
1 

 

 

NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

13. årgang Nr. 3  juni 2014 

 

Fem nye NIV-medlemmer 
 

 

 

NYE MEDLEMMER: Inntil to ganger i året vurderer NIVs styre opptak av nye medlemmer. Styret har 

i vår godkjent fem nye medlemmer. Under sommerfesten på Ekeberg-restauranten 17. juni fikk Lasse 
Nettum (RS / NIH) og Petter Riiser (basket) sine eksklusive NIV-slips av leder Per Wright. Tre andre 

nykommere - Lars Petter Heggelund (svømming), Grete Johnsen (basket) og Per Otto Furuseth 
(håndball) - vil få slips og skjerf ved senere anledning. Velkommen til NIV, alle sammen!  
Foto: Arthur S. Knudsen 
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Historisk sjanse 
 
Blir det OL 2022 i Oslo? I juli vil IOC navngi aktuelle 

søkere til vinterlekene om åtte år. Tre kandidater vil ligge i 
hatten – Almaty (Kasakhstan), Beijing (Kina) og Oslo. 

Forpliktende søknader skal være hos IOC før 5. januar 2015. 
Endelig avgjørelse faller 31. juli 2015 under IOC-kongressen 

i Kuala Lumpur. 
 

IOC har nå en historisk sjanse til å bringe lekene tilbake til 
mer «normale forhold». Situasjonen har ikke vært slik de 

siste årene. Men en skal også være klar over himmelvide, 
økonomiske forskjeller på vinter- og sommerleker – og 

hvilke nasjoner som har spesielle markeringsbehov – 
eksempelvis Beijing 2008 og Sochi 2014.  

 
Faktatall som viser utgangspunktene for de siste sommer- og 

vinterleker:  
London 2012: 204 nasjoner, 10 500 deltakere, 26 grener, 302 

øvelser. Sochi 2014: 88 nasjoner, 2800 deltakere, 15 grener, 
98 øvelser. 

 
Ryktene sier at Sochi kostet nærmere 300 milliarder kroner. 

Putin ønsket i sin propaganda å bygge opp fra bunnen et nytt 
vintersportssted. Kostnaden står neppe IOC ansvarlig for. 

 
NIFs brev til IOC 15. april 2014 inneholder en rekke 

elementer som kan dempe det økonomiske presset. At en 
rekke europeiske nasjoner i tur og orden har trukket seg, 

TVINGER også IOC til å se annerledes på verden. 
Vinterlekene 2018 er allerede bestemt for Pyeongchang i 

Sør-Korea.  
 

Typisk norsk: Nord-norsk bitterhet over at Oslo søker OL 
gjennomsyrer dessverre debatten på offisielle og sosiale 

medier. Mitt spørsmål: Hadde den ondskapsfulle ordbruken 
mot IOC, Thomas Bach, Gerhard Heiberg, NIF, Børre 

Rognlien og Inge Andersen vært like full av avsky, dersom 
Tromsø hadde vært aktuell søker? 

 
Jeg tror ikke det, selv om de samme institusjoner og 

personer skulle vært «saksbehandlere».  
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MEDLEMSMØTE 29. APRIL 2014 
 

Leder, Per Wright, ønsket 41 deltakere velkommen til medlemsmøte. 

 

 

Lars Kolsrud introduserte dagens foredragsholder: 

 

Hedda Berntsen 
 

Hedda er nå vitenskapelig assistent ved Norges 

idrettshøgskole innen barne- og ungdomsidrett. Hun har hatt 

en variert og imponerende skikarriere med bl.a. bronse i VM i 

slalåm(2001), verdensmester i Telemark (1997), sølv i OL i 

skicross(2010). Hun har nå lagt opp toppsatsingen. 

 

Tittelen på foredraget: 

 

MED IDRETTSGLEDE SOM DRIVKRAFT 

 

 

 
 

Hedda innledet med å si at hun alltid hadde vært konkurranseinnstilt, og at hun fra hun var liten hadde 

ønske om å kunne være med på OL og VM. 

 

Som en flott illustrasjon, viste hun video-opptak av ulike fritidsaktiviteter hun hadde holdt på med 

sammen med venner. Vi så klipp fra bl.a. surfing, klatring, stup fra klipper, rafting, snowboard og 

snowcross. 

 

Punkter som Hedda omtalte i foredraget: 

Motivasjon 

 Bevegelsesenergi som fører til fysiologisk bevegelse/drivkraft 

 Hvordan aktiveres deres gnist/idrettsglede? 

 Hvordan få en oppgiring av den? 

Motivasjon er nært knyttet til trivsel og glede. 

Self- Determination Theory (SDT) www.selfdeterminationtheory.org 

 En av de mest anerkjente motivasjonsteoriene. 

 Sitert i mer enn 50.000 vitenskapelige artikler. 

Skiller mellom to typer motivasjon: 

 Kontroll motivasjon 

 Autonom motivasjon 

Kontrollerende trenere har vært den største utfordringen for idrettsgleden hennes! 

Kan dette være et problem for andre idrettsutøvere også? 

Autonom motivasjon - handlinger utføres av egen, fri vilje. 

Feltkode endret

http://www.selfdeterminationtheory.org/
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Indre motivasjon avhenger av autonomistøtte til de grunnleggende behovene: autonomi, mestring og 

tilhørighet. 

Identifisert motivasjon 

Autonomi 

Hedda viste igjen video-opptak med kjøring på ski i løssnø, fjellklatring sommertid over havet, på brett 

på skate-bane. 

 

 
 

IVRIGE TILHØRERE: Anne Ma Thorsen (til høyre), Bente Hoel og Bjørn Bogerud er 

faste, gode tilhørere ved de fleste NIV-møter. Ingen tvil om at trioen setter pris på 

fellesskapet. 
 

Mestring 

Parallell-kjøring på ski 

Konkurranse 3 og 3 

Stup fra klippe «i strøm» med halsbrekkende saltoer 

 

Tilhørighet 

Gruppe som konkurrerer. Vennskap i snowboard-gjeng 

 

Identifisert motivasjon 

 Du gjør det som kreves for å oppnå det som er viktig for deg 

 Verdier og mening 

 Tar tid å utvikle 

 

Måloppnåelseteorien 

 Mål skaper retning og driv i organismen 
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Individuell tilpasning 

 Brieferne – de med tilnærmingsmotiv som gleder seg. 

 De engstelige – de med unngåelsesmotiv som gruer seg. 

 Er det en myte at utøvere må presses og kontrolleres for å yte? 

I henhold til disse teoriene er Heddas formel: 

 

 
DRIVKRAFT = Idrettsglede i 3dje potens    

Fysisk smerte + psykisk smerte 
 

Per Wright takket for et gnistrende flott foredrag! 

Lars Kolsrud ledet en kort spørrerunde. 

 

Åge Dalby holdt minneord over våre medlemmer som har gått bort i den siste tiden: 

Leif Schanche, Solveig Prøis Tynning og Per Ødegaard. 

 

Per Wright minnet om Sommermøtet med ledsagere 17. juni på Ekebergrestauranten. 

 

Berit Berthelsen, referent  

 

 

 
 

JUBILANTER 

 
Fram til neste nummer av NIV-NYTT kommer ut har følgende medlemmer jubilert: 

 
1. juli Kari Strande 65 år 

4. juli Håvard Lillegård 70 år 
7. juli Mikkel Dobloug 70 år 

22. juli Ebba Lund Hansen 75 år 
26. juli Unni Agdestein 80 år 

8. august Johan Baumann 80 år 

13. august Arne Nyland 90 år 
4. september Bjørn Ruud 65 år 

14. oktober Olav Aaboen 85 år 
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SOMMERMØTE 17. JUNI 2014 
 

 
Arrangements- og velkomstkomite, Unni og Ellinor, kunne ønske velkommen hele 75 medlemmer og 

ledsagere  i strålende sommervær på Ekebergrestauranten! 
 

Fra restaurantens terasse kunne vi nyte den flotte utsikten over hele Oslo by og følge båtbevegelsene 
på Oslo havn med en forfriskende velkomstdrink. 

 

 
 

FESTSTEMT: Bente Hoel – klar til å møte sommeren på Ekebergrestauranten. 
 

Da Colourline-båten bakket ut fra Kielerkaia, anropte Ellinor forsamlingen og ba den forflytte seg 
innomhus til et romslig lokale hvor det var dekket opp til lunsj på 10 runde bord.  

 
Da bordplasseringene var ordnet på forhånd med oppnevnte bordverter og plasseringskart, gikk 

plasseringen kjapt og smertefritt. 
 

Unni ønsket velkommen til bords og overlot ordet til leder P. W. som først takket Ellinor og Unni for 
deres kreativitet i å instituere et nytt NIV-tiltak der også ledsagere ble invitert. 

 
Fem nye medlemmer 

Deretter rettet han oppmerksomheten mot rekrutteringen av nye medlemmer i NIV. To ganger i året 
vurderer et oppnevnt rekrutteringsutvalg nye kandidater som blir foreslått fra medlemmer i foreningen 

eller de foreslår selv. Medlemstallet holdes på ca 160. 
 
På siste styremøte ble 5 nye medlemmer invitert inn i foreningen: Grete Johnsen (basket), Lars Petter 

Heggelund (svømming), Per Otto Furuset (håndball), Petter Riiser (basket) og Lasse Nettum 
(RS/NIH). De to siste var til stede på møtet og fikk de tradisjonelle, synlige tegn på medlemskapet. 
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SOMMERHUMØR: Vigdis og Ola Wærhaug er klar for sommerlunsj på 

Ekebergrestauranten. 
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GODE VENNER: Per Jorsett (fylte 94 år 11. mai) og Egil Gulliksen er gamle 

venner og har alltid noe hyggelig å prate om. 

 
 

DISKUSJONEN GÅR: Laila Andresen, Elisabeth Seeberg og Dikke Eger trives i 

sommersol på Ekeberg. Det gjør også Tor «Kojak» Berg i bakgrunnen. 
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SOMMERPRAT: Per H. Staff diskuterer med Bjørn og Lisbet Berntsen. 
Så introduserte Unni dagens foredragsholder som ikke var den opprinnelig annonserte adm. dir. Ina 
Johannesen. Hun hadde måttet melde forfall i siste liten grunnet et presserende oppdrag hun var blitt 

involvert i. 
 

 

Stedfortrederen hadde imidlertid også god bakgrunn for å 
berette om Ekebergparken og skulpturene der som var 

foredragstemaet: 
Uklart skrevet? 

Ida Madsen Følling, 
 

nyutdannet (master, 2013) billedkunstner fra 
Kunstakademiet i Oslo. Hun er i etableringsfasen som 

billedkunstner og står derfor på i atelieret når hun ikke 
jobber i parken. Der er hun først og fremst omviser, men er 

også med på det rent faglige arbeidet i parken. 
 

 
Hun startet med å fortelle om C. Ludens Ringnes-stiftelse som ble etablert i 2003 av Christian Ringnes 

og har en bokført egenkapital på kr. 300 millioner. Stiftelsen hadde et bokført overskudd på kr 13,5 
millioner i 2012. 

 
Stiftelsen har til formål å bygge en solid kapitalbase og forestå utdelinger til allmennyttige formål, med 

hovedfokus på kunst, kultur, opplevelser og miljøvern. Stiftelsen kan også i egen regi bidra til 
formidling av kunst, kultur og opplevelser. 

 
Stiftelsen ledes av et styre bestående av tre medlemmer. Christian Ringnes er styrets leder, Berit Kjøll 

og Øyvind Klever er styremedlemmer. Styret oppnevnes for ett år om gangen. Ina Johansen er 
stiftelsens administrerende direktør. 

 
Stiftelsens hovedprosjekt er Ekebergparken. Stiftelsen har i en avtale med Oslo Kommune forpliktet 

seg til å stille til rådighet minimum kr 300 millioner til parkprosjektet. kr 100 milllioner til 
opparbeidelse av parken, kr 100 millioner til innkjøp av skulpturer og kr 100 millioner til et 

skjøtselsfond. Stiftelsen er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen og underlagt kommunal 
kontroll med fortløpende oppfølging og rapportering. Det er opprettet et kunstfaglig utvalg som 

innstiller på innkjøp og utplassering av skulpturer til Kulturetaten i Oslo Kommune. 
 

Ekebergparken ble åpnet 26. september 2013, og vil være i dynamisk utvikling over en avtaleperiode 
på 50 år, blant annet ved utplassering av nye skulpturer opp til et maksimalt antall på 80, fra dagens 31 

skulpturer. 
 

Foredragsholderen berørte  to av de tre opplevelsesområdene i parken i korte trekk -  historien og 
naturen. For den som er spesielt interessert i nærmere informasjon om disse områdene henvises til 

parkens nettsider, ekeberparken.com. med følgende headinger: 
 

Historie 
Ekeberg  har en svært interessant og lang historie. På parkens internettsider finner vi en tredeling i en 

eldre historie (ca. 800 f.Kr. – 0 f. Kr.), nyere historie (500 f. Kr. – 1240) og samtid (1889 – 2013). 
 

Den eldre historien omhandler den første bosettingen etter istiden ca. 8400 f.Kr. – 0 f. Kr., 
helleristninger ca. 4500 f. Kr., jordbrukssamfunn 4000 - 800  f. Kr. og steingard ca. 500 – 0 f. Kr. 
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Nyere historie omhandler Gravhauger 500 f. Kr – 570 e. Kr., Middelalder 900 – 1500 e. Kr., Ekeberg 

gård 1614, Kongeveien 1703, Syvårskrigen 1567 og Slaget i Oslo 21. april 1240. 
 

Samtidsdelen omhandler Folkeparken 1889, Ekebergrestauranten 1916, Æreskirkegården 1940 – 45, 
Minefelt 1940 – 45, Gjenåpning av Ekebergrestauranten 2005, kommunalt vedtak om reguleringsplan 

for området 2011. Ekebegparken gjenåpnet som folkepark i 2013. 
 

Hus og bygninger er rehabilitert og åpnet for publikum. Gamle veier og stier er ryddet og istandsatt, 
noen med belysning. Det er  utplassert kunst i internasjonal toppklasse som både beriker byen og 

besøkende. 
 

Natur 
Naturen omtales også i tre områder: Fauna med gårdsdyr og villdyr på Ekeberg samt Fugler og 
innsekter. Flora tar for seg Ekebergskogen, naturplanter, kulturplanter og hagerømlinger. Geologi tar 

for seg Ekeberg blir til på dramatisk vis og spennende geologi. 
 

Kunst 
Hovedfokuset til foredragsholderen var imidlertid kunsten i parken og den gjennomgikk hun ved å 

kommentere de fleste skulpturene mens vi kunne se bilder av dem og hvor de befant seg på et utdelt 
kart ved bordene. 

 
For en ikke spesielt kunstinteressert referent, var det likevel ganske fascinerende å se det varierende 

utvalg av skulpturer som var plassert her og der. En kan godt forstå at forhåndskritikken som rammet 
Christian Ringnesganske kraftig, forstummet og ble snudd til ganske stor grad av begeistring etter 

åpningen.  
 

Frykten for at for mange nakne kvinneskikkelser skulle forstyrre naturinntrykket i parken, var 
ubegrunnet. I etterkant av foredraget  orienterte vi utlevert kart og gikk med en viss forventning for å 

møte noen av figurene – og gjerne de kvinnelige utgavene. Og det var da ganske flott å støte på både 
«Mor og barn», «Venus Victrix», «Drømmersken», «Marilyn Monroe», «Huldra», «Eva» og den 

storvokste «Walking woman»! 
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VERTSKAPET: Unni Nicolaysen og Ellinor Allergodt har alle ære av planlegging og 

gjennomføring av årets sommerfest. Vel blåst, jenter! 

God sommer! 
Før vi vandret ut i historie-, natur-, og kunstomgivelsene vanket det takk og tradisjonell 

gaveoverrekkelse til den unge og veltalende foredragsholderen. 
 

Så debuterte Petter Riiser som taler i vår ærværdige forening og bemerket nettopp æren i å bli tatt opp i 
en slik forsamling og uttrykte sin takknemlighet for det. 

 
Leder Per W. avrundet fellesskapet ved å henvise til et utlagt faktahefte om de Olympiske og 

paralympiske vinterleker i Oslo 2022 som OL-general Eli Grimsby hadde bedt han distribuere til 
forsamlingen. 

 
Så gjensto det bare å ønske hverandre en riktg god sommer!   

 
Andreas Morisbak, referent 
 

 
 

 

 

 
 

Har DU kandidater til NIVs sportsjournalistpris 2014? 
 
Oppfordring til NIVs interesserte medlemmer: Har DU forslag til kandidater som kan få NIVs 

sportsjournalistpris for 2014? 
 

Komiteen har allerede fått to gode forslag, men vi trenger flere navn på blokken før avgjørelsen faller 
til høsten. 

 
Tidligere vinner av sportsjournalistprisen: 

2008: Dag Vidar Hanstad (Sport-Media) 
2009: Mette Bugge (Aftenposten) 

2010: Truls Dæhli (Verdens Gang) 
2011: Kjetil Kroksæter (Adresseavisen) 

2012: Reidar A. Sollie (Dagsavisen) 
2013: Ola Bernhus (Aftenposten) 

 
Forslag kan sendes til komiteens medlemmer: Unni Nicolaysen (leder), Andreas Morisbak, Kirsti 

Jaråker eller Åge Dalby. 

 
FRIST: 20. august 
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Flere bilder fra sommermøtet 
Foto: Håvard Lillegård 

 

 
 

Mildred Kristoffersen og Lars Krogh 
 

 

 
 

Thorvald og Brit Larsen 

 

 
 

Christian og Nina Mohn 
 

 

 
 

Ove og Eli Fløtaker 

 

 
 

Ann-Helén Bjørnstad og Petter Riiser 
 

 

 
 

Finn og Berit Hauger 
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Minneord 
 

 

Per Ødegaard (1931–2014) 

 
 

 
 

PER ØDEGAARD 

– medlem av NIV 1998–2014 
 

Per Ødegaard ble født i Oslo 15. april 1931 og 
døde på Akershus universitetssykehus 25.april 

2014. Han ble bisatt fra en fullsatt Høybråten 
kirke 9. mai. 

 
Med Ødegaards bortgang har norsk idrett og 

norsk skøytesport spesielt mistet en trofast 
lagspiller som har gitt sitt beste på mange 

områder i Oslo Skøyteklubb i nesten 70 år – fra 
1946/47-sesongen. 

Per var som vanlig travelt opptatt på sitt kjære 
Skøytemuseum på Frogner Stadion dagen før 

han døde. Han hadde enkelte problemer med 
helsen det siste halvåret. Men han klaget aldri 

og var støttespiller i Oslo Skøyteklubb til siste 
dag. Hans bortgang kom overraskende. 

 

Per var ført og fremt skøyteløper. Han deltok i 
hele 15 NM på rad – fra Gjøvik 1952 til 

Drammen 1966. Han fikk bronse sammenlagt i 
1955 etter å ha vunnet 5000 meter under 

vanskelige forhold i Bergen. 
 

Langdistansespesialisten hadde følgende 
personlige rekorder: 44.4 – 1.29,7 – 2.15,6 – 

4.46,6 – 8,03,0 – 16,58,3. 
 

Per var også en fremragende syklist som 
representant for Sagene IF. Han ble norsk 

mester på 1000 meter bane i 1956 og norsk 
mester i lagtempo i 1959. 

 
Per virket som trener i OSK i flere sesonger, og 

han hadde mange sentrale oppgaver for norsk 
skøytesport gjennom elektronisk tidtaking. Per 

var med i planlegging og gjennomføring av 
flere internasjonale mesterskap – ikke minst 

OL 1994 i Vikingskipet. 
 

I Skøytemuseet var Per dyktig leder og vert for 
mange selskapelige sammenkomster – ikke 

minst Hjalmar Andersens 90-årsdag. 
 

Per var også medlem av støtteforeningen 
Morgendagens Skøyte-Ess. 

 
Per var bosatt på Høybråten i Oslo. Han 

etterlater seg kone og to døtre. 
 

Åge Dalby 
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Leif Aagaard (1920–2014) 

 
 

 
 

LEIF AAGAARD  

– medlem av NIV 2000–2014 
 
Leif Aagaard ble født 22. september 1920 og 

døde 23. mai 2014. Han hadde da vært syk i 10 
måneder. Aagaard ble bisatt fra Ullern kirke i 

Oslo 5. juni. 
 

Aagaard utdannet seg til prest. Han hadde 
posisjonen som prest for den norske OL-

troppen i Tokyo 1964, Mexico City 1968, 
Sapporo 1972 og München 1972.  

 
Som sjømannsprest var han i mange år 

stasjonert i Hong Kong, New York, Cardiff og 
Buenos Aires. Aagaard ble første prest i HMK 

Garde. Han var også sogneprest på Nesodden. 

Aagaard var dessuten generalsekretær i Norsk 
Sjømannsmisjon i mange år. 

 
Aagaard kom tidlig med i illelegalt arbeid i 

Milorg-regi. Han måtte flykte til Sverige i 1943 
etter at motstandsgruppen hans ble avslørt av 

tyskerne. Hans kone Kari ble arrestert og 
plassert på Grini i 19 måneder. Aagaard kom 

seg til Skottland i oktober 1943 og ble utdannet 
i Kompani Linge som fallskjermjeger og 

sprengstoffekspert. 
 

Våren 1945 deltok han i Operasjon Clothall 
sammen med fire andre fallskjermjegere for å 

sikre fire kraftverk ved Askim. Gruppen 
rekrutterte 450 mann som overtok kraftverkene 

fra tyskerne 7. mai. 
 

Hedersmannen Leif Aaagard var Linge-
klubbens siste formann, da klubben ble oppløst 

17.10.2007. Klubben hadde da eksistert i 60 år. 
Aaagaard var formann i åtte år. 

 
For krigsinnsatsen ble han dekorert med 

Krigmedaljen, Deltakermedaljen med rosett, 
britiske 1939-45 Star og British Defence 

Medal. For sivilt arbeid ble han utnevnt tikl 
Ridder av Kgl. St. Olavs Orden. 

 
I 2012 feiret Kari og Leif Aagaard kronjuvel-

bryllup (65 år). Det 92-årige ekteparet fikk 
celebert besøk hjemme i Sande, Vestfold. 

Selveste Kong Harald og Dronning Sonja kom 
på populært besøk via kongeskipet Norge. 
 

Åge Dalby 
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Skråblikk på idrettens historie: 
 

Stol ikke alltid på treneren! 
 

Av ÅGE DALBY 

 
Som regel hvisker trenere kloke ord i ørene til sine elever. Men ikke alltid. Under sommerlekene i 

München 1972 gikk det helt galt for to amerikanske sprintere på 100 meter.  
 

Undertegnede var journalist i VG og på jobb sammen med fotograf Jan Greve. At begge i ettertid ble 
NIV-medlemmer hadde ikke noe med den aktuelle saken å gjøre. 

 

Raskest i verden 
Forsøksheatene om formiddagen gikk som ventet programmessig for Eddy Hart og Ray Robinson. 
Begge hadde tidligere i sesongen løp på 9,9 sekunder – verdens raskeste tider. De kvalifiserte seg lett 

for ettermiddagens mellomheat. Det gjorde også Robert Williams - den trede fargede USA-sprinteren. 
 

Spørsmålet var så hva en skulle gjøre i pausen. Williams valgte å bli på Olympiastadion for å få mest 
mulig hvile. Garderobene var perfekte. Det samme var oppvarmingsbanen ved siden av.  Stikkordet 

var hvile. 
 

USA-treneren Stan Wright foreslo at Hart og Robinson skulle bli med ham tilbake til OL-leieren, hvor 
de kunne sove på rommene sine. Wright skulle passe klokken. 

 

Wright gjorde alt galt 
Men Wright gjorde alt galt. Han «glemte» tiden, og det ble full krise. På toppen av det hele ble 

amerikanerne sittende fast i trafikken rundt OL-stadion. De rakk aldri fram i tide. 
 

På pressetribunen reagerte alle på at to baner sto tomme under mellomheatene. Ingen beskjeder ble 
gitt. To amerikanere manglet. Williams var på plass og gjorde jobben. Hart og Robinson dukket aldri 

opp.  På dette tidspunktet kjente ingen – utenom de involverte - til hva som hadde skjedd. Men alle 
trodde at det var en ny politisk markering på gang – noe a la John Carlos og Tommie Smith i Mexico 

City fire år tidligere.  
 

Møtte amerikanerne 
Etter mellomheatene gikk Greve og jeg ut av stadion for å komme til de aktive og lederne i en annen 

del av arenaen. Og der – der kom plutselig hele den amerikanske sprintertroppen luskende. Jeg utbrøt 
til Jan: - Men i alle dager, der er jo hele gjengen.  

 
Og Greven slo selvsagt til og fikk eksklusive bilder som ingen andre fikk tatt.  

 
Tyngre hengehoder hadde jeg aldri sett. Opplagte OL-medaljer forsvant takket være trenertabben.  
Men det er ikke sikkert at noen hadde slått den nye sprintkongen Valerij Borsov fra Sovjetunionen. 

Han vant gull på 10,14. Williams fikk sølv på 10,24. 
 

En liten revansj fikk trener Wright noen dager senere. USAs lag på 4 x 100 meter stafett fikk gull 
(38,19 sekunder) foran Sovjetunionen (38,50). Taylor og Hart (siste etappe) løp på USAs lag sammen 

med Larry Black og Gerald Tinker.   
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MØTEDATOER 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2014: 
- 9. september og 14. oktober. 

- Årsmøtet blir mandag 10. november hos Telenor på Fornebu 

 
 

 
 

God sommer, alle NIV-medlemmer! 
 

 

 
 

RØD LØPER: NIVs medlemmer gikk bokstavelig inn i sommerukene på Ekeberg-

restaurantens røde løper. Fra høyre Kjell Emblem, Harald Torhaug med ledsager, Aud 

Hvammen Lunde, Berit Skirstad, Peder Lunde jr., Hans B. Skaset, Hroar Elvenes og 

Rolf Gunnar Haagensen.  

GOD SOMMER! 
 


