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Her presenterer vi de fem nye medlemmene som ble opptatt på møtet 9/9: 
Mildred Kristoffersen, Brit Mørk, Bjørn Nybakken, 

Tor-Øistein Endsjø og Odd Martinsen 
 

N.I.V. - NYTT 
7. årgang nr. 4 
Oktober 2008 
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                                                   Redaktørens røst 
 
Av og til savner jeg litt stoff om 
medlemmenes prestasjoner på det aktive 
plan. Det ville jo være hyggelig å kunne 
boltre seg litt med gull og laurbær i 
spaltene. Men som man kanskje har 
registrert så har de fleste av våre 
medlemmer forlatt klassen for de typiske 
sprintere.  
Men stor var min glede da jeg forleden 
kunne sette et stort utropstegn i margen. Og 
det var da også gledeligvis vårt medlem  
nr.1 som hadde hevdet seg på en 
fremragende måte som aktiv.  
 
Etter seilasen "Kong Olavs cup" 
på Hankø kunne Aftenposten bringe 
følgende nyhet:"For første gang vant en 
norsk båt V.M.-pokalen for klassiske 8-
metere. Ved roret satt ingen  ringere enn 
kongen selv." 
De som leser våre faste gratulasjonsspalter 
i forbindelse med medlemmenes jubileer 
vil lett kunne slå fast at vi har en stor skare 
som har hevdet seg på en fortrinlig måte 
både nasjonalt og internasjonalt. Men 
disse prestasjonene ligger naturlig nok 
litt tilbake i tid.  
Men nå har altså Hans Majestet fortalt oss  
at det nyttter å hevde seg også om man har 
passert de første ungdomsårene.  
Dagens lederartikkel 
må avsluttes med en stor hyldest og 
gratulasjon i anledning Hankø-innsatsen.   
 

 
 

 
 
 

Medlemsmøte på Skøyt 
 

 
 
 
 
 

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: 
Thorleif Gange 
Pareliusv. 15D, 1177 Oslo 
Tlf.: P 22 29 24 85 
Mobil: 909 26 715 
Fax: 22 29 89 10 
E-mail:  thorleif@gange.no 
 
Varamedlemmer: 
Unni Nicolaysen 
Tlf.: 22 14 04 81 
Mobil: 976 55 616 
E-mail: 
Unni.nicolaysen@mac.com 
 

N.I.V.-NYTT 

utkommer januar, april, juni, oktober 
 
Redaksjon 
Per Jorsett (Redaktør) 
Bjørn Bogerud 
Anne Ma Thorsen 
Håvard Lillegård 
Foto   
Arthur S. Knudsen 
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Årsmøte 2008 
 

torsdag 27. november kl 17.00 
hos 

Nordea, Middelthunsgt. 17 på Majorstuen 

Årsmøteprogram: 
 
17.00   Nordeas norske konsernsjef Gunn Wærsted gir en orientering om den aktuelle  
            situasjon på fianansmarkedet og særlig hvorledes Nordeas norske virksomhet fungerer 
            i den større nordiske sammenheng 
 
        NIVs årsmøte – dagsorden: 

1. Åpning 
2. Valg av 2 personer som undertegner protokollen sammen med formannen 
3. Styrets beretning 
4. Regnskap og revisjonsberetning 
5. Innkomne forslag 
6. Budsjett, herunder bestemmelse om innmeldingsavgift og kontingent 
7. Valg 

 Styre: 
Formann 

      Nestformann 
      2 styremedlemmer 
      Kasserer 
      Sekretær 
      2 varamedlemmer 

 Revisor med varamedlem 
  Valgkomité bestående av 3 medlemmer 
 
18.30 Aperitiff 
 
19.00 – ca. kl. 23.00  Middag med etterfølgende sosialt samvær 
 
 
Forslagsfrist: 
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende innen 6. november 
 
Saksdokumenter 
Saksdokumenter sendes alle medlemmer en uke før årsmøtet 
 
Påmelding 
Påmelding registreres via innbetaling av egenandel, stor kr. 250.- til konto nr. 6011.05.96009. 
Innbetalingen må være registrert senest onsdag 19. november. Etteranmeldelser blir det denne 
gangen ikke anledning til!! 
 

NB! I anledning jubiléet er antrekket denne gangen MØRK DRESS! 
Kvinnene har litt større muligheter for variasjon! 
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 Styrets beretning for perioden 
1. oktober 2007 - 30. september 2008 

 
 
Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 20. årsmøte 15. november med Norges-Gruppen ASA 
som vertskap. Det møtte 62 medlemmer i tillegg til vårt medlem nr. 1, Hans Majestet Kong 
Harald. 
 
Følgende styre ble valgt 
Formann Ove Fløtaker (gjenvalgt), viseformann Bjørn Bogerud (gjenvalgt), styremedlemmer 
Unni Agdestein (ny) og Thorleif Gange (gjenvalgt), kasserer Håvard Lillegård (gjenvalgt), 
sekretær Anne Ma Thorsen (gjenvalgt), vararepresentanter Unni Nicolaysen (ny) og Per 
Wright (ny). 
 
Revisor : Leif Ljungqvist m/ varamann Gaute Flesland  (gjenvalgt).  
 
Valgkomite 
Formann Hroar Elvenes (gjenvalgt), Aage Møst (gjenvalgt) og Odd Svartberg (gjenvalgt). 
 
Alle valg var enstemmige. 
 

Styreoppnevnte utvalg 
Norsk Idretts Æresgalleri 
Leder: Per Jorsett. Medlemmer: Jan Greve, Åge Dalby og Bjørn Bogerud. 
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Håvard Lillegård, Hroar Elvenes og Per Wright 
Aftenposten Gullmedalje: 
NIVs medlemmer: Per Jorsett og Hroar Elvenes 
Norske Idrettslederveteraners Sportsjournalistpris: 
Leder: Unni Nicolaysen. Medlemmer: Kirsti Jaråker, Hans B. Skaset og Åge Dalby  
Rekrutteringsutvalg 
Leder: Thorleif Gange. Medlemmer: Håvard Lillegård, Hroar Elvenes, Per F. Wright og 
Tormod Knutsen. 
Arrangementskomité medlemsmøter 
Ansvarlig ”krovert”: Per Ødegaard, Skøytemuseet  
Medlemmer: Arthur S. Knudsen, Unni Agdestein og Tor Berg. 
Kapitalplassering, lover, regler 
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Aage Møst, Erik Sture Larre og Egil Gulliksen. 
N.I.V-NYTTs  redaksjon 
Redaktør Per Jorsett.  Medlemmer: Bjørn Bogerud, Håvard Lillegård og Anne Ma Thorsen. 
Arrangementskomité for 20-årsjubiléet: 
Leder: Bjørn Bogerud. Medlemmer: Hroar Elvenes, Jarl Bibow og Anne Ma Thorsen 
Redaksjonskomité for jubileumsskriftet:  
Redaktør: Aage Møst, Medlemmer: Bente Hoel, Egil Gulliksen, Bjørn Bogerud og Arthus S. 
Knudsen (bilder).  
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Nordisk Idrettsleder-veterankongress 2009: 
Faglig program: Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset, Odd Martinsen og Linda 
Verde (assistert av Bjørn Bogerud). 
Ragnhild H. Waldal er engasjert som utredningsmedarbeider. 
Arrangementskomité: Leder: Stein Rohde-Hanssen. Medlemmer: Rolf Nyhus, Egil Gulliksen, 
Unni Agdestein og Bente Hoel. 
 

 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent  m.v. 
Pr. 30.09.2008 hadde NIV 157 medlemmer. 
Tre medlemmer er gått bort i perioden: Jan Hemsvik, Lorang Ridder-Nielsen og Olaf Poulsen.  
Fem nye medlemmer er opptatt: Thor-Øistein Endsjø, Kjell Kran, Mildred Kristoffersen, Brit 
Mørk, Bjørn Nybakken og Elisabeth Seeberg.  
 
Medlemmer som fyller 75, 80, 85 eller 90 år oppsøkes av et styremedlem, sendes foreningens 
hilsen i form av blomster, bok eller vin eller hyldes på annen måte. 
 
 
Styrets virksomhet 
I løpet av perioden har det vært holdt 8 styremøter. Styret har, som tidligere, lagt hovedvekt 
på å ta vare på den personlige kontakt mellom tidligere idrettsledere og å holde medlemmene 
oppdatert om den idrettslige utvikling hjemme og ute. Møtetemaene har derfor variert mellom 
samfunns-, underholdnings- og idrettslige temaer. Våre formiddagsmøter har inntil nå hatt 
Skøytemuséet som fast møtested både for styre- og medlemsmøter. 
Vi takker muséet for stor gjestfrihet og velvilje i forbindelse med våre ulike arrangementer. 
Utover våren 2009 vil vi p.g.a. opp-pussing midlertidig måtte flytte våre møter til et annet 
sted, antagelig NIH. Medlemmene vil bli informert via N.I.V.-NYTT og på medlemsmøtene. 
 
NIV var representert ved viseformannen på Föreningen Riksidrottens Vänners årsmøte i 
november 2007. Formann og sekretær representerte ved nordisk formanns- og sekretærmøte i 
Stockholm i april 2008. 
 
 
Møter og arrangementer: 
Dato Kåsør Antall 

deltakere 
23. oktober Bernt H. Lund ”Refleksjoner på tap av sitt menneskeverd” 33 
11. desember Halfdan Hegtun ”Minner fra et langt liv” 44 
22. januar Torbjørn Færøvik ”Det nye Kina, venn eller fiende” 35 
13. mars Tove Paule ”LITT om det å være første kvinnelige 

idrettspresident. ALLER MEST om arbeidet i Idrettsstyret og den 
dreining arbeidet der etter hvert har tatt” 

46 

 8. mai Odd Flattum ”Om fotball-cup’ens historie” 41 
 9.-10. juni Jubileumstur til Telemark (Ulefoss-Bandakkamalen-Dalen-

Kongsberg) 
44 

 9. september Petter Rønningen ”Statusrapport for prosjekt Tromsø-OL 2018, 
og de utfordringer prosjektet nå står overfor” 

53 
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Årsmøte 2007 
Under årsmøtet  15. november 2007 ga først konsernsjef Sverre Leiro en generell orientering 
om NorgesGruppen ASA.  
Administrerende direktør Espen Gjerde ga oss en meget interessant innføring i konseptet 
Meny-Ultra . 
Deretter ga Norges-Gruppen en svært velsmakende middag. 
 

Andre arrangement 
Etter de avholdte datakursene i 2007 har NIV nå, i regi av Seniornett, opprettet en PC-klubb 
for sine  medlemmer. I tillegg har NIV  fått sin egen hjemmeside under www.seniornett.no. 
 
 
N.I.V.-NYTT 
Redaktør Per Jorsett preger fortsatt bladet. Det er utgitt 5 nummer i løpet av perioden og 
bladet er fortsatt et populært innslag i foreningens virksomhet. Foruten referater fra 
foreningens møter, omtale av kommende begivenheter, omtale av nordiske fellestiltak, 
årsberetning, regnskap m.v. er det også i denne perioden blitt plass til generelle kommentarer 
omkring norsk idrett og presentasjon av noen av våre medlemmer. Bladet er et verdifullt 
bindeledd til de av våre medlemmer som av helsemessige eller andre årsaker ikke alltid kan 
være tilstede på foreningens møter.   
 
 
Norsk Idretts Æresgalleri – Norges ”Hall of Fame” 
Norsk Idretts Æresgalleri er inkorporert i Norges Olympiske Museum, Lillehammer, gjennom 
et samarbeid mellom NIV og muséet. Det er etablert en 10 års avtale, som løper fra 1998. 
NIV har eierrettighetene til Æresgalleriet, som forøvrig inngår i museets generelle drift og 
virksomhet. NIV stiller i samarbeid med Scanpix bilder vederlagsfritt til disposisjon for 
muséet, som på sin side bærer kostnadene ved opphenging av bilder, vanlig vedlikehold og 
den daglige drift. Galleriet omfatter nå ca. 150 bilder. Fra 1991 og frem til i dag har NIV 
totalt investert ca. kr. 400.000 (inkl. kr. 200.000 i støtte fra Statoil) i Æresgalleriet i form av 
etableringer, nyanskaffelser, vedlikehold m.v. Avtalen ble i 2008 reforhandlet og forlenget 
med 10 år. 
 
Fortsatt sliter Olympiamuséet med publikumsoppslutningen og NIV oppfordrer medlemmene 
til å propagandere for og selv avlegge museet besøk. 

 
 
Norske Idrettsleder-Veteraner 20 år. 
I forbindelse med foreningens 20 års-jubileum er det utgitt et jubileumsskrift. Aage Møst har 
skrevet beretningen om våre første 20 år. Sammen med redaksjonskomitéen bestående av 
Bjørn Bogerud, Egil Gulliksen, Bente Hoel og Arthur S. Knudsen har han i ord og bilder 
levendegjort vår historie.  
 
 
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris  
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris kan ved enstemmig styrebeslutning tildeles en norsk 
leder eller trener med særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere år. Æresprisen ble 
utdelt første gang i 1992 og er i alt utdelt 13 ganger. Den ble ikke utdelt i 1997 og 2003. 
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Æresprisen for 2007, den 14. i rekken, ble under vårt årsmøte i NorgesGruppen ASAs lokaler 
tildelt Unni Helland, BUL, for hennes mer enn 40-årige innsats i norsk friidrett. Særlig gjelder 
det arbeidet for barn og unge. Hun har foredlet og videreutviklet talenter frem til 
toppidrettsutøvere, men ikke minst har hun skapt et godt sosialt miljø hvor ungdommen, også 
de med innvandrerbakgrunn, har følt seg trygge og velkomne. 
 
 
Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris. 
På årsmøtet i 2007 ble det vedtatt å opprette en hederspris som årlig kan tildeles en norsk 
journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Den vil første gang bli 
utdelt under årsmøtet i 2008 
 

 

Aftenpostens Gullmedalje  
Aftenpostens Gullmedalje for årets største idrettsbragd ble i år tildelt alpinisten Aksel Lund 
Svindal. NIV er Aftenpostens samarbeidspartner ved nomineringen og utdelingen. Hroar 
Elvenes og Per Jorsett er medlemmer av nominasjonskomiteen. 

 

Planer for 2009/2010 
Den største oppgaven i 2009 vil bli å avvikle Nordisk Idrettsleder-Veterankongress. 
Dette arrangementet går på omgang mellom medlemslandene. I 2009 er det Norges tur, og 
arrangementet vil bli avviklet på Lillehammer 
2 komitéer er i arbeid for å få til ”the best congress ever”. 
 

Økonomi 
Årets regnskap viser et overskudd på kr 5.026,65 mot budsjettert underskudd kr 23.000,-. 
 
For å skaffe likviditet solgte foreningen tidlig på året 600 aksjer i DnBNOR. De resterende 
15.400 ga utbytte kr 69 300,-. Aksjeporteføljen er i regnskapet oppført med en samlet verdi på 
kr 454 300,- som tilsvarer en gjennomsnittlig kjøpsverdi på kr 29,50 pr. aksje. 
Markedsverdien pr. 1. oktober var kr 45,50. 
 
Plasseringen av kr 1 010 000,- i Nordea gav et utbytte på kr 48 741,-. 
 
 
Oslo, 23.10 2008 

 
Ove Fløtaker (s) 

 
 
Bjørn Bogerud (s)                                Unni Agdestein (s)                             Thorleif Gange (s) 
 
 
                   Håvard Lillegård (s)                                       Anne Ma Thorsen (s) 
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DET  MUNTRE  HJØRNET 
 
For en del år siden var det en fremtredende Odd-spiller som fikk en solid refselse av 
oppmannen på grunn av manglende forhåndstrening.  
"Nei, gi deg du da", svarte vedkommende spiller, "jeg som har ligget for åpent vindu helt 
siden begynnelsen av mai måned".  
Der var nok sesongforberedelsene i full gang. 
 

Medlemsmøte 9. september 2008 

 
Formannen ønsket velkommen til 53 medlemmer, og først gratulerte han Per Jorsett med 65 
års bryllups-dag. 
 
Deretter ble følgende nye medlemmer ønsket velkommen, overrakt foreningens jakkemerke 
og sjal/slips: 
Mildred Kristoffersen, Gym og Turn, 
Brit Mørk, Gym og Turn, 
Thor-Øistein Endsjø, skytter m.fl./lege (NIF/Olympiatoppen m.fl.) 
Odd Martinsen, ski 
Bjørn Nybakken, ishockey m.m.fl 
 
Siden siste møte har NIV vært med å hedre Bjørn Bogerud som har fylt 80 år og Aage Møst 
som har fylt 85 år 
 

Deretter ble Petter Rønningen presentert: 
 
(I ettertid vet vi at Petter Rønningens intense kamp for å få De Olympiske Leker i 2018 til 
Tromsø var mislykket, men vi tar nå med ”kampkåseriet” hans allikevel. Det var en minnerik 
opplevelse!) 
 
Han var en drivende kraft hele veien før, gjennom og etter O.L på Lillehammer i 1994. Han 
har senere vært konsulent for IOC og arrangører av/til  O.L i 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 og 
2012. 
Han har både IOCs høyeste orden og Sanct Olavs orden. 
 
På grunn av den uro det har vært rundt prosjektet Tromsø-O.L 2018 har han nå påtatt seg å gå 
inn som ny leder, og til NIV kom han for å gi oss en 
 

”STATUSRAPPORT for prosjekt Tromsø O.L 2018 og de utfordringer 
prosjektet nå står overfor” 

 
Etter 3 års militærtjeneste i Nord Norge hvor han følte han først og fremst hadde frosset og 
hatt mye mørke og dårlig vær, var han en av de første som mente at et O.L i Tromsø ville 
være aldeles håpløst!! 
 
Nå derimot var det ingen tvil om hva han mente. O.L i 2018 SKAL til Tromsø, og det skal 
han og hans medarbeidere sørge for! Han tok jobben fordi han mente han hadde noe å gi. Han 
hadde lyst og han var motivert!  
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I noen forsiktige betraktninger pekte han på hvor han mente at den tidligere ledelsen hadde 
prioritert feil, - spredd seg over for mange målsettinger hvorav idretten var kommet for langt 
bak i rekken. Greit med miljø, næringsliv og regionsyn, men først og fremst må vi prioritere 
idretten og alt som har med den å gjøre! 
 
Han startet med å få ryddet i selskapet, økonomisk og personalmessig, måtte skape ro og 
trygghet i organisasjonen – dempe den uroen som hadde spredt seg. 
 
Men så gjelder det å ta ett skritt av gangen. 
Først må vi få idretten med. Hele idrettsNorge må stå bak søknaden! Alle må ta sin del av 
utgiftene. Alle vil i lengden tjene på det. Han ga eksempler på hva forskjellige særforbund 
hadde tjent etter O.L i 1994.  
Av de 2,5 milliarder man regner med i anleggsutgifter i Tromsø vil 23,3% bli belastet 
idretten.  
Og i løpet av tiden 14. mai til 9. september mente han at man stort sett hadde fått alle 
særforbund med. Men det mangler fortsatt et par sommeridretter.  
 
”Et O.L vil løfte idrettsNorge!” 
 
Etter at man har fått idretten med kan man gå videre til 
-næringslivet,- lokalt, regionalt og nasjonalt 
-reiselivet og 
-media – alltid holde en åpen linje, alltid være ærlig og åpen utad! 
 
Og så er det bare å VILLE og VILLE NOK! 
 
Men aller først altså  
 
STATSGARANTI!  
 
Her gjelder det å få Regjering og Storting med seg. Og for å få det må man ha FOLKET med 
seg. Hittil har ikke galluptallene vært veldig overbevisende. Det å få det norske folk til å bli 
begeistret for tanken er viktig! Til nå har 70% av Tromsøs befolkning sagt ja. På landsbasis 
har aldri tallet vært under 50%, men det er for lite. Her må det jobbes! Men med sin 
optimisme så Rønningen mange piler som pekte oppover! 

 
Det er nedsatt en stor komité som skal kvalitetssikre søknaden om statsgaranti. Rapporten 
derfra er forsinket, men kommer nå i september/oktober. Deretter skal Regjeringen ta stilling 
til søknaden. De sender den over til Stortinget, forhåpentligvis med positiv innstilling. 
 
I oktober 2009 må man melde fra til IOC at man er søker, deretter kommer et antall spørsmål 
fra IOC som må besvares før  man ev. i juli 2010 kommer til ”søkerfinalen”. Endelig søknad 
til IOC i januar 2011. 
 
Og deretter er det bare å vente på IOCs dom;  

 
the decision is………… 

 
Ref. v/Anne Ma Thorsen 
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Formannen hadde med en hel pose til foredragsholderen 
 
 
 
 
O. L.-PLUKK 
 
Foran årets olympiske leker ble det skrevet en god del om Merlene Ottey og hennes 
muligheter til å komme med i O.L. for åttende gang. Som kjent lykkes det ikke for det 48 år 
gamle sprinter-esset, men vi kan jo se litt på hva hun har prestert i tidligere leker: 
1980: Bronse i 200 m 
1984: Bronse i 100 og 200 m 
1992: Bronse i 200 m 
1996: Sølv i 100 og 200 m samt bronse i 4 x 100 m 
2000: Bronse i 100 m og sølv i 4 x 100 m 
I 2004 representerte hun Slovenia uten noen suksess. 
I 1988 kom hun heller ikke på medaljelisten, men en 4. plass på 200 m pynter brukbart opp. 
Tre sølv og seks bronse har hun i skapet, men gull ble det dessverre aldri til Jamaicas store 
løperdronning. 
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VI GRATULERER 

 
Eldstemann i dag er  
 
KJELL MAGNE MARTHINSEN som runder 80-årspelen. Vi er jo riktig tidlig ute i og med 
at hans jubeldag er først 18. januar, men det er tvilsomt om vi rekker noen ny utgave av bladet 
vårt innen den tid. 
Kjell Magne har en lang sykkelkarriere bak seg. Først som aktiv og senere som administrator. 
Han har vært visepresident i Norges Cykleforbund og formann i Oslo Cyklekrets gjennom to 
lange perioder. Vi husker ikke minst hans innsats som leder av Den store styrkeprøven 
gjennom en årrekke. 
 
 
Så går vi et trinn ned til to 75-åringer.  
 
KNUT JOHANNESEN er først ute med feiring den 6. november. Hans vita vil være 
velkjent for de fleste: To olympiske gull, to sølv og en bronse, to verdensmesterskap, to 
Europamesterskap og ikke mindre enn åtte N.M.-gull (med Kongepokal hver gang). I hans 
samling finnes Morgenbladets gullmedalje, Oscarstatuetten, Fearnleys olympiske pris og 
Sportsjournalistenes statuett.. Og vi føyer til at hans interesse for skøytesporten (ikke minst 
for de unge utøverne) er fortsatt like brennende. 
 
 
Neste 75-åring er  
 
SIGMUND  STRØMME som har den store dagen 19. desember. Jubilanten er professor ved 
Norges Idrettsshøgskole og var tidligere en dyktig roer med norgesmesterskap både i åtter  
og firer. 
 
 
26. november kan vi gratulere  
 
JARL  BIBOW med 70-årsdagen. Han kan se tilbake på et langt tennisliv på mange plan. I 
årene 1990/96 var han president i Norges Tennisforbund, men han har også en internasjonal 
dommerkarriere og en  aktiv innsats med bl.a. Wimbledon-deltagelse. 
 
 
Tre av våre medlemmer runder de 65 i nær fremtid. Først tar vi med  
 
HILMAR WINDSTAD, som har et langt sykkel-liv bak seg. Han var visepresident i Norges 
Cykleforbund i årene 1986/87 og president i de påfølgende syv år. Windstad har også hatt sete 
i det nordiske og det internasjonale sykkelforbundet. Hans jubeldag er 30. november  
 
 
SVEN  EGIL  FOLVIK feirer 65-årsdagen 14. januar. Han har vært president i Norges 
Svømmeforbund i perioden 1987/96, styremedlem i det Europeiske Svømmeforbund 
1990/2006 og i Det internasjonale Svømmeforbund siden 2000. 
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Tredje 65-åring denne gang er  
 
SVERRE MÆHLUM, som har sin idrettslige tilknytning via sin medisinske virksomhet. Han 
har vært landslagslege for flere særforbund, tilknyttet helseteamet i seks olympiske leker og 
vært formann i Idrettsmedisinsk råd i 10 år. 
 
 
Så avslutter vi med en ensom 60-åring, og påny må vi til sykkelsporten.  
 
ØISTEIN ERIKSEN er det som jubilerer 5. desember. Han har vært aktiv syklist, formann i 
Grenland Sykkelklubb i mange år og president i Norges Cykleforbund i årene 1985/87. I de 
senere år har han vært sterkt engasjert innenfor travsporten. 
 
OG - SÅ GRATULERER  VI ALLE  ÅTTE  MED  DE RUNDE  ÅRENE ! 
 
 
 
 
OLAF POULSEN TIL MINNE 
 
Han døde i sitt hjem i Oslo lørdag 27. september, 88 år gammel. Olaf var en god og lovende 
skøyteløper i gutte- og juniorklassen da han valgte å ta tillitsverv og ble kasserer i Oslo 
Idrettslag’s skøyteavdeling bare 17 år gammel. 
 
I tiden fra da og til han avsluttet sin karriere etter 14 år som ISU-president i 1994 var Olaf 
innom alle de verv og oppgaver som tenkes kan innenfor skøytesporten. Olaf fikk naturlig 
nok en stor venne- og bekjentskapskrets innen idretten og skøytesporten spesielt. Han var en 
hyggelig og jovial mann, lett å komme på bølgelengde med.  
 
Som ISU-presiodent, senere Honorary President, kunne han bo i suiter, gå  på rød løper og bli 
kjørt med limousin. I klubbsammenheng deltok han som oss andre med store og små saker 
uten å prange. Som IOC-medlem i tiden omkring de olympiske vinterleker på Lillehammer 
måtte han tåle å bli kalt ”pamp”. For oss som kjente ham var det en lite treffende 
karakteristikk. Vel var hans karriere i norsk idrettssammenheng ganske enestående, men han 
forble en uhøytidelig og humørfylt venn, - dog med skarpe meninger når det trengtes.  
 
Den siste tiden likte han seg aller best sammen med gode venner i Grandgjengen som møtes 
hver mandag, der alle verdens problemer uforpliktende  løses på strak arm og med store 
forbokstaver. 
 
Hroar Elvenes 
På medlemsmøte 23. oktober kåserte Elisabeth Seeberg morsomt fra De Olympiske 
Sommerleker i Beijing. 
Referat fra dette møtet kommer i N.I.V.-NYTT nr 1/2009. 
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På medlemsmøte 23. oktober kåserte Elisabeth Seeberg morsomt fra De Olympiske 
Sommerleker i Beijing. 
Referatet fra dette møtet kommer i N.I.V.-Nytt nr 1/2009. 
 

 
 
 

Herr Elisabeth, som samtidig ble opptatt som medlem i NIV, i samtale med  
viseformann Bjørn Bogerud som ledet møtet 

 
 

Vi minner om neste møte som blir på Skøytemuséet 16. desember kl. 11.30 med Jens 
Christian Hauges biograf Olav Njølstad. 
 
I 2009 begynner vi foreningsåret med et medlemsmøte 13. januar kl 11.30, fortsatt på 
Skøytemuséet. Denne gang med Per Edgar Kokkvold som kåsør. 
 

Og så ønsker vi alle hjertelig velkommen til 
årsmøtet og fest 27. november kl. 17.00 


