokoll eller valgmuligheter.  

Stemningen steg raskt; noe som kom til uttrykk ved et stigende lydnivå og hyppige lattersalver. 

 

Hedersgjest 
Dagens hedersgjest var vinneren av årets Sportsjournalistpris, Reidar A. Sollie, Dagsavisen.  Han har 
siden 1978 markert seg som en kunnskapsrik journalist og kommentator.  

Som sportsredaktør fra 1991 har han dokumentert god innsikt i nasjonal og internasjonal idrett i en 
rekke idrettsgrener, og har vist interesse for idrettens mange plan, fra barneidrett til eliteidrett – fra 
norsk idretts organisatoriske sammensetning til IOCs omfattende virksomhet. Han har alltid 
kommentert utviklingen med nøkternhet, uten store ord og plasskrevende oppslag og er en 
kommentator som mange leser med respekt og interesse. 

Etter Unni’s introduksjon fikk han overrakt prisen,- og ordet, Han fremførte sin takk og beskrev 
glitrende, på en ledig og humoristisk måte sin inntreden i journalistikken, sitt møte med 
avisredaksjonene, allsidigheten blant datidens journalister, historiske øyeblikk i karrieren og dagens 
spesialiserte redaksjoner. 

Han begeistret, og rev forsamlingen med seg i den grad at Hroar spontant reiste seg og applauderte! 
Han mente innslaget beriket ”treffet” i den grad at utdeling av Sportsjournalistprisen burde skje 
nettopp der, i fremtiden. Han ble støttet av klappsalver. Om styret er like begeistret for ideen når 
hverdagen kommer vil tiden vise!  
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Hroar takket 
Hroar takket også for måltidet og uttrykte en løssluppen lettelse over å registrere at de nye koster i 
styret viste takter i retning av å ivareta den stil og de tradisjoner gamlekara hadde skapt. 

Så bar det ned i auditorium D for å se Lasse Nettum’s historiske filmklipp, del III, fra 
idrettsbegivenheter satt sammen for juletreffets gjester. Vi opplevde å se igjen mange av de 
tilstedeværende, årtier tilbake, som vinnere og tapere, lovende og i full blomst. Det ble en feststund! 
Takk Lasse, også for DVD’en vi fikk til odel og eie! 

 

Fotball-poesi 
Kaffe, karamellpudding og noe attåt ventet i kantinen. Det ble fordøyet sammen med inntrykkene fra 
Lasses filmklipp, inntil Andreas reiste seg og forkynte at han elsket poesi!  

Han fremførte sitt ynglingsdikt. I farten husker jeg ikke tittelen, men hva det handlet om. Ja nettopp, 
hva ellers – fotball! Han deklamerte kraftfullt, med patos så hengiven og inderlig at forsamlingen ble 
revet med inn i hans verden.  

 
 

PRATEN GÅR: Rigmor Andresen, Eva Berge og Knut Johannesen hadde mye å prate om. Det er ikke 
lite denne trioen har opplevd i norsk idrett. 

 

Så var det tid for oppbrudd. Leder Per takket, ønsket God Jul og avsluttet med å hedre vår trofaste 
fotograf Arthur med en innholdsrik julegave, Tom Schankes 4 binds idrettsleksikon, 6 kg tungt. 
Rikelig lesestoff for julen! 

Klokken 22:00 var kantinen tom og ryddet; et behagelig avslutningstidspunkt for veteraner som stort 
sett har lagt natteranglingen bak seg! 

Unni  
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Tildeling av NIVs sportsjournalistpris 2012 
 
Utvalget for Sportsjournalistprisen har vurderte aktuelle kandidater til prisen for 2012. Utvalget fant 
raskt fram til følgende enstemmige innstilling: Reidar A. Sollie (Dagsavisen), en innstilling styret 
enstemmig sluttet seg til. 
 
Begrunnelse: 
Reidar A. Sollie (f. 02.10.56) har siden 1978 markert seg som en kunnskapsrik journalist og 
kommentator i Arbeiderbladet / Dagsavisen. Han har som sportsredaktør siden 1991 dokumentert god 
innsikt over nasjonal og internasjonal idrett i en rekke idrettsgrener.  
 
Sollie har alltid vært interessert i idrettens mange plan – fra barneidrett til eliteidrett, fra norsk idretts 
organisatoriske sammensetning til IOCs omfattende virksomhet.  
 
Sollie har alltid kommentert utviklingen med nøkternhet - uten store ord og plasskrevende oppslag. 
Han er en kommentator som mange leser med respekt og interesse.  
 
Sollie har vært leder av Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) i mange år, 1990-94 og 1999 – dags 
dato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POPULÆR VINNER: Reidar A. Sollie 
fra Dagsavisen var populær vinner av 
Sportsjournalistprisen 2012. Solli høstet 
stor applaus for sin gode takketale. 

 

JUBILANTER 
Følgende NIV-medlemmer feirer jubileer i de nærmeste månedene: 
 
90 år: Hjalmar Andersen (12. mars) 70 år: Kjell Emblem (13. mars) 
85 år: Ingrid Wigernæs (22. februar) 70 år: Ellinor Allergodt (29. mars) 
85 år: Arthur Sverre Knudsen (23. april) 70 år: Gunnar Breivik (8. april) 
70 år: Liv Jagge (25. februar) 65 år: Olav Aune (30. mars) 
70 år: Kari Fasting (11. mars) 60 år: Anne Thidemann (28. april) 
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Hva husker NIVs medlemmer best? 
 
NIVs medlemmer svarer på de samme spørsmålene i NIV-nytts enquete. 
 
1. Hvilke idrettsbegivenheter og personer skapte idrettsinteressen din? 
2. Hva har idretten betydd for utviklingen av norsk samfunnsliv? 
3. Hvilke av dine idrettsmeritter – som aktiv eller leder – er du selv mest fornøyd med? 
4. Hvilke tre idrettsprestasjoner gjennom tidene setter du høyest? 
 
 

Berit Berthelsen (f. 1944) 
 

 
 

BERIT BERTHELSEN 
– medlem av NIV siden 1997 

1. Jeg var veldig aktiv selv som barn og 
deltok i all fysisk lek. Men vi hadde også 
en lærer i Hakadal som var svært 
interessert i idrett - Martin Gunnar 
Knudsen. Han spanderte reise på mange 
unge idrettstalenter som ville delta i 
konkurranser utenfor bygda – 
eksempelvis i Oslo. Han betydde utrolig 
mye. 
 

2. Folk i aktivitet er viktigst. Idretten har 
vært stor inspirator for bedre folkehelse. 
Aktivitet er ikke nødvendigvis det 
samme som idrettsprestasjoner. 
Helseperspektivet er toppen. Jeg ser 
med skepsis på mange unge som i dag 
styrer inn mot en fremtid med fedme og 
overvekt – og konsekvensene dette blir 
for samfunnet.  

 
3. Mest overraskende var EM-gullet i 

lengde innendørs i 1967 med hopp på 
6,51 meter. Jeg hadde bare trent i 
tilfluktsrom og boblehallen i Garde-
leieren. Vi hoppet med spesielle piggsko 
på tregulv. Ellers setter jeg det nordiske 
mesterskap1965 i fem-kamp i 
Helsingfors høyt. 

4. Gullmedaljen til Grete Waitz på maraton i tidenes første VM (Helsingfors 1983) var stort. Jeg var 
selv leder ved den anledningen. Ellers setter jeg OL-gullet i spyd til Trine Hattestad (Sydney 
2000) og VM-gullet i høyde til Hanne Haugland etter omhopping (Athen 1996) høyt.  Jeg har 
alltid vært spesielt opptatt av kvinnenes prestasjonsnivå.   Dette var jo også jenter som jeg hadde 
vært leder for. 
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Ingrid Wigernæs (f. 1928) 
 

 
INGRID WIGERENÆS – medlem av NIV 

siden 1988. 

1. Jeg flyttet fra Hemsedal til Oslo i 1947, 
fikk stillesittende kontorjobb – og måtte 
finne en fysisk motvekt. Jeg skaffet meg 
ski og gikk på egenhånd i Nordmarka. 
Bondeheimen var en naturlig 
samlingsplass for innflytterungdommen, 
og jeg kom i kon takt med BUL-miljøet. 
Der møtte jeg Lars Tærum fra Flå i 
Hallingdal. Han overtalte meg til å starte 
i Monolittrennet i Frognerparken i 1954. 
Jeg fikk utstyr av Lars – ski som målte 
215 cm og skonummer 47. Jeg het da 
Ingrid Løken. Året etter møtte jeg Leif 
Wigernæs som jeg giftet meg med, og 
da ble jeg medlem av Romerikslagets 
skigruppe. 

 
2. På topp vil jeg sette «Jentut´n» som 

vant OL-gull i stafetten i Grenoble. Jeg 
var leder og stolt over at jentene sto 
øverst på debn gjeveste seierspallen.  
Dernest kommer VM-sølvet som vi fikk 
i Holmenkollen i 1966. Jeg gikk selv på 
laget, og vi følte at vi brøt barrierer. 
Folk la merke til den prestasjonen. 

3. Jeg setter svømmeren Dale Oen øverst. Hans fremtoning som idrettsutøver var flott. Deretter 
rangerer jeg Egil Danielsens spydkast som ga OL-gull i Melbourne 1956 og stafettetappen som 
Wilma Rudolph vartet opp med i OL 1960 i Roma. Hun var fantastisk.   

 

Nettsidene kommer i februar 
 
Arbeidet med NIVs nettsider har tatt lengre tid enn antatt. Firmaet som utarbeider sidene, har hatt 
svært mange og presserende oppgaver de siste månedene.  
 

Siden NIV har fått en rimelig, økonomisk avtale, har vi ligget litt bak i produksjonskøen. Dette er 
akseptert av Styret. 
 

Men den som venter på noe godt, skal ikke vente forgjeves. I løpet av februar vil de nye nettsidene 
være tilgjengelig på internett. Sidene vil ikke være endelige. Mer stoff vil bli plassert inn i løpet av 
vinteren / våren. 
 

Redaksjonen har lagt vekt på god lesbarhet med enkle menyer og undermenyer - for å finne lettest 
mulig fram i stoffet. 
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Skråblikk på idrettshistorien: 

Edward «Eddie» Eagan fra USA 
– verdens mest unike idrettsutøver 

Av ÅGE DALBY 
Amerikaneren Edward «Eddie» Eagan er verdens mest unike idrettsutøver. Han er den eneste personen 
gjennom alle tider som har vunnet olympisk gullmedalje både sommer og vinter. De historiske årene 
var 1920 og 1932. 
 
Eventyret begynte under det amerikanske amatørmesterskapet i tungvektsboksing i 1919. Storvokste 
Eagan vant og kvalifiserte seg til sommerlekene i Antwerpen 1920. 
 
Eagan stilte opp i klasse lett tungvekt og møtte nordmannen Sverre Sørsdal fra Hamar i finalen.  
Sørsdal (1900 – 1996) som senere utdannet seg til lege, tapte på poeng mot den hardtslående 23-
åringen fra Denver, Colorado. 
 
Sjanseløs i 1924 
Eagan stilte også opp i OL 1924 i Paris – denne gang i tungvekt. Men han var ikke i nærheten av 
medalje. Sørsdal sikret seg bronse i Paris og kom på 4. plass i Amsterdam 1928. 
 
«Eddie» vokste opp under svært fattige kår. Han var bare ett år gammel, da faren ble drept i togulykke. 
Moren måtte ta seg av familien alene. Edward ønsket å leve et godt liv. Han begynte aldri å røyke, og 
han smakte aldri alkohol. 
 
Den målbevisste mannen klarte på beundringsverdig vis å få bunnsolid utdannelse – takket være 
stipendordninger. Han studerte jus ved universiteter i USA og England - Yale, Harvard og Oxford - og 
oppnådde gode karakterer. Han passerte siste eksamen i 1928. 
 
Eagan ble etter hvert en meget berømt advokat  – selvsagt med sete i New York. Han ble meget rik og 
giftet seg også med datteren / arvingen til en av de store bilfabrikantene. 
 
Lake Placid 1932 
«Eddie» dukket opp på den olympiske arenaen igjen i Lake Placid 1932. Han fikk plass i den berømte 
firerboben til William «Bill» Fiske jr – sammen med Clifford Grey og den 48-årige veteranen Jay 
O`Brien. «Eddie» satt som andremann i boben – bak Fiske jr. som også vant OL-gull i St. Moritz 1928 
– bare 16 år gammel. 
 
Konkurransen som etter planene skulle gått foran hopprennet siste dag, ble utsatt til dagen ETTER 
avslutningsseremonien. Men det spilte ingen rolle. 34-årige «Eddie» suste inn til OL-gull med 1,02 
sekunders forsprang til USAs andrelag. 
 
Under 2. verdenskrig deltok Eagan og fikk tittel som oberst. Dessverre omkom alle tre kamerater fra 
firerboben under krigshandlingene. 
 
Nei til Hitler 
Fiske jr. kunne ha vunnet tre OL-gull på rad. Men han ønsket ikke å stille opp i Hitlers leker i 
Garmisch-Partenkirchen 1936. Derfor trakk han seg fra OL-kvalifiseringen i USA – og var dermed ute 
av laget. Fiske jr. var utdannet flyger og ble første amerikaner i britiske Royal Air Force. Han deltok 
under «Battle of Britain» i 1940 og døde etter luftkamp – 29 år gammel.  

«Eddie» Eagan døde i Rye, New York 14. juni 1967 – 69 år gammel.  
 
PS: 
Jacob Thulin Thams (1898 – 1854) fra Ready var nær ved å kopiere Eagan I 1936. «Tulla» vant hopp i 
OL 1924 i Chamonix og fikk sølv i seiling under OL 1936 i Berlin. Han fikk aldri Egebergs Ærespris. 
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MØTEDATOER 2013 
 
NIVs styre har vedtatt følgende møtedatoer for 2013:  

‐ 19. februar – 19. mars – 23. april – 11. juni – 10. september – 15. oktober. 
‐ Møtet 11. juni vil bli et jubileumsarrangement. NIV fyller som kjent 25 år. 
‐ Årsmøtet er ikke bestemt, men kommer trolig i perioden 11. – 15. november. 

I tillegg til NIVs møter kommer Nordisk møte i Gøteborg 16. – 18. august.  
 
 
 

Gratulerer, Hjalmar og Knut! 
 

 
 
To av NIVs høyt respekterte medlemmer – Hjalmar Andersen og Knut Johannesen – ble tildelt 
Æresprisen under Idrettsgallaen på Hamar 12. januar.  
 
Begge har vunnet gullmedalje i NM, EM, VM og OL. Begge var populære «milslukere» som gikk seg 
inn i publikums hjerter med overdådige langdistanseløp, og begge har satt verdensrekorder på 5.000 og 
10.000 meter. 
 
Hjalmar fyller 90 år 12. mars i år, mens Knut runder 80 år 16.november. «Hjallis» har vært medlem av 
NIV siden 1991, mens «Kuppern» ble medlem i 1993.  
 
Vi gratulerer hjerteligst to av skøytesportens mest populære personer! 
 


