
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VELKOMMEN ! 

 

 
 
 

Formannen Ove Fløtaker er foreviget i en litt annen posisjon enn da han ønsket 

velkommen til den nordiske fagkongressen på Lillehammer 
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Redaktørens røst 
 

 
12. juni 2009 var altså dagen da man var samlet 
på Lillehammer til den nordiske fagkongressen i 
Norske Idrettsleder-Veteraners regi. 119 sjeler 
var møtt frem, 7 fra Sverige, 16 fra Danmark, 20 
fra Finland og 76 fra våre egne rekker. Heri er da 
inkludert 46 ledsagere, som også satte sitt 
hyggelige preg på de tre dagene i 
Gudbrandsdalen. 
 
Det er da heller ingen tvil om at det ble noen 
meget interessante dager med et tettpakket og 
innholdsrikt program. Hele 10 forskjellige aktører 
var i ilden med mektige innlegg fra forskjellige 
ståsteder. 
 
Det vil sikkert være lett forståelig at med over 
fire timers foredrag, og i tillegg etterfølgende 
diskusjoner, vil det være umulig å gi detaljerte 
referater i vår lille publikasjon. Vi har valgt å 
fortelle våre lesere litt om hvem som sto for den 
åndelige føde, og hvilke temaer som ble 
behandlet. Så må da de som ikke var tilstede bare 
angre på sitt fravær.  
 
De skal få denne lille trøsten: Om to år samles 
man igjen, - da på Bornholm i Danmark. Det er 
sikkert noe fint å glede seg til 
 
 

 
 

 

 
 

 

Medlemsmøte på Skøyt 

 
 
 
 

7. Valg. 
 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Bankkonto nr.: 6011.05.96009 

 
Formann: 
Ove Fløtaker 
Charlotte Andersens v. 15, 0374 Oslo 
Tlf.: P 22 14 07 86 
Mobil: 959 40 897 
Faks: 22 31 75 99 
E-mail: ove.flotaker@cermaq.com 

Viseformann: 
Bjørn Bogerud 
Sondreveien 2 D, 0378 Oslo 
Tlf.: 22 14 19 62 
Faks: 22 14 92 83 
Mobil: 909 79 807 
E-mail: bbogerud@frisurf.no 
 
Sekretær: 
Anne Ma Thorsen 
Stubben 6, 1512 Moss 
Tlf.: 69 27 52 91 
Mobil: 932 40 209 
E-mail: annema.thorsen@portalen.no 
 
Kasserer: 
Håvard Lillegård 
Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk 
Tlf.: A 21 02 95 14 
        P 67 56 23 55 
Mobil: 907 40 873 
E-mail: A havard.lillegard@ orientering.no 
             P famlill@online.no  
 
Styremedlem: 
Unni Agdestein 
Slemdalsv. 117E, 0777 Oslo 
Tlf.: 22 49 21 36 
Mobil: 918 52 766 
E-mail: unni@agdestein.no 
 
Styremedlem: 
Hans B. Skaset 
Olav Aukrusts v 58 F, 0785 Oslo 
Tlf.: 22 49 31 16 
Mobil: 410 26 866 
E-mail: hansbs@online.no 

Varamedlemmer: 
Unni Nicolaysen 
Tlf.: 22 14 04 81 
Mobil: 976 55 616 
E-mail: Unni.nicolaysen@mac.com 
 
Per Wright 
Tlf.: 2259 81 02 
Mobil: 926 95 756 
E-mail: perfw@online.no 
 

 

N.I.V.-NYTT 
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Per Jorsett (Redaktør) 
Bjørn Ruud 
Anne Ma Thorsen 
Håvard Lillegård 
Foto 
Arthur S. Knudsen 
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”LILLEHAMMER OL 1994 – 15 ÅR ETTER” 
 
Som nevnt i dagens lederartikkel har vi liten anledning til å behandle fagkongressens 
forskjellige innlegg i detaljer. Fire timers foredrag med etterfølgende diskusjoner blir 
litt for drøy kost for vårt lille blad. Men hovedpoengene skal våre lesere få. 
 
Etter en innledende lunsj kunne vår formann, Ove Fløtaker, gå på talerstolen for å ønske 
velkommen. Han benyttet anledningen til å takke alle sponsorer og medhjelpere, og 
uttrykte stor tilfredshet over sammensetningen av foredragsholdere. (Dagene som fulgte 
ga ham full rett i denne gleden). 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så kunne da Linda Verde ta plass som møteleder og 
introdusere ”førstemann ut”, Petter Rønningen, som 
talte om ”Forhistorien – hvorfor ønsket Lillehammer å 
arrangere OL og hvordan fikk de det til”. Vi vil gjerne 
sitere Rønningens ord om at det var Arne B. Mollén 
som på et tidlig tidspunkt uttalte at Lillehammer sto for 
ham som eneste mulige OL-arrangørsted i Norden. Det 
er også hyggelig å kunne understreke Rønningens ord 
om at ”Uten Ole Sjetne – intet OL i Lillehammer”. At 
Petter Rønningen var rette mann til å belyse det angitte 
tema skulle det være unødvendig å tilføye. Interessant 
ble det! 
 
Nestemann på talerstolen var Gerhard Heiberg, som 
hadde ”Gjennomføringen av lekene i 1994” som tema. 
Han understreket at disse konkurransene hadde fortalt 
oss at olympiske leker gjerne kan arrangeres på ”små” 
steder. Han tok for seg hvordan de enkelte problemene, 
som transport, miljø, etterbruk o.s.v. ble tilfredstillende 
løst. Han underslo jo ikke at værgudene og de norske 
prestasjonene i løyper og bakker hadde bidratt til å 
gjøre det hele til en stor fest. 
 
Morsom var hans beretning om den spanske kongen 
som gjerne ville ta en tur i Lillehammers gågate uten 
sikkerhetsvakter. Da han ville veksle til seg norske 
penger ba en kvinnelig bankfunksjonær om 
legitimasjon. Kong Juan Carlos tok da frem en 1000-
pesetas og pekte på bildet av seg selv på seddelen. Et 
minnerikt øyeblikk for bankfunksjonæren. 
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Etter Heiberg kom Åse Kleveland med ”Lillehammer 
OL sett fra regjeringskvartalet”. 
Åse ble presentert som statsråd m.m., men vi savnet en 
liten tilføyelse om en betydelig underholdningsartist. 
 
Hun fremsto for øvrig med et meget humoristisk 
foredrag, og som et lite poeng trekker vi frem hennes 
beundring over at OL på Lillehammer hadde frembragt 
en ”ny” nordmann; Han som sto i kø og smilte. 
 
 
Deretter var scenen klar for Hans B. Skaset, som i 
vanlig, kjent stil tok for seg departementenes 
behandling av OL under tema: 
”Den ryggende stat – spillet mellom stat, idrett og lokal 
miljø”. 
Vi fikk høre om liten politisk tro på Lillehammer-
lekene, og vi fikk referert fakta som kanskje ikke alle 
ville likt å høre i dag. Noen vil altså kanskje ha ulike 
syn på Skasets teorier, men la oss være enige om én 
ting: Kjedelig kommer aldri Hans B. Skaset til å bli. 
 
Etter en pause talte så Audun Tron om ”Hva betydde 
OL økonomisk og kulturelt for Lillehammer regionen?” 
Tron var jo ordfører i byen under hele OL-perioden og 
ga mange gode dokumentasjoner på en betydelig 
utvikling i området, ikke minst på grunn av lekene. 
 
Etter fem mektige innlegg kunne man ta bussen til 
Lysgårdsbakkene, og senere til Kanten Kro hvor 
middagen sto på bordet. 
 
 
Lørdagsprogrammet ble åpnet av Åsne Havnelid som i 
et instruktivt og interessant foredrag – ”Lillehammer 
OL sin betydning for norsk toppidrett”. Hun 
understreket også hvilke løft man hadde fått ved hjelp 
av lekene for 15 år siden. Åsne fikk nok mange 
tilhengere ved å slå bombastisk fast at ”alle idretter har 
samme verdi”. 
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Hun ble etterfulgt av Stefan Lindeberg – ordførande i 
Sveriges olympiske komité, som talte om ”Hva gjør OL 
med nasjonal toppidrett”. Etter en kort diskusjon hadde 
professor 
Harry Arne Solberg et innlegg om ”Økonomiske 
virkninger av mega events - Myter og realiteter”, mens 
Bjørn Sund – ansvarlig for arenautbyggingen i 
Lillehammer OL, berørte temaet ”Lillehammer OL – 
Innovasjon og kompetanse”. 
 
 
 
Den kjente skribenten Ingar Sletten Kolloen hadde så et 
friskt og levende innslag om ”Kunst og Kultur”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da gjensto bare temaet: ”Typisk norsk?”, som 
Gudmund Hernes behandlet. Han konkluderte med at 
”dette må vi gjerne gjøre igjen!” 

 
Etter over fire timer på tilhørerbenken kunne vi da overvære avslutningstalen til Ove 
Fløtaker, som ikke bare takket påny, men som kunne slå fast at vi satt igjen med en lang 
rekke positive inntrykk etter lekene i 1994. Det var ikke det dårligste utbyttet av årets 
nordiske fagkongress. 
 
Så hører det med at man var på tur til Hafjell skisenter og til Norges Olympiske 
Museum, og en lang lørdag ble avsluttet med en festmiddag. 
 
Da gjensto det bare å pakke og ta en tur på Maihaugen før man dro tilbake dit man kom 
fra. 
 
Per Jorsett 
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VI GRATULERER 
 

Denne gangen har vi også – som i siste nummer – sparsomme seks jubilanter. Og øverst 
på listen troner 85-åringen  
 
ARNE NYLAND. Han runder denne milepelen 13. august. Nyland vil først og fremst 
huskes for en lang og omfattende administrasjonsvirksomhet innenfor skisporten. Han 
var styremedlem i Norges Skiforbund i årene 1972/74 og deretter president frem til 
1978, bare for å nevne det aller viktigste. 
 
14. september rykker vi ned til 80-tallet. Det feires av 
  
OLAV AABOEN som vil huskes for 40 års virke innen BUL-administrasjonen og for 
sine syv år som kontorsjef i Norges Orienteringsforbund. 
 
Så følger vi opp med to 75-åringer: 
 
UNNI AGDESTEIN og JOHAN BAUMANN. 
 
UNNI skal feires allerede 26. juli. Hun har en meget bred virksomhet innenfor 
friidretten, som dommer, som medlem av lovutvalg og som formann i Oslo-kretsens 
anleggsutvalg. Vi må heller ikke glemme at hun har sittet i N.I.V.s styre siden 2007. 
 
BAUMANN har hatt sete i Norges Skiforbunds styre i 10 år, i perioden 1985/87 som 
visepresident og i årene 1987/95 som president. Han har også hatt høye tillitsverv i 
Norges Hundekjørerforbund og er norsk og nordisk mester i denne gren. Han runder de 
75 den 8. august. 
 
22. juli runder 
EBBA LUND HANSEN 70-årsmerket. Her har vi en jubilant som har vært 
styremedlem i Norges Idrettsforbund og visepresident i Norges Friidrettsforbund. Fra 
hennes aktive karriere tar vi med ni N.M.-medaljer, hvorav to i gull (i høyde uten 
tilløp). 
 
Yngstemann i dagens jubelartikkel er 
 
BJØRN RUUD som fyller 60 år den 4. september. Fra Bjørns vidstrakte 
administrasjonsarbeid tar vi med at han var skøytepresident i årene 1981/86 og senere 
ishocheypresident i perioden 1995/2007. 
 
 
OG SÅ VAR DET DE VANLIGE HIPP, HIPP, HURRA 
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DET MUNTRE HJØRNE 
 
For en del år tilbake i tiden sto Hans Beck (O.L.-sølvmedaljevinneren fra 1932) på 
toppen av Vikersundbakken sammen med en ganske nervøs ung mann som skulle sette 
utfor. ”Ser du den lille bikkja som står ytterst på sletta”, sa Hans Beck. ”Ja”, stammet 
den unge hopperen. ”Det er en hest”, sa spøkefuglen fra Kongsberg. 
 
 

O.L.-PLUKK 
 
Jacob Tullin Thams – vår eminente skihopper – tok gull i det første olympiske 
spesialhopprennet i Chamonix 1924. Tolv år senere var han mannskap på den norske 8-
meteren ”Silja” (rormann Olav Ditlev Simonsen) som fikk sølv under seilasen i Kiel i 
1936. Det er ingen dårlig spennvidde. 
 
 
 
 

 
 

Toastmaster Rolf Nyhus introduserer idrettspresident Tove Paule 
under festmiddagen lørdag kveld 
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Fra fagseminarsalen 
 
 

 
 

Siste etappe på den nordiske konferansen var på Maihaugen 




