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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

12. årgang Nr. 4  oktober 2013 
 

 

OL 2022 TIL OSLO? 
 

 
 

GOD INFORMASJON: Per Wright takker Oslos OL-general Eli Grimsby for et 

viktig og godt innlegg om et eventuelt OL i Oslo 2022 . 
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Vital 25-åring 
 

 

NIV feiret 25-årsjubileum på Oustøen Country Club i juni 

2013. 25 år er ikke noe oppsiktsvekkende jubileum i seg 

selv, men for en ny forening – etablert og bestående av godt 

voksne medlemmer – er 25 år en betydelig seier og milepel. 

 

160 engasjerte kvinner og menn er i dag medlem av NIV. 

Nøkkelpersoner som i årevis har stått på for sine idretter, 

møtes jevnlig i et nytt fellesskap som bare er utviklet til det 

positive med årene. 

 

Idrettsveteranene trives i hverandres selskap. Fremmøtet på 

månedlige møter i NIFs kantine på Ullevål Stadion er meget 

godt. Interessen for å følge med i utviklingen er betydelig 

hos medlemmene – noe som diskusjoner og spørsmål også 

vitner om. 

 

Sentralt i interessen rundt NIVs virksomhet står styrets 

aktivitet og evne til å hente inn gode forelesere som 

presenterer aktuelle temaer. Alle NIV-medlemmer finner det 

formålstjenlig å få «faglig påfyll». 

 

Styret skal også ha honnør for å finne samarbeidspartnere i 

sentrum for norsk næringsliv som vil arrangere NIFs 

årsmøter med foredrag, omvisning og påfølgende 

festmiddag. I år står NRK med den nye kringkastingssjefen 

Thor Gjermund Eriksen som vertskap på Marienlyst 14. 

november. 

 

NIV har de siste årene besøkt DnB (2012), Norsk Tipping 

(2011), Storebrand (2010), LO (2009), Nordea Norge (2008) 

og NorgesGruppen ASA (2007). 

 

NIVs styrer opp gjennom årene fortjener applaus – nok en 

gang!  
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JUBILANTER 

 

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

85 år: Kjell Magne Marthinsen 18. januar 70 år: Sven Egil Folvik 14. januar 

75 år: Jarl H. Bibow 26. november 70 år: Sverre Mæhlum 26. januar 

70 år: Hilmar Windstad 30. november 65 år: Øystein Eriksen 5. desember 

 

 

 

Årsmøte 2013 
 

torsdag 14. november kl. 16.30 

hos 

Norsk Rikskringkasting (NRK) 
 

 

Årsmøteprogram: 

16.30 Ankomst resepsjonen i radiohuset, samvær og forfriskninger 

17.30 Orientering om NRK v/kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen 

 

NIVs årsmøte – dagsorden: 

18.15 1. Åpning, godkjenne innkalling og sakliste 

 2. Valg av møteleder 

3. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder 

4. Styrets beretning 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning 

6. Innkomne forslag 

7. Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent 

8. Budsjett for kommende år 

9. Valg 9.1. Styre:  Leder 

Nestleder 

Styremedlem, økonomi 

Styremedlem, sekretær 

4 styremedlemmer 

  9.2  2 revisorer 

  9.3  Valgkomité: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 

 Utdeling av ærespris for trenere/ledere og journalistprisen 

 

19.45 3 retters middag med taler og underholdningsbidrag 

21.30 Sosialt samvær med kaffe og avec 
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STYRETS BERETNING 
 

for perioden 1.oktober 2012 – 30. september 2013 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 25. årsmøte 6. november 2013 med DNB i Bjørvika som 

vertskap. 71 medlemmer deltok. 

 

Valg av styre 

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). 

 

Valg av revisorer 

To revisorer: Leif Ljungqvist (gjenvalg) og Paul Nestaas (gjenvalg) 

 

Valg av valgkomite 

Leder: Ove Fløtaker (gjenvalg). Medlem: Hroar Elvenes (gjenvalg). Medlem: Anne Ma Thorsen (ny). 

Varamedlem: Brit Mørk (gjenvalg). 

 

Styreoppnevnte utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Jan Greve, Per Jorsett og Bjørn Bogerud. 

Norske Idrettsleder-Veteraner Ærespris: 

Leder: Hans B. Skaset. Medlemmer: Hroar Elvenes, Per Wright og Berit Berthelsen. 

Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Per Jorsett og Hroar Elvenes. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder Unni Nicolaysen. Medlemmer: Kirsti Jaråker, Andreas Morisbak og Åge Dalby. 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder Håvard Lillegård. Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad. 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Erik Sture Larre, Hans B. Skaset og Harald Tronvik. 

NIV-NYTTs redaksjon: 

Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård, Andreas Morisbak og Arthur S. Knudsen (foto). 

NIVs hjemmeside redaksjon: 

Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård og Andreas Morisbak. 

 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent m. v. 

Pr 30.09 2013 hadde NIV 160 medlemmer. 

 

4 medlemmer har gått bort i perioden: Hjalmar Johan Andersen, Niels Christian Hertzberg, Ørnulf 

Hansen, Gunnar Høst Sjøwall. 

 

10 nye medlemmer er tatt opp: Anders Besseberg, Tor Lian, Sverre K. Seeberg, Berit Skirstad, Odd 

Roar Thorsen, Trude Halvorsen, Arild Ragnar Holm, Sondre Nordbø Kåfjord, Inger Ness og Turid 

Veslemøy Viervoll. 

 

Medlemmer som fyller 75 oppsøkes av et styremedlem, sendes foreningens hilsen eller hylles på annen 

måte. Dette følges videre opp hvert 5. år. 
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Styrets virksomhet 

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. 

Det er holdt 8 medlemsmøter, inkludert et spesielt 25 års jubileumsmøte på Oustøen. I tillegg deltok en 

fyldig norsk tropp med medlemmer og ledsagere på nordisk møte i Gøteborg. 

 

Styret har som tidligere lagt vekt på å ta vare på den personlige kontakten mellom idrettsledere og 

holde medlemmene oppdatert om den idrettslige utviklingen hjemme og ute. Møtetemaene har i likhet 

med fjoråret holdt seg innenfor den idrettslige sektor, men med ulike utgangspunkt og vinklinger. 

 

Våre formiddags medlemsmøter med styremøter i forkant har vi hatt på Idrettens Hus, Ullevaal 

Stadion.  

 

Medlemsmøter og arrangementer 

Dato Kosør Tema Delt 

9. oktober Svein S. Andersen «Eliteidrett i Norden. Samme ambisjoner, ulike 

løsninger» 

33 

13. desember Julemøte på NIH med utdeling av Sportsjournalistpris til Reidar A. Sollie 72 

22. januar Bartosz Piasecki «Drømmen som gikk i oppfyllelse» 50 

19. februar Gunnar-Martin Kjenner «Idrettskrim – med hovedvekt på økonomisk 

kriminalitet» 

50 

19. mars Per Ravn Omdal «Fotball som bistand i Midt-Østen» 40 

23. april Lars Kolsrud «Prestasjon og glede i toppidretten» 50 

11. juni Jubileumsmøte på Oustøen Country Club 72 

 Tim Johansen informerte om stedet  

 Lars Kolsrud «25 år – er det så lenge da?»  

 Hroar Elvenes «Hvordan startet det hele?»  

 Johan Kaggestad «Tilbakeblikk på norsk idrett i nyere tid».  

16.–18. aug. Nordisk møte i Gøteborg hvorav 33 medlemmer og 22 ledsagere deltok. Hans 

B. Skaset bidro fra NIV på temaet «Klarer idretten seg uten spill og lotterier?» 

55 

10. sep. Eli Grimsby «Oslos søknad om OL-2022. Hva skjer nå?» 42 

 

Årsmøte 2012 

Årsmøtet ble holdt i DNBs nye flotte lokaler – Midtbygget i Bjørvika. Konsernsjef Rune Bjerke ønsket 

velkommen og holdt et interessant og inspirerende foredrag om DNBs virksomhet og store bankers 

utfordringer. Sammen med sine medarbeidere, divisjonsdirektør for samfunnskontakt, Dag Arne 

Kristensen og Elizabeth Claudi-Nielsen, var det sørget for et utmerket arrangement med blant annet 

omvisning i nybygget. Årsmøtet ble gjennomført i et godt egnet lokale, og en meget velsmakende 

middag ble servert med velklingende kunstneriske innslag fra unge musikere. Stein Rohde-Hanssen 

var toastmaster ved middagen og Thorir Hergeirsson takket for tildelingen av NIVs ærespris med noen 

innspill fra sitt arbeid som trener for Norges håndballjenter. 

 

Medlem nr. 1, H M Kong Harald var dessverre forhindret fra å kunne delta på møtet. 

 

NIV-NYTT 
Det er utgitt 4 nummer i perioden og bladet gjengir referater fra medlemsmøter og annen NIV-

virksomhet, minneord over medlemmer som har gått bort og jubileumsdager. Serien om tidligere 

idrettsopplevelser fra enkeltmedlemmer som ble startet forrige år har fortsatt. 

 

NIVs nettside 

Den er opprettet og har vært oppe i inneværende år. Fortsatt gjenstår et relativt omfattende arbeid med 

å få inn alt stoff som er ønskelig å få inn der. 
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Norsk Idretts Æresgalleri – Norges «Hall of Fame» 

Æresgalleriet har ikke vært vedlikeholdt på mange år. 14 av de 163 bildene er blitt i så dårlig 

forfatning at de må skiftes ut. Samtidig må nye personer som er kvalifisert, få sin fortjente plass i den 

eksklusive samlingen. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder med særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere 

år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere i alt delt ut 20 ganger. Æresprisen for 2012, den 

21. i rekken, ble tildelt landslagssjef i håndball for kvinner, Thorir Hergeirsson, på årsmøtet. 

 

Hergeirsson som er islending, men med så lang idrettslig virksomhet i Norge helt fra 1986 at styret 

fant det riktig å betrakte han som «nordmann» og således kvalifisert for tildelingen. Han var 

assistenttrener for Marit Breivik fra 2001 og overtok som hovedtrener i 2009. 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. 

 

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 innenfor idrettsområdet. 

 

Prisen for 2012 ble tildelt Reidar A. Sollie (Dagsavisen). Sollie 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 fra 

barneidrett til eliteidrett. Han har også vært leder for Norske Sportsjournalisters Forbund (NSF) i 

mange år og er det fortsatt. Solli fikk utdelt prisen på NIVs julemøte der han fremførte sin takk og 

beskrev på en ledig og humoristisk måte diverse opplevelser fra journalistyrket. 

 

Aftenpostens gullmedalje 

Aftenpostens gullmedalje ble i 2012 tildelt Sarah Louise Rung.  

 

Økonomi 

Årets regnskap viser underskudd på kr 12.824,- mot budsjettert underskudd kr 91.500,-. Plasseringen 

av kr 715.603,- i Nordea ga renteinntekter på kr 16.025,-. Aksjeporteføljen i DNB NOR er på 18.822 

aksjer som ga et utbytte på kr 39.526,-. 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. 3. 

oktober var kr 93,55. Dette innebærer at vi pr. dato har en kapitalreserve på våre aksjer på kr 

1.144.750,- som ikke er bokført. 

 

Oslo 15. oktober 2013 

 

 

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

(s) 

 

Andreas Morisbak (s)                                 Ellinor Allergoth (s)                              Berit Berthelsen (s) 

 

 

Bjørn Tore Lie (s)                                         Unni Nicolaysen (s) 

 



Regnskap Budsjett Regnskap
Note 2013 2013 2012

Inntekter:
Medlemskontingenter 52 850kr                50 000kr            50 000kr              
Arrangementsinntekter 1 158 970kr              152 285kr             
Diverse inntekter 20 900kr                20 000kr            21 050kr              

Sum inntekter 232 720kr             70 000kr           223 335kr            
Utgifter:
Styre- og medlemsmøter 2 -21 622kr               -30 000kr          -21 246kr             
Administrasjonsutgifter 3 -37 962kr               -60 500kr          -48 543kr             
Ærespris, Æresgalleriet gaver m.m. 4 -39 265kr               -72 000kr          -67 955kr             
Arrangementsutgifter 1 -202 246kr             -50 000kr          -165 302kr           

Sum utgifter -301 095kr            -212 500kr        -303 046kr           
Finansposter:
Renteinntekter 16 025kr                13 000kr            12 822kr              
Utbytte aksjer 39 526kr                38 000kr            37 644kr              

Sum finansposter 55 551kr               51 000kr           50 466kr              

Driftsresultat -12 824kr              -91 500kr          -29 245kr             

Pr. 30. 09. 2013 2012
Eiendeler
Fordringer
Kortsiktige fordringer 12 550kr                8 850kr                
Sum 12 550kr                8 850kr                
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd 5 723 533kr              
Aksjer og plasseringer 5 616 160kr              616 161kr             
Sum 1 339 693kr           616 161kr             
Sum eiendeler 1 352 243kr         625 011kr           
Egenkapitel og gjeld

Opptjent egenkapital
Kapital pr. 01.10 1 360 997kr           1 390 242kr          
Årets resultat -12 824kr               -29 245kr             
Sum egenkapital pr. 30. 09. 1 348 173kr         1 360 997kr        
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld og avsetninger 4 070kr                  46 450kr              
Sum gjeld 4 070kr                46 450kr             

Sum egenkapital og gjeld 1 352 243kr         1 407 447kr        

Oslo, den 15. oktober 2013

Per Wright (Leder)           Andreas Morisbak (Styrem./sekretær)

Håvard Lillegård (Styrem./kasserer)  Unni Nicolaysen (Styrem.)

Ellinor Allergoth (Styrem.) Bjørn Tore Lie (Styrem.)

Resultatregnskap 2013

Balanse

Lars Kolsrud (Nestleder)  

Berit Berthelsen (Styrem.)



Note 1. Arrangement Inntekter:
Årsmøtet 16 000kr            
Julemøte 31 950kr            
Jubileumsmarkering 11/6 27 600kr            

83 420kr            158 970kr             
Utgifter:
Årsmøtet -436kr               
Julemøte -32 774kr          
Jubileumsmarkeringen -57 361kr          

-111 675kr         -202 246kr           
Budsjettert var  kr -50 000.- -43 276kr            

Note 2. Styre- og medlemsmøter: Styret og utvalg -12 642kr         
Medlemsmøter -8 980kr            
Representasjon
Sum -21 622kr            

Note 3. Administrasjonsutgifter: Porto og telefon -2 435kr           
Bankomkostninger og gebyr -1 067kr            
Kontorrekvisita og forbruksmateri -1 490kr            
Kopering, trykksaker -25 360kr          
Diverse/PC-klubben/hjemmeside -7 610kr            
Sum -37 962kr            

Note 4. Ærespris. Æresgalleriet, gaver m.m.:
NIVs ærespriser -30 255kr          
Æresgalleriet
Gaver og oppmerksomheter -9 010kr            
Sum -39 265kr            

Note 5. :Bankinskudd og aksjer: Driftskonto Nordea 7 931kr                
Kapitalkonto Nordea 715 603kr             
Aksjer i DnBNOR  18 822 á kr. 32,73 616 160kr             
Sum 1 339 694kr        

Noter til regnskapet pr. 30. september 2013

Revisjonsberetning

Nordisk møte Gøteborg

Nordisk møte Gøteborg



Oslo, den 15. 10. 2013

Budsjett Regnskap Budsjett
Note 2014 2013 2013

Inntekter:
Medlemskontingenter 51 500kr               52 850kr             50 000kr            
Arrangementsinntekter 158 970kr           
Diverse inntekter 20 000kr               20 900kr             20 000kr            

Sum inntekter: 71 500kr              232 720kr          70 000kr           

Utgifter:
Styre- og medlemsmøter 1 -33 000kr              -21 622kr            -30 000kr           
Administrasjonsutgifter 2 -64 500kr              -37 962kr            -60 500kr           
Ærespris, Æresgalleriet, gaver  m.m. 3 -72 000kr              -39 265kr            -72 000kr           
Arrangementsutgifter -25 000kr              -202 246kr          -50 000kr           
Diverse utgifter -10 000kr              

Sum utgifter: -204 500kr           -301 095kr         -212 500kr        

Finansposter:
Renteinntekter 15 000kr               16 025kr             13 000kr            
Aksjeutbytte og avkastning 29 000kr               39 526kr             38 000kr            

Sum finansposter: 44 000kr              55 551kr            51 000kr           

Resultat: -89 000kr             -12 824kr           -91 500kr          

Noter
1. Styre- og medlemsmøter:
Styret og utvalg -15 000kr            
Medlemsmøter -10 000kr            
Representasjon -8 000kr              

Sum -33 000kr          

2. Administrasjonsutgiftr:
Porto og telefon -15 000kr            
Bankomkostninger og gebyr -1 500kr              
Kontorrekvisita og forbruksmateriell -3 000kr              
Kopiering og trykksaker -35 000kr            
Diverse og hjemmeside -10 000kr            

Sum -64 500kr           

3. Ærespris, Æresgalleriet,  gaver m.m.:
NIVs Ærespris og NIVs Sportsjournalistpris -32 000kr            
Æresgalleriet -25 000kr            
Gaver og oppmerksomheter -15 000kr            

Sum -72 000kr           

Forslag til budsjett for 2014



10 

 

Valg 
 

Valgkomiteen for Norske Idrettsleder-Veteraner avgir nedenstående innstilling til foreningens årsmøte 

14.. november 2013 

 

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

 

Styret:  Leder    Per Wright  Gjenvalg 

  Nestleder   Lars Kolsrud  Gjenvalg 

  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 Gjenvalg 

 

Revisorer:     Leif Ljungqvist Gjenvalg 

      Paul Nestaas  Gjenvalg 

 

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

 

Oslo, 15.10.2013 

 

Ove Fløtaker Hroar Elvenes Anne Ma Thorsen Brit Mørk 

 

 

Styrets forsalg på valgkomité 
   Leder    Ove Fløtaker  Gjenvalg 

   Medlemmer   Hroar Elvenes  Gjenvalg 

Anne Ma Thorsen Gjenvalg 

   Varamedlem   Brit Mørk  Gjenvalg 

 

 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 
 

4 medlemmer har gått bort siden årsmøtet i 2012. 

 

Navn Født Død Innmeldt Kategori 

Niels Christian Hertzberg 16.01.1941 01.03.2013 2012 Håndball 

Hjalmar Johan Andersen 12.03.1923 27.03.2013 1991 Skøyter 

Ørnulf Hansen 28.08.1941 09.06.2013 1988 Boksing 

Gunnar Høst Sjøwall 22.01.1936 09.09.2013 2009 Tennis 
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GØTEBORG: NORDISK MØTE 

16.-18. AUGUST 2013 – seminarprogram: 
 

AKTUELT FRA IOC v/Göran Petterson, medlem av IOC´s juridiske komite og 

tidligere styremedlem i IOC samt leder i det internasjonale seilerforbundet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELKOMMEN: 

Gøran Petterson informerte om IOC for de 

nordiske deltakerne i Gøteborg. 

 

 

Disposisjon: 
- De olympiske ringene – det kjente symbolet som genererer en masse penger til IOC 

- I 2013 mange forandringer i idrettsverdenens topp, mer penger enn noensinne på spill, trusselen mot 

idretten og mot IOC er flere og alvorlige. 

- 3 store spørsmål i IOC i september: OL by 2020. Idrettsprogrammet.  Presidentvalg. Noen nye navn å 

legge seg på minnet også. 

Litt bakgrunn: 
- IOC – sveitsisk stiftelse fra 1894 – 104 medlemmer. 

- Består av et styre på 15 medlemmer, maksimalt 15 representanter fra ulike idretter, maksimalt 15 

representanter fra nasjonale olympiske komiteer, allmenne medlemmer og representanter fra 

idrettsutøvere. 

- Fordeling: Sveits – 5, Spania – 4, Italia, USA, Storbritannia, Australia og Kina – 3. Europa 53 

representanter eksklusive Russland og Ukraina. 

- Nye forslag: Utenom særskilte kategorier, 1 representant pr land. 

- Eier alle olympiske leker. 

- Strukturen i omverdenen: Nasjonale olympiske komiteer (NOC) – 205. Idrettsforbund (IF) – 

28(sommer) + 78(vinter). ANOC dominerer IOC på grunn av antallet, ett medlem i styret. ASOIF 

+AIOWF ett medlem hver i styret. Sport Accord. WADA. 

Trusselen mot idretten og IOC: 
- Idrettens autonomi, doping, kampfiksing og spill, behov for modernisering av OL, mangel på 

engasjement hos ungdommen. 

- Konkurrerende organisasjoner. 

- Den vesterlandske styringen av IOC er ikke i pakt med verdens befolkningsutvikling. Trenden fra 

Rogge. 

- 72 land i IOC, men 205 nasjonale olympiske komiteer (NOCs). 
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Presidentene: 
- En svenske, bare 1 ikke-europeer, ingen kvinne. Ubegrensede mandatperioder. 

- Presidenten har hatt stor makt, men nå begrenset mandatperiode (Rogge 4 + 4 år). 

- Rogge ble president i Moskva i 2001, etter at Samaranch hadde sittet i 21 år. 

Hva er oppnådd under Rogge: 
- 6 vellykkede OL 

- Finansielle reserver fra 100 mill. dollar til 900 m. dollar. 

- Forsøkt å modernisere idrettsprogrammet. 

- Satt en grense for OL`s størrelse. 

- Nulltoleranse mot doping. 

- Ungdoms-OL. 

Association of National Olympic Committees (ANOC): 
- President sjeik Ahmad – et navn å legge på minnet – interesse i alle beslutningene i september. 

- Ambisjon og mål – ANOC Games. 

- Nytt hovedkvarter i Lausanne 2014 – pris 438 mill. dollar. 

Idrettsforbundene(IF) opptatt av fordelingen av pengene fra IOC for TV-rettighetene fra London OL. 

Sommersportenes Association (ASOIF): 
- President italieneren Ricci Bitti – også et navn å legge på minnet. 

WADA: 
- Sir Craig Reedie – nok et navn å legge på minnet. 

- Går in for ny kodefordeling fra 2015 – 1,2 billion dollar, 50 % fra den olympiske bevegelsen! 

- Irritasjon over WADA`s opptreden som en mer myndighetsorganisasjon enn serviceorganisasjon og 

vitenskapelig oppfølger. 

Sport Accord: 
- President Marius Vizer – nok et navn å legge på minnet. 

- Har meget høye ambisjoner – ny maktperson. 

- «United World Championships» arrangert 4 år for både olympiske og ikke olympiske idretter. 

- Finns allerede: sport accord games – artistic, beach, mind, combat - og under planlegging Urban Games. 

- Et mål om 91 idretter første gangen i 2017 – samme året som fler stor idretter arrangerer sine egne VM, 

for eksempel friidrett og svømming. 

- For ikke olympiske idretter mulighet til mer penger, og de savner tilsvarende muligheter som ASOIF og 

AIOWF. Innvendinger: Kalenderen og kostnadene for IF`s 

- European Games i Baku i 2015 er kontroversielle, Hickey  bakkes opp av sjeik Ahmad, som for øvrig er 

tilknyttet IOC`s «solidarity commission». Påvirkning på IOC`s presidentvalg? 

OL`s utvikling: 
- 1988 – 2000 8 nye idretter. Et høyere antall enn 28 krever endring av Charter. 

- Størrelse og kompleksitet. 

- Flere idretter – uforandret antall utøvere? 

Kandidatbyer for OL 2020: 
- Alle gode kandidater, men alle med noen spørsmålstegn. 

- Alles visjon er å arrangere spektakulære OL for å promotere og utvikle byen. 

- Infrastruktur budsjettene varierer kraftig mellom kandidatene, men er garantert av regjeringene. 

- Hvilken risiko er IOC beredt til å ta for 2020? 

- Istanbul, den 5. søknaden fra en stigende ambisiøs økonomisk makt, i hurtig utvikling, de første lekene i 

regionen, første over to kontinenter og første islamistiske stat. 
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- Madrid, tredje søknaden på rad, infrastruktur budsjett 10% av Istanbul, 80 % av arenaene allerede klare, 

ingen finansiell risiko. Ledes av kronprins Felipe – hvilket oppfattes som viktig og bra. Gjenstående 

investeringer bedømmes som håndterbare. 80 % av infrastrukturen allerede på plass. 

- Tokyo, andre søknaden, infrastruktur budsjett – 4,9 billion dollar, allerede 4,5 mill. dollar i reserve i 

bank. Utvilsomt det sikreste valget på grunn av eksisterende arenaer, design, transport, administrasjon 

og teknologi. 

- Beslutningen tas 7. september. (NB! Tokyo ble valgt i kamp med Istanbul). 

Idrettsprogrammet: 
- Beslutning i 2002; Tak på 302 konkurranser, 28 idretter, 10.500 deltakere. 

- Vurdering etter hver OL fra 2005 om beslutning i forhold til; 2008 – 26 idretter – baseball og softball ut 

– ingen ny inn. 2012 – 25 «core» idretter – bryting ut. 2013 – kandidatidretter – 7 ble 3, sammenslåing 

av baseball og softball. 

- De ulike vurderingene – moderne femkamp – bryting, håndball, kano, fekting, bueskyting, hockey. 

- 39 kriterier, blant annet universelt, popularitet, tilskuererfaring, utøverengasjement, TV attraktivitet. 

- Maksimalt 28 – 25 core + golf og rugby – og 1 plass igjen. 

- Idrettens forandringer – for eksempel seiling, moderne femkamp, boksing. 

- Hva om det ikke stemmes ja til EBs forslag om 25 core idretter? Presidenten beslutter – kan bli idrett 

for idrett. Beslutning 8.september. 

Presidentkandidatene: 
- Valget er ingen offentlig debatt eller kampanje. Manifestene er ikke offentlige, men har lekket ut. 

- Alle kandidatene med unntak for Bubka får sin eneste sjanse nå grunnet alder. 

- Thomas Bach – tysker, født 1953, fekter, OL gull i 1976, visepresident i IOC nå. 

- Sergey Bubka – fra Ukraina, født 1963, OL, VM og verdensrekord i stav. 

- Richard Carrion – fra Puerto Rico, finansminister i IOC, født 1952, i styret 2004-2012. 

- Ser Miang NG – fra Singapore, født 1949. 

- Denis Oswald - sveitser, født 1947, OL-medalje i roing 1989, i styret 2000-2012. 

- C K Wu – fra Taiwan, født 1946, 3 egne olympiske museer. 

- Carrion og Ser Miang NG er favoritter. Beslutning 10. september. (NB: Thomas Bach ble valgt). 

Sotsji: Ingen klager fra deltagere etter testkonkurransene i 2013. 

Rio: Er sent ute - testkonkurranser i april 2015. 

 

 
Norske seminardeltakere fra venstre: Ann-Helén Bjørnstad, Bjørn R. Berntsen, Lars 

Kolsrud, Håvard Lillegård, Rolf Nyhus, Hroar Elvenes Fredrik Kveil og Hans B. Skaset  
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KLARER IDRETTEN SEG UTEN SPILL OG LOTTERIER? 
 

Utgangspunkt: Hvilke likheter/ulikheter finnes i våre nordiske land når det gjelder finansiering av 

idretten via lotterier og spill. Representanter fra hvert deltagende nordisk land informerte og 

diskuteterte de respektive lands forutsetninger. Torsten Friberg ledet seansen. 

 

 

 

 

Innlegg fra Norge ved Hans B. Skaset 
 

Svaret avhenger av hva man forstår med «idretten»: 
- 1) Norges idrettsforbund og Olympiske komite (NIF), dvs. idrettens sentralapparat. 

- 2) Særforbund (med krets og lokalapparat) tilsluttet NIF (54). 

- 3) NIFs kretsapparat, Idrettskretsene (19). 

- 4) lokale idrettslag (12 000). 

Hvis overskuddet fra Norsk Tipping AS bortfalt, uten statlig kompensasjon, ville storparten av norsk 

idretts sentralapparat kollapse: 
- 1) NIFs sentralapparat inklusive Olympiatoppen. 

- 2) Særforbundenes sentralapparat, med noen få unntak (NFF, NSF, NHF). 

- 3) NIFs kretsapparat vil opphøre. 

Hvis overskuddet fra Norsk Tipping bortfalt, uten statlig kompensasjon: 
- Ville utbyggingen av idrettsanlegg stoppe helt opp, og vi ville få en rekke konkurser. 

- Ville Olympiatoppens virksomhet opphøre, og toppidretten situasjon endres radikalt. 

- Ville de fleste lokale idrettslag fortsette sin virksomhet. Konkurranseformer og – omfang ville endres 

som følge av kollaps i sentrale systemer. 

- Ville den egenorganiserte (uorganiserte) idretten leve videre og ev. finne nye uttrykksformer. 

Norsk Tipping AS (Lov av 1946): 
- Driftsresultat 2012: 4 025 mill. kr. Fordelingsnøkkel: 1) idrettsformål 45,5 %. 2) Kulturformål 36,5 %. 

3) Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner utenfor NIF 18 %. 

- Ny nøkkel fra 2013. I 2015: 64 % til idrettsformål. 

Idrettsformål – Hovedfordeling 2013 (overskudd 2012): 
- Idrettsanlegg inkludert nasjonalanlegg – 818 mill. kr. Forsknings- og utviklingsarbeid – 21 mill. kr. 

Spesielle aktiviteter (inklusive antidoping, 30 mill. kr) – 57 mill. kr. Norges Idrettsforbund – 580 mill. 

kr. Lokale lag og foreninger - 164 mill. kr. Totalt 1640 mill. kr. 

Idrettsorganisasjonenes økonomi: 
- NIF: Sum driftsinntekter 2012: 926 mill. kr. (Offentlige tilskudd – 783 mill. kr. Sponsorinntekter – 34 

mill. kr. Annen driftsinntekt – 108 mill. kr). Offentlige tilskudd utgjør 85 % av NIFs budsjett, og utgjør 

basis for øvrige inntekter. 

- Norges Fotballforbund 2012: 712 mill. kr. Offentlige tilskudd (via NIF) – 37 mill. kr, dvs. ca. 5 %. 

- Norges Skiforbund 2012: 200 mill. kr. Offentlige tilskudd (via NIF) – 32 mill. kr, dvs. ca. 15 %. 

- Norges Fekteforbund 2012: 1,8 mill. kr. Offentlig tilskudd (via NIF) – 1,4 mill. kr., dvs. ca. 78 %. 

- Norges Padleforbund 2012: 9,9 mill. kr. Offentlige tilskudd (via NIF) – 6, 6 mill. kr., dvs. ca. 67 %. 



15 

 

Skjebnefellesskap: 
- Norsk Tipping As` enerett til drift av spillterminaler og utvikling av pengespill (2003-2007), 

Kulturdepartementets (KKDs) forvaltning av statens pengespill, lotterier og idrettsorganisasjonenes 

lojale oppslutning om og sterke støtte til gjeldende ordning, utgjør en politisk allianse som neppe vil slå 

sprekker før spillinntektene eventuelt faller betydelig, eller at nøkkeltilpasningen (til 100 %) ikke 

strekker til.  

 

 

 

Innlegg fra Finland ved Kerstin Ehnholm 
 

 

Historie: 
- I 1926 fikk Nasjonaloperaen og Nasjonalteatret tillatelse til å starte Pengelotteriet for å finansiere sin 

virksomhet. Virksomheten fortsatte inn på 1970-tallet. 

- I 1940 (4 måneder etter vinterkrigens slutt) grunnla et antall idrettsorganisasjoner Tipsbolaget etter 

modell fra Sverige. Stor framgang umiddelbart – første objektet var friidrettslandskampen mot Sverige.  

- Undervisningsministeriet tok umiddelbart over oppgaven å fordele overskuddet samt å overvåke 

anvendelsen av det. Bolaget ble solgt til staten i 1975 i tilknytning til introduseringen av lotto – 

Veikkaus som ble introdusert. Formålet var kunst, idrett, ungdomsarbeid og vitenskap. 

- Idrettens andel av overskuddet sank stadig helt inn på 1990-tallet. I tilknytning til lotterilovens endring 

på slutten av årtusenet stiftet riksdagen en ny lov om fordelingen av overskuddet fra Veikkaus. 

- Fordelingen av tipsmidlene ble fastlagt slik: Kunst – 38,5 %. Idrett – 25 %. Vitenskap – 17,5 %. 

Ungdom – 9 %. Fri fordeling – 10 %. Loven ble holdt på «is» i 7-8 år, og først i 2004 års budsjettet fikk 

idretten en økning på mer enn 10 %. 

Betydning: 
- Idretten bevilges ikke skattepenger nasjonalt. Idrettens tipsmidler er i dag nesten 150 millioner euro. 

Foreslått økning for neste år er på 1 %. 

- Største budsjettposter: Idrettsorganisasjonene, idrettsanlegg, kommunenes idrettsvesen, idrettsinstitutter, 

toppidrett. 

Trussels bilder: 
- Trussel mot Veikkaus monopolstilling. 

- Beregnet at det trengs 4-5 ganger større spillaktivitet for å oppnå samme overskudd, om den 

privatiseres. 

- Spillaktiviteten er lettere å kontrollere med nåværende system. 

- EU- kommisjonens utredning i 17 land, reaksjon til høsten, uoffisiell tilbakemelding på at Finlands 

forklaring over situasjonen er tilfredsstillende. 

Kamp mot matchfiksing på agendaen: 
- Trussel mot idretten og dens etiske regler. Idrettens posisjon i samfunnet. Ansees som større problem 

enn doping. Finland aktiv internasjonalt. Kinesiske fiksere pågrepet i Finland. Krever internasjonalt 

samarbeid. 
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Aktuell idrettspolitikk: 
- Finlands Idrott, Ung i Finland og Kondisjonsforbundet startet tidlig i 2013 takorganisasjonen «Valo, 

Finlands idrott». Virksomheten omorganiseres og en del ansatte har sluttet. Oppbyggingen pågår. 

- Finlands Olympiske komite fortsetter som selvstendig organisasjon. 

 

 

 

Innlegg fra Danmark ved Mogens Jung 

 

 

Den danske idrettsmodell 2012: 
- Staten og kommunene har styringen ved Ministeriet, styrelser nemder utvalg og råd: Dansk skoleidrett, 

Idrettens analyseinstitutt/Play the Game, International Sport and Culture Association, AntiDoping 

Danmark, Det lokale anleggsfondet, Hesteveddeløpssportens Finansieringsfond, Handicapidrettens 

Kunnskapssenter, Sport Event Danmark, Team Danmark. 

- 4 sentrale forbund: Dansk Firmaidræts Forbund med 8000 firmaklubber, 80 lokale foreninger og ca. 

310.000 medlemmer. Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger med 5000 foreninger, 16 

landsdelsforeninger og ca. 1,6 millioner medlemmer. Danmarks Idræts-Forbund med 11.000 foreninger, 

61 spesialforbund og ca. 1,7 millioner medlemmer. Inkluderer også Dansk Handicap Idrætsforbund, 

Dansk Arbejder Idræt, KFUM og Dansk Militær Idrætsforbund). Kommercielle Idrætsudbydere med 

danseskoler, golfbaner, squashbaner, bowling samt flere bransjeforeninger. 

- De tre første utgjør til sammen ca. 2,64 millioner medlemmer (41 % voksne (+16), 86 % barn (7-15), 6 

% av voksne i firmaidrett). 

- I den fjerde er det ca. 950.000 utøvere (20 % voksne, 9 % barn), ca. 450 fitnesscentre og ca. 600.000 

utøvere). 

- Selvorganiserte utøvere beregnes til ca. 280.000 barn – 46 % og 2,6 millioner utøvere – 58 %. 

Spillemodellen: 
- I Danmark slapp myndighetene til utenlandske spillselskaper i 2011. 

- I motsetning til i Norge, omfavner danskene den nye ordningen. 

- Opplevde en nedgang i inntektene for noen år siden. 

- Etter liberaliseringen stabiliserte inntektene seg og det oppleves nå en oppgang. 

- Danske Spil ga i 2012 ca. 3 milliarder tilbake til samfunnsnyttige formål. (Til sammenligning er det 1 

milliard mindre enn Norsk Tipping. 

- Inntektene fra de nye spillselskapene er ikke så store (mellom 100 og 200 millioner kroner), men en ser 

tross alt en fremgang etter å ha tapt inntekter de foregående årene. 

- Lotto, hestesport og bingospill er fortsatt underlagt monopol. Sportsveddemål, poker og kasinospill på 

nett er derimot åpnet for konkurranse. 

- Utenlandske spillselskaper må betale en fast sum for å få lisens, samt en skatt på 20 % av omsetningen 

etter at premieutbetalingen er trukket fra. 

- Det brukes store summer på å utvikle kontrollsystemer som myndighetene krever for å overvåke spill. 

- Så langt er det ingen tegn som tyder på at ordningen har innvirket på spillavhengigheten. 

- Det er heller ikke sett tegn til mer aggressiv markedsføring. Lovverket knyttet til dette er strengt. 
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Innspill fra Sverige ved Torsten Friberg  
 

Sverige har sitt såkalte «Folkspel» som eies av ideelle organisasjoner med det unike oppdraget i det 

svenske spillmarkedet å kjempe for sin rettmessige posisjon i det svenske folks bevissthet: 
- En posisjon som bygger på prinsippet om at alt overskudd uavkortet går tilbake til Sveriges ideelle 

organisasjoner, lokale idrettslag og deres medlemmer. 

- Intet overskudd til utenlandske interesser, bare 100 % energisk vekstkraft til lokalt svensk foreningsliv 

og dets 5,6 millioner medlemmer. 

- Folkspel har på 22 år bidratt med over 15,6 milliarder SKR. til svensk foreningsliv gjennom produktene 

Bingolotto, Bingolottos Julkalender, Sverige-lotten og Bingo på nettet. 

- Det må imidlertid hver dag året rundt kjempes mot utenlandske konkurrenter og har hittil lyktes ganske 

bra. 

- Gjennom ansvar, effektivitet, kreativitet og engasjement forsøker selskapet å skape en sterk og positiv 

forretningskultur og en ytterligere oppslutning. 

- Med tanke på den rådende konkurransen og utviklingen på spillmarkedet er det ekstremt viktig for 

selskapet at de som benytter seg av dets produkter, vet hvem som står bak og hvilke verdier som er 

knyttet til dem. 

- De har en visjon om å nå et årlig mål på 1 million SKR. 

Det langsiktige målet med alle nåværende og framtidige produkter skal identifiseres som ideelle 

spillprodukter som skal bidra til vekst og utvikling for Sveriges foreninger. 

 

Andreas Morisbak, referent  

 

 

 
 

PANELET: Fra venstre Kerstin Ehnholm (Finland), Mogens Jung (Danmark) og Hans 

B. Skaset. 
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NORDISK MØTE 

FOR IDRETTSLEDERVETERANER I 

GÖTEBORG 16. – 18. AUGUST 2013 – program: 
 

Fredag 16. august: 
15.30 – 17.00 Sightseeing i Göteborg med buss. 

17.30 Samling i hotellets resepsjon for avgang til kveldens middag. 

18.00 Middag på Idrottsmuseet med etterfølgende omvisning. 

22.00 Tilbakereise til hotellet med buss. 

Lørdag 17. august: 
09.00 – 11.30 Seminar på Hotel Scandic Crown. 

12.00 Lunsj på hotellet. 

13.30 Kulturkalaset I Göteborg.  (Fri spasertur i Göteborgs gater for å oppleve «kalaslivet»). 

16.30 Samling I hotellets resepsjon for spasertur til mottakelse på Börsen. 

17.00 Mottakelse av Göteborgs Stad i Börshuset, vert Emmali Jansson, viseordfører i 

kommunestyret. 

18.30 Spasertur til festmiddagen på Operan. 

19.00 Festmiddag på Operan. 

Søndag 18. august: 
09.00 Idrettslig historisk rundreise i Göteborg med buss fra hotellet 

12.00 Lunsj på hotellet. 

13.00 Hjemreise. 

Reisen til Gøteborg 
Norges deltakertropp på 55 personer, inkludert veteranledsakere, satte kursen for Göteborg pr buss og 

bil. Et mindretall foretrakk privatbil, mens majoriteten møtte frisk og opplagt til avreise kl. 09.00 fra 

Oslo S., ved Thon Hotel Opera. 

Reiselederne Berit og Bjørn Tore kunne med tilfredshet registrere at alle var på plass i god tid og i 

godt lune.  

De hadde tydeligvis også vært nøye i beregningen av når sulten ville begynne å gjøre seg gjeldende – 

for det stemte utmerket med planlagt stopp på Håby der en fiskerett sto klar. 

Resten av bussturen gikk også greit – og vi var fremme ved Scandic Crown Hotel sentralt i Göteborg i 

god tid til å installere oss på hotellrommene og gjøre oss klare til første programpost kl. 15.30. 

For hjemreisen var det lagt opp til tog. Også et stort pluss i planleggingen fordi Jernbanestasjonen lå i 

kort gangavstand fra hotellet. Berit og Bjørn Tore sørget for at vi både fant rett spor og rett vogn – og 

togturen ble en behagelig reise gjennom «öppna landskap» og til presis ankomst til Oslo S. 

En stor takk til reiselederne for et prikkfritt opplegg! 

 

Sightseeing i Gøteborg 
To busser måtte til for å få med alle deltakerne – der vi for øvrig kunne konstatere at Norge hadde den 

desidert største troppen på 55 deltakere, vertslandet Sverige 43, mens både Danmark med 16 og 

Finland med 11 var relativt beskjedent representert. Vi kan vel være ubeskjedne nok og tolke denne 

fordelingen til at vår forening er den mest aktive og blomstrende i Norden?! 

Sjåfør Ali og en behagelig guide, Jan, henholdsvis kjørte og fortalte oss om sentrale steder, bygninger 

og historiske hendelser i Sveriges nest største by, 400 år gammel og på størrelse med Oslo. 
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Litt fra notatblokka om byen: 
- Kong Gustav den 2. Adolf grunnla byen i 1621, etter mye krigertrøbbel med brysomme nordmenn og 

dansker. 

- Fra Centralbanestasjonen like ved hotellet tar det 3 timer å reise til både Stockholm, København og 

Oslo. 

- Byen består av to ulike deler, en på fastlandet og den andre øya Hisingen (med Göta älv som kommer 

fra Vänern som skille)– og som knyttes sammen av to broer, Göta älvs-broen og Elfsborgs-broen. 

- På Hisingen bor det vel 100 000 innbyggere. Den ble svensk i 1658 (norsk/dansk før det), 

(Rosskildekrigen). 

- Hollendere sto for byggingen av byen. Med tanke på hjemlig erfaring var det trolig naturlig for dem å 

anlegge en rekke kanaler. De fleste er nå lagt igjen og erstattet med vanlige gater. 

- Gustav Adolfs Torg hvor Göteborgs Kulturkalas ble markert med en rekke utstillingsboder i disse 

dagene. 

- Før vi kjørte over til Hisingen passerte vi Göteborgsoperaen som ble bygd i 1994 og Maritman, verdens 

største flytende maritime museum. 

- På Hisingen passerte vi den tyske kirken (kongen var gift med en tysk prinsesse), Det Ostindiska huset 

(etter det Ostindiska kompaniet som handlet med Kina, en tur dit tok 2 år, ulike bygninger i Maritimt 

sentrum, Chalmers og Skogren skjenket midler til et sykehus. 

- En hel del industriforetak, bl. Volvo. Volvo Car personbil er nå kinesisk, mens Volvo Trucks, lastebiler 

fortsatt er svensk. 

- Den typiske bygningen Leppstiften (formet som en leppestift) er nå kontorlokale. 

- Av mange tidligere skipsverft er det nå bar ett igjen. 

- Sveriges Televisjon, SVT og Hasselblad kamera kjørte vi forbi. 

- Vi så moderne bygninger fra 1980-90-tallet. 4 nedlagte verft erstattet av moderne bygninger for 

forskjellige industrier, universitet/skoler (50.000 studenter) og populære nye boliger (man eier retten til 

å bo, men ikke selve leiligheten). 

- Verkskranen på Eriksberg står fortsatt, er ikke i bruk, men som et monument over en svunnen tid. 

- Oljeindustrien syntes godt med mange store oljetanker (Statoil så vi) og raffinerier, men olje har de 

ikke. Den må de kjøpe fra Norge. 

- Vi forlot Hisingen over Elfsborgsbroen som er 1966 meter lang. 

- Tilbake på fastlandet kjørte vi gjennom den eldste delen av byen. Havnen – Skandinavias største. Stor 

fiskehavn også, men nå kommer det stort sett fisk fra andre steder. 

- Stena Line, grunnlagt av Sten Allen som døde for et par måneder siden, 97 år gammel. 

- Sjømannstårnet, et samlingssted for sjømannshustruene i gamle dager. 

- Et minnesmerke over 600 svensker som falt på båter under krigen. 

- Göteborg brant nesten helt ned to ganger i eldre tid. Etter det ble det forordnet en lov om at man ikke 

fikk bygge trehus høyere enn 10 meter som tilsa to etasjer som imidlertid ble til tre da noen fant på å 

bygge første etasje av stein. Landshövdinge-hus ble de kalt. 

- Masthugget – et sted hvor de tidligere laget båt master. Der var også Masthugg-kyrkan. 

- Vi passerte Slottsskogsparken, et stort parkområde med bl. a dyrepark, turveier og en botanisk hage og 

Linnè-plassen (han som er avbildet på den svenske hundre kr. seddelen). Der ligger også den 

tradisjonsrike idrettsarenaen Slottsskogsvallen, som vi skulle vende tilbake til på søndag. 

- En kuriositet fra guiden: Det finnes 400.000 elger i Sverige, 100.000 skytes hvert år av 300.000 jegere! 

- Et stort sykehusområde med Sveriges nest største Universitetssykehus og Chalmers tekniske høgskole 

passerte vi. 

- Feltherre Ascheberg var en av krigerheltene på 1600–tallet som fikk dansker og nordmenn på flukt, har 

fått en gate oppkalt etter seg – og (hold dere fast!) fikk 25 barn med samme kvinne! 

- I sentrum var altså kulturkalaset i full gang med utstillings og handelsboder. Vasagatan var sentral her, 

byens paradegate, Vasastradaen. 
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- Den gamle delen av byen var omkranset av en vollgrav. 

- Östre hamnegatan – en forretningsgate. 

- Kungsparksavenyen – restauranter, kafeer, mye folk fredag og lørdag – og et Systembolag blant 20 

andre i byen. Götaplassen avslutter avenyen og utgjør på en måte et kulturelt sentrum med bl. a. 

Göteborgs kunstmuseum som har en av verdens største samlinger av nordisk kunst (er vurdert til 3 

stjerner!). Göteborgs stadsteater. Artisten musikhögskola -  Göteborgs symfoniorkester – meget 

anerkjent. 

- I 1967 gikk svenskene over fra venstre- til høyrekjøring. I motsetning til i de fleste byer ble trikken 

beholdt i Göteborg. 

- Liseberg fornøyelsespark – et stort opplevelsessenter med 3 millioner besøkende hvert år. 

- Scandinavium – en stor innendørshall for primært ishockey, men også håndball og andre idretter.  

- Så like ved hotellet – to arenaer Ullevi: Nye Ullevi (men som nå er den gamle) ble bygd til VM i fotball 

i Sverige 1958. Den brukes ikke til fotball lenger, men til andre idretter som friidrett og speedway – og 

til konserter med kjente stjerneartister. Ingmar Jonsson bokset for 50.000 tilskuere der. 

- Gamle Ullevi (som altså er den nye!) ble bygd i 2009 og ligger like ved siden av den andre – og det er 

der fotballen spilles nå. Den tar 18.000 tilskuere og der spiller blå-hvitt, IFK Göteborg. Stor interesse 

for fotball i byen. Fotballprofessoren Gunnar Gren spilte her og hadde fått sin statue utenfor arenaen. 

Guiden oppsummerte turen med at byen har alt som en stor by skal ha, selv om den egentlig ikke er 

noen storby. Det tror jeg vi fikk en bekreftelse på. Jeg visste beskjedent lite om Göteborg før denne 

rundturen, men den ga absolutt mersmak til nye besøk. 

 

Middag på Idrottsmuseet 
Lederen for Stiftelsen Idrottsmuseets Vänner som driver museet, Roland Larsson, ønsket velkommen 

til Kvibergs kaserner, der museet er plassert. 

Det ble startet opp i 1983 og drives altså av nevnte stiftelse. Museet består av samlinger med over 

15.000 formål, 30.000 fotografier og 5000 idrettsbøker – og feirer altså 30 års jubileum dette året. 

Målsettingen «Vi håller minnerna levande» henviser til et vidt spekter av idrettsminner for alle 

generasjoner. 

Internasjonalt kunne vi blant annet få innsyn i J. Sigfred Edstrøms virksomhet som IOCs leder 1946 – 

1952 og som den første leder i det internasjonale friidrettsforbundet (IAAF) 1913 – 1946. 

Ingmar «The Champ» Johanssons samling fra hans boksekarriere var selvfølgelig godt synlig med bl. 

a. verdensmesterbeltet «The Ring». 

Likeledes Eric Lemmings samling med blant annet gullmedaljer i spyd fra OL i Aten 1906, Sveriges 

første individuelle gullmedalje i et OL. 

 

  
Thor Ole Rimejorde 

oppdatere seg på gamle helter 

Egil Gulliksen (t.v.) og Bjørn Bogerud 

(t.h.) studerer noe kjent? 
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Men også samlinger fra et mer lokalt perspektiv hadde fått sin plass. Lars Hindmann, som deltok i OL 

1952 og 1956, har siden den gang samlet sammen 3000 olympiske formål inklusive 900 fra OL i 

Stockholm 1912. 

Museet er for øvrig ett av 22 museer som er «autorisert» som olympiske museer (som også er tilfellet 

med museene i Helsingfors og Lillehammer). 

Museet driver også idrettens «Hall of Fame». Siden 1999 har 155 idrettsstjerner blitt innlemmet der. 

Hver sommer velges nye medlemmer som markeres med festligheter på Börsen og Liseberg. 

Det gis hvert år ut en årbok, «Idrottsarvet», som i sin helhet dreier seg om idrett og idrettshistorie. 

«Idrottsarvet» 2012 var den 27. utgaven siden starten i 1986. 

4-5 ganger i året arrangeres det populære idrettstreffer med interessante idrettsprofiler og forelesere. 

Museet oppfordrer også til personlig medlemskap til støtte for driften. For privatpersoner koster det 

300 kr og for klubber og forbund 500 kr. 

Med tanke på at kvinneidretten trenger større oppmerksomhet, ble «Tjejträffen» introdusert med møter 

og interessante forelesere i møter 5-6 ganger i året. 

Og middagen var både god og hyggelig.  

 

Mottakelse på Børshuset 

 

 
PYNTET TIL FEST: Tor Hagberg, Bente Hoel og Berit Berthelsen. 

 
Vi ble ønsket velkommen av Berndt Nilsson og viseordføreren i kommunestyret, Emmali Jansson, som 

også orienterte kort om det ærverdige husets historie. Riksidrottens Vänner stiftet i 1916. 

Mange viktige beslutninger, også om idretten, er blitt fattet i dette huset som for eksempel å bygge 

både Nye og Gamle Ullevi og Scandinavium, alle arenaer i gangavstand fra Börsen. Før VM i fotball i 

1958, ble beslutningen om nye Ullevi fattet i 1955. 

Flere sterke menn som Torsten Henriksen, statssekretær i Riksidrottsstyrelsen og Per Nystrøm, 

landshövdig i Göteborg var viktige for etableringen av «ishockeyens og fotballens stad». Jörgen 

Linden og Frank Andersson var to andre betydningsfulle menn for idretten. 

VM i friidrett på Ny Ullevi i 1995 var en 10 dagers fest med en stor grad av nærhet på alle måter. 

Fra denne mottakelsen med noe velsmakende i høye glas var det «promenad» til festmiddagen på 

Operan. 
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FESTSTEMT: Dikke Eger, Hans B. Skaset, Anne Ma Thorsen, Carl Johan Thorsen og 

Unni Nicolaysen. 
 

Festmiddag på Operan 
Frank Anderssons ble fremhevet igjen, leder for både Gøteborgs idrettsforbund og leder for Operan i 6 

år. Den ble bygd i 1994 og ble først ledet av Gunnar Larsson. 

Den lå vakkert til ved elvens bredd – og jammen fikk vi oppleve et arrangert sjøslag fra gammel tid 

rett utenfor operavinduene. 

Göteborgerne er stolte over sin opera og dens ledelse er opptatt av at den skal være både allsidig og 

folkelig i den forstand at den skal ha lave terskler for hva som skal foregå der av forestillinger. Det vil 

si at både forskjellige former for dans, musikaler og annet. Det gjør at mange liker den og besøker den. 

Det er en lunsjrestaurant der hvor man kan spise bra for en hundrelapp – og samtidig kjøpe billett til en 

eller annen forestilling som det er mange av i løpet av et år. Tallet 900 ble nevnt. 

Operan er for alle. De under 28 år får billigere billetter og pensjonistene får egne gunstige tilbud. 

Og dansen går for fulle hus! Alle er velkomne! 
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KLAR FOR FEST: Birgit Johansen, Thorleif Sandaker, Laila og Hroar Elvenes. 

 

Leder i Riksidrottens Vänner, Kjerstin Rosén, hilste velkommen til bords. Gösta Hedin(90 år) ble 

hedret. 

I tillegg til et meget velsmakende måltid, ble vi underholdt av to usedvanlig flotte unge sangere på god 

vei oppover karrierestigen, Eva Lotta Olsson og Jon Helgesson. De var en fryd for øret – og øynene! 

Finn Hauger, heldiggrisen, fikk en dans med den fagre divaen – og da var han plutselig både elegant 

og lett på foten! 

Mot slutten av måltidet steppet vår alles «spagatdame», Grethe Evjenth opp og inviterte til allsang som 

så absolutt passet til anledningen: « Hver gang vi møtes har vi det bra. Vi er venner for livet, sånne er 

gode å ha»! 

Så var tiden kommet til takkens ord fra de respektive gjestende foreninger. Vår leder Per W. gjorde det 

på en forbilledlig måte på vegne av vår forening – og overrakte 3 eksemplarer av Schankes 

tungtveiende idrettsleksikon.  

Og Finland ønsket oss velkommen til neste nordiske møte i 2015 – trolig på Åland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAKKER: 

NIV-leder Per Wright takker 

Kerstin Rosén og overrekker 

Norsk Idrettsleksikon. 
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Idrettslig besøk 
Søndag morgen var det busstur til den store og innholdsrike grønne lungen, Slottskogsparken, et kort 

stykke fra byens sentrum. Der vandret vi inn på det gamle klassiske stadionanlegget Slottsskogsvallen 

som ligger i sørenden av området. Arenaen er 90 år gammel og ble åpnet av kong Gustav Adolf i 1923. 

Her er det spilt landskamper i fotball. Gunder Hägg satte verdensrekorder i friidrett på 1940 tallet. 

Det var plass til 17-18 tusen tilskuere + et par tusen til på «Snikens kulle» (en original svensk 

betegnelse på gratishaugen!) 

Arne Andersson satte verdensrekord på 1500 meter og en engelsk mil i 1943. Benke Nilsson hoppet 

2.11 i høyde. Det er arrangert Europacup i friidrett der. Sigge Ericsson presterte gode skøyteresultater 

og vår egen Bjørn Bogerud løp sin beste 1500 meter der i 1952, mens Berit Berthelsen hadde sin 

kappestrid med Karin Wahlgren bl. a. på denne banen. 

Arenaen er også brukt til speedway med bl.a. Ove Fundin på 1950-tallet. Den er også benyttet til 

diverse underholdningsarrangement med kjente underholdere som f. eks. Håkan Hellström. 

En litt sliten, men dog ærverdig stadion, med fire verneverdige tårn i hvert hjørne som minnesmerker 

fra en minneverdig tid i svensk idrett. 

 

Friidrettens hus 
Så ruslet vi bort til «Friidrottens Hus» like ved, der vi først fikk en orientering om «huset» av Karin 

Lundgren, leder av Göteborgs friidrettsforbund. Det ble bygget i 1988 for 18 millioner. Fikk et tilbygg 

før innendørs EM i 2006 og ble utvidet fra 5.700 kvadratmeter til 7.400 til en pris på 32 millioner. 

Inneholdt en rundbane for løp med doserte svinger, en 110 meter rett løpebane, kastbur, flyttbar 

tribune, kafe, konferanserom, moderne utstyr og kontorer. 

40 foreninger (derav 15 arenaforeninger) eier og driver Friidrettens hus med 15 fast ansatte og 20 

prosjektansatte samt en årlig omsetning på 50 millioner. 

Kjente idrettspersonligheter: Erik Lemming - spyd, Arne Andersson -1500 meter, Dan Wärn – 1500 

meter, Patrick Sjöberg – høyde, Emma Gren Tregaro – høyde, Alkaji  Jeng – stav. Alle «öisare». 

 

Deretter fortalte Bo Edsberget om Göteborgsvarvet. Hovedløpet som arrangeres hvert år er en halv 

maraton (21 km). Arrangøren reklamerer med at det er Europas beste med kjerneverdiene «Tävling, 

Hälsa och Folkfest». 

Det er utviklet flere arrangementer i årenes løp med merkenavnet «Göteborgsvarvet», med ulike løyper 

og distanser og for forskjellige målgrupper – og det arrangeres treningstreffer. 

Deltakerantallet øker for hvert år og deltakerne kan påberope seg at «man er en løper». 33 % kvinner 

er med. Flere nasjonaliteter deltar. Folkehelse og trening er ett av de 11 forskjellige mål for aktiviteten. 

4 000 frivillige bidrar i arrangementet av løpet og 50 ulike foreninger. 8 personer jobber på heltid med 

de mange aktivitetene og for hovedløpet starter forberedelsene ett og et halvt år i forveien. 

Årets beste idrettsevenement i 2012 og verdens største langløp i samme år med 44 093 deltakere. 

Andre varianter: «Lilla Göteborgsvarvet», «Varvstafetten» - 1000 lag i år, «Minivarvet», 0 – 6 år – 

7.000 deltakere, maksimalt 200 meters løp og medalje til alle, «Götebogsvarvet vecka». 

Har store visjoner for en utvikling i kommende år og arbeider systematisk på mange områder for å 

oppnå stadig bedre – og flere – arrangementer. 

 

Andreas Morisbak, referent 
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MEDLEMSMØTE 10. SEPTEMBER 2013. 
 

Det er dagen etter stortingsvalget. Flere enn 40 NIV - medlemmer har, mer eller mindre i 

”valgvaketåke”, funnet veien til Idrettens Hus for lunsj med sosialt samvær og for å høre Eli Grimsby, 

direktør for arbeidet med Oslos søknad om OL 2022 orientere om søknaden og hva som nå skal skje, 

etter folkeavstemningen. 

Leder Per Wright ønsket velkommen med å takke deltakerne på Göteborg - turen for sist, en strålende 

tur som ga spennende opplevelser og mye hygge. 

Thor Ole Rimejorde, som fyller 80 år 14. september, var til stede og ble hedret for sin innsats for norsk 

idrett, og da spesielt utvikling og profesjonalisering av toppidretten, hvilket førte til etablering av 

Prosjekt-88. Han ble hyllet av venner og fikk overrakt den tradisjonelle klirrende pakken! 

 

 

 

 

 

 

 

HEDERSMANN: 

Thor Ole Rimejorde ble feiret for 

80-årsdagen 14. september. 
 

 

Lederen kunne også meddele at han samme formiddag hadde mottatt det triste budskapet at klubbens 

medlem, Gunnar Høst Sjøwall, døde dagen før.  

Eli Grimsby virket helt upåvirket av en spennende og lang valg- og folkeavstemmingsnatt, og var 

strålende fornøyd med et ja-flertall fra velgerne til å gå videre med OL-søknaden.  

Hun har arbeidet i OL-etaten i Oslo kommune fra juni 2012 og hadde på det meste 150 medarbeidere. 

Arbeidet har lært henne mye om idrett og idrettsorganisasjon.  

Konseptet har fått navnet – GAMES IN THE CITY, den eneste hovedstad i verden som kan arrangere 

et samlet vinter-OL i urbane omgivelser.  

Grimsby presiserte imidlertid at for IOC er utøverne i fokus i olympiske leker, ikke det nasjonale. 

For lekene estimeres 94 øvelser, 80 deltagende nasjoner, 2 500 000 tilskuere og 2 600 deltakere. For 

Paralympiske leker 72 øvelser, 45 deltagende nasjoner, 200 000 tilskuere og 500 deltakere. 

Det man vil oppnå med lekene er: 

 En vellykket gjennomføring av lekene hvor Norge og verden forenes gjennom idrett, kultur og 

felles opplevelser 

 Økt aktivitet, bedre folkehelse og inkluderende deltakelse i befolkningen 

 Bedret anleggsdekning for idretten og god etterbruk av investeringene 

 Bærekraftig regions- og byutvikling med vekt på Oslo øst 

 Økt turisme og styrket profilering for norsk kultur og næringsliv 
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Det man kan videreføre fra lekene i 1952 er: 

 Pressesenteret og pressehotellet på daværende Hotel Viking, som nå er Hotell Clarion Royal 

Christiania, 

 Deltakerlandsbyene på Sogn og Ullevål, som nå er Sogn og Ullevål Studentbyer 

 Ishallen Jordal Amfi 

 Bob- og ake-anlegget Korketrekkeren til et nytt akeanlegg, Korketrekkeren. 

Plassering av deltaker- og medielandsbyen, som del av et byutviklingsprosjekt, har vært viktig for Oslo 

kommune. Man har foreløpig konsentrert seg om to konsepter, 1 – Kjelsrud, i dag et slitent 

industriområde i Groruddalen som ”henger” på bykjernen og 2 – Økern, et bynært område som i dag er 

i voldsom endring. Begge vil kunne utvikles til formålet og i ettertid bli trivelige boligområder. 

Hvor skal så den aktive idretten utøves? I Oslo-området er følgende arenaer aktuelle: 

 Oslo Vinterpark, Wyller – Snowboard og ski twintip 

 Holmenkollen – Nordiske grener 

 NIH Sognsvann – To treningshaller for ishockey 

 Oslo Skisenter, Grefsenkollen – Freestyle, kulekjøring og aerials 

 Grønmo, Huken, Lillomarka – Skiskyting og Paralympiske skiøvelser  

 Stubberud – Ishockey (10 300 tilskuere) 

 Lørenskog - Curling (1500 tilskuere) 

 Valle Hovin – Hurtigløp skøyter (6000 tilskuere) 

 Jordal Amfi – Ishockey (6000 tilskuere) 

 Telenor Arena – Kunstløp og kortbane skøyter (12 300 tilskuere) 

 Rådhusplassen, Oslo sentrum - Medaljeseremonier 

 Ullevål stadion, Bjerke travbane, Ekebergsletta – Mulige arenaer for åpnings- og 

avslutningsseremonier  

I Lillehammer-området er følgende arenaer aktuelle: 

 Kvitfjell – Alpine fartsøvelser 

 Hafjell – Tekniske alpine øvelser 

 Hunderfossen – Bob, aking og skeleton 

 Lillehammer, Storhove – Deltakerlandsby, medielandsby og medaljeseremonier, alpint 

Over Valle Hovin skal det bygges tak og anlegget skal, etter lekene, som Stubberud, bygges om til 

flerbrukshall. Tribuner skal lett kunne fjernes / settes inn. Vikingskipet på Hamar skal fortsatt være 

nasjonalanlegg for skøyter. 

Bislett stadion er tenkt som arena for Mini Games. 

I årene frem mot 2022 skal det, sammen med frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, 

forskning og næringsliv utarbeides programmer, ikke bare for idrett, men for helse, kultur, frivillighet 

og miljø. Mange slike aktiviteter er uavhengige av arenaer og skal spes så vidt om mulig. 

Infrastrukturen i Oslo blir viktig, spesielt i området Majorstuen – Holmenkollen. Mange nødvendige 

tiltak ligger imidlertid allerede i Oslo-pakke 3. 

Avstanden Oslo – Lillehammer er vurdert og akseptert av IOC, spesielt fordi Gardermoen flyplass 

ligger gunstig plassert mellom de to destinasjonene. 

Budsjetter viser offentlige kostnader på 20-23 milliarder, hvorav offentlige investeringer (infrastruktur 

og idrettsanlegg) beløper seg til 5 milliarder og private investeringer (deltakerlandsby, medielandsby, 

mediesenter) til 10 milliarder. 

Tilskuerkapasitet for de enkelte anlegg fastsettes av IOC. Kapasiteten for noen av anleggene i Oslo 

(langrenn) ligger imidlertid over IOCs krav, av hensyn til norske tradisjoner. 



27 

 

Oppgradering av eksisterende anlegg er beregnet å koste ½ milliard.  

Grimsby bedyret at budsjettet er reelt og ikke vil sprekke!  

NIFs ledermøte ga i mai 2013 sin tilslutning, og Oslo bystyre behandlet saken med positivt utfall en 

måned senere. Kulturdepartementet er nå i gang med kvalitetssikring. 

Folkeavstemmingen 9. september viste at 55 % stemte JA til OL, skolevalgene ga et positivt resultat på 

ca. 60 %. Det var representanten for OL-etaten i Oslo svært tilfreds med! 

Det som skjer videre nå er at NIF (NOC) før 14. november informerer IOC om navn på søkerbyen. 

Den første søknaden skal sendes IOC innen mars 2014. 

Blant NIVs medlemmer var stemningen blandet, men de fleste som ytret seg stilte seg positivt til et 

nytt vinter – OL i Norge, i Oslo/Lillehammer. Det tiltalende ved konseptet er at breddeidrett synes å 

være den bærende idé. Og- som treffende sagt av Lars; bredden trenger entusiasme og stimuli! 

 

Veien til et OL i Norge i 2022 er fortsatt lang og kronglete. Ingen tør i dag å stirre inn i glasskulen og 

si YES! 

Unni Nicolaysen, referent  

 

 

 

 

 

 

GOD INFORMASJON: 

NRK var også på plass for å lage opptak. 

 

 

 

 

MEDLEMSMØTE 15. OKTOBER 2013 

 
Styreleder Per Wright kunne ønske hele 52 medlemmer velkommen til møtet. Deretter gratulerte han 

Åge Dalby med tekstbidraget i boka «GULL – 101 portretter av norske OL-vinnere» med bilder tatt av 

Arnfinn Johnsen. Medlemmene ble tilbudt å kjøpe boken etter møteslutt ved henvendelse til Elisabeth 

Seeberg.  

Bjørn Nybakken fikk ordet med spørsmål om noen hadde kjennskap til eventuell dokumentasjon 

angående medlemmer av statuettklubben. 

 

Nestleder Lars Kolsrud introduserte dagens foredragsholder, trener for kvinnelandslaget i fotball, 

Even Pellerud 
som kåserte over temaet: 

TOPPIDRETT OG NORSK KVINNEFOTBALL 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DYKTRIG TRENER: 

Even Pellerud har vært fotballtrener i 28 år. 

Han har hatt et spesielt godt tak på damene 

både i Canada, Tobago og Trinidad – og ikke 

minst Norge som vant EM-sølv i 2013 

 

Etter innledningsvis å ha uttrykt ydmykhet og respekt overfor kompetansen til «laget» eller «heatet» 

han hadde foran seg, tok han opp tråden som Kolsrud hadde noe av i sin introduksjon, nemlig sin 

mangesidige og noe spesielle trenerkarriere. Derfor i korthet både spiller- og trener-data: 
- Født: 15. juli 1953 på Brandval. Vokste opp på Roverud. 

- Spillerkarriere: Brane, Kongsvinger, Grue og Vålerenga. 

- Trenerkarriere: Kongsvinger (1987-1989), Norges A-landslag, kvinner (1989-1996), Lillestrøm (1997), 

Ikast kvinner (1998), Canadas A-landslag, kvinner (1999-2008), Trinidad & Tobago, kvinner 2008 – 2012 

(Oppgaven der var å stable på beina et U-17 lag for jenter fordi landet skulle være vertskap  for et 

mesterskap for denne aldersgruppen i 2010). Norges A-landslag, kvinner (2012 -). 

- Meritter VM: Kina 1991 – sølv. Sverige 1995 – gull. 

- Meritter OL: Atlanta 1996 – bronse.  

- Meritter EM: Vest-Tyskland 1989 – sølv. Danmark 1991 – sølv. Italia 1993 – gull. Tyskland 1995 – 

semifinale.  Sverige 2013 – sølv. 

- Som hovedtrener for det canadiske kvinnelandslaget i 2003 ledet han laget til en overraskende 

semifinale i VM og til 5. plass under OL i 2008. 

Pelleruds brede erfaring fra internasjonal fotball har gjort han til en av verdens mest anerkjente 

kvinnelagstrenere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FØLGER MED: 

Evigunge Per Jorsett (93) sørger for å bli 

oppdatert og stiller jevnt og trutt på NIVs møter. 
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Erfaringer fra Canada: 
- Ingen fotballkultur og ingen toppidrettskultur. Enormt stort land med lange reiseavstander som følge. 

Altså en kontrast til toppidrettens betydning og interesse i Norge. 

- 1 million fotballspillere hvorav 350 000 jenter.   

Om seg selv: 
- Var en god fotballspiller, men uten spesielle lederegenskaper, karisma eller sjarm (en 

egenkarakteristikk i tøffeste laget og til dels misvisende etter referentens mening!) 

- Er utdannet lærer og har praktisert som det i 10 år. 

- Heltids fotballtrener de siste 28 år – også i andre land og verdensdeler. 

Om å lede laget og EM i Kalmar, Sverige: 
- Rollefunksjonen som trener og forholdet til media kan være problematisk. 

- Betydningen av å ha klare og aksepterte spilleregler i et lag samt følge disse. 

- Hva med spillere som har stjernestatus? 

- Hva med forholdet yngre og eldre spillere? 

- Hva gjør du når det oppstår en uventet situasjon og må ta en hurtig beslutning? 

- Har ikke fasit på alt – og økende erfaring kan i en del tilfeller faktisk føre til mer tvil. 

- Selv med tydelige regler vil situasjonsbestemt ledelse være et viktig element under spesielle 

omstendigheter. 

- Fornøyd med sølv, men likevel noe surt å tape 0-1 i finalen med to missede straffespark. 

- Var i flytsonen og overrasket de fleste med tanke på heller dårlige resultater i forkant av mesterskapet. 

- Fin mix i laget med erfarne spillere (7 var over 32 år) og yngre spillere med bra ferdigheter. 

- Gode forberedelser og en velutviklet fysikk. Så sterke og veltrente ut i finalen mot Tyskland. 

- God treningsleir i 3 uker og greide å bygge opp til en formtopp. 

- Scoret mål når vi «skulle», men det var små marginer så vi kunne også gått ut av mesterskapet 

tidligere. 

- Omgitt av gode medhjelpere i støtteapparatet – noe en er avhengig av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERESSERTE 

DAMER: Bergljot 

Johansen, 

Rigmor Andresen og 

Trude Halvorsen 

følger konsentrert med i 

Pelleruds presentasjon. 
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Om å trene kvinnelag: 
- Jenter som regel mer seriøse og pliktoppfyllende. 

- Oftest menn som trener kvinnelandslag, men de siste årene har noen kvinner kommet til. 

- Mye enklere å få til et ønsket antall samlingsdager for et kvinnelandslag. Hadde 91 samlingsdager 

dette året +en del regionale samlinger. Neste år blir det 99. 

- NFF var tidlig ute med å satse på kvinnelandslaget og har lagt forholdene godt til rette opp gjennom 

årene. 

Viktig for neste sesongs VM-forberedelser: 
- Helårstrening og enda bedre trening. 

- Viktig vurdering hvilke av de eldre spillerne som er sultne nok til å satses videre på. 

- Gjerne endringer i stipend ordningen – mot færre, men større stipendier for sentrale spillere.  

Om kvinnefotballens status: 
- Jente-/kvinnefotballen er langt den største jenteidretten i Norge, og den har vokst fram på relativt kort 

tid. Det er bra oppmerksomhet rundt landslaget når det hevder seg, men interessen for den kvinnelige 

toppklubbfotballen er lav. 

- Svenske jenter i toppfotballen har en helt annen status – og de fikk meget stor oppmerksomhet i 

mediene både før og under mesterskapet. 

- Norges EM-sølv vekket en god del positiv oppmerksomhet - og laget ble også «påskjønnet» av NFF slik 

at første kvalifiseringskamp for VM gikk på Ullevål. Og der går også nå cupfinalen for kvinner. 

Flere av medlemmene var ivrige etter å kommentere og stille spørsmål – så det var tydelig at både 

foredragsholderen, med sin nøkterne og litt underfundige stil, og temaet hadde fanget forsamlingens 

oppmerksomhet og interesse. 

Mange takk skal du ha for det, Even! 

Per Wright avsluttet møtet med å minne om tre gjenstående NIV- tiltak dette året: 
- Årsmøtet i NRK med H.M. Kong Harald til stede 14. november 

- NIV-tiltak i tilknytning til Cupfinalen for kvinner på Ullevål stadion lørdag 23. november. 

- NIVs julemøte på NIH 12. desember. 

Andreas Morisbak, referent 
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Minneord 
 

Gunnar Høst Sjøwall (1936 – 2013) 
 

 

 
 

Gunnar Høst Sjøwall 

medlem i NIV siden 2009. 
 

 

Gunnar Høst Sjøwall ble født 22. januar 1936 

og sovnet stille inn 9.september 2013 etter lang 

tids kamp mot flere smertefulle lidelser. Han 

ble bisatt i Haslum krematorium 17. september. 

 

Fra midten av 1950-årene var Sjøwall en av 

Norges beste tennisspillere i en tiårsperiode. 

Han vant 14 NM-titler i årene 1955-66; syv i 

single, seks i herredouble og én i mixed double. 

Han vant kongepokalen fire ganger. 

 

 

 

 

 

 

 

Sjøwall som også var nordisk mester, vant 

mesterskap i Sverige, Jugoslavia og Israel.  

 

Han spilte flere ganger i Wimbledon og fikk 

Norges Tennisforbunds gullmerke og 

bragdmerke. Sjøwall representerte klubbene SK 

Njård, Oslo Tennisklubb og Stabekk 

Tennisklubb og spilte 50 landskamper for 

Norge. 

 

Sjøwall hadde en særlig god serve, og hans 

drivere til begge sider var et fryktet varemerke. 

Han forflyttet seg raskt på banen, selv om han 

var større enn mange motstandere. Sjøwall 

regnes som en av Norges beste tennisspillere 

gjennom alle tider. 

 

Gunnar Høst Sjøwall var fotograf fra 1957 og 

fikk sin utdannelse i Stockholm og Lund. Han 

overtok etter faren Gunnar Theodor Sjøwall det 

kjente firma Fotograf Sjøwall i 1968. 

 

Han vant flere nasjonale og internasjonale 

konkurranser. Høyest rager “Portrait of the 

Year” i Photograpy Yearbook 1967. Sjøwall 

tok de offisielle forlovelsesbildene av kronprins 

Harald og Sonja I 1968. Han tok også det 

offisielle bildet på Kong Olavs 75-årsdag. Han 

var kongelig fotograf i flere år. 

 

Sjøwall var kunnskapsrik og bereist. Han var 

medlem av Travellers Club i mange år og 

hadde flere internasjonale fotooppdrag for 

magasinet National Geographic. 

 

Gunnar Høst Sjøwall som var bosatt med 

familie på Stabekk, var medlem av NIF siden 

2009. 

 

Åge Dalby 
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Eksklusive Lunde-medaljer til OL-museet 
 

Av ÅGE DALBY 

 

3. september 2013 utvidet OL-museet på 

Lillehammer sin samling med de eksklusive 

OL-medaljene til seilerfamilien Lunde.  

 

Peder Lunde jr. bestemte seg i 2010 for at den 

unike samlingen som prydet hjemmet på 

Snarøya, skulle lånes ut. Og nå er den på plass i 

Håkons Hall - faktisk i sterk konkurranse med 

IOCs museum i Lausanne. 

 

OL-medaljer i tre generasjoner på rad hører 

også internasjonalt med til sjeldenhetene. 

 

 PARIS 1924: Peders bestefar – Eugen Peder 

Lunde (1987 – 1963) – startet eventyret med 

OL-gull i 6-metersklassen. 

 

 HELSINGFORS 1952: Peder jrs foreldre – 

rormann Peder Eugen Lunde (1918 – 2009) og 

mannskap Vibeke Lunde (1921 – 1962) – fikk 

OL-sølv i 5,5-metersklassen. 

 

 ROMA 1960: 18-årige Peder jr (f. 1942) 

vant OL-gull sammen med Bjørn Bergwall i 

Flying Dutchman.  

 

 MEXICO CITY 1968: Peder jr. fikk OL-sølv 

sammen med Per Otto Wiken i Starbåt-klassen. 

Peder jr. deltok ikke i Tokyo 1964, men han 

kom på sjetteplass i Tempest-klassen under OL 

1972 i München. Han ble i siste liten kastet inn 

som rormann i Soling-klassen i OL 1976 i 

Montreal. Peder – som opprinnelig skulle vært 

leder for seilerne – kom på 16.plass. 

 

Lunde-familien er unik. Peder jr. giftet seg med 

alpinisten Aud Hvammen (f. 1943) fra Geilo. 

Hun er også NIV-medlem og vant seks NM-

titler på 1960-tallet. Hun deltok også i OL 1968 

i Grenoble. 

 

Datteren – Jeanette (f.1972) – er en av åtte 

norske utøvere som har deltatt i både sommer- 

og vinter-OL. Som alpinist fikk hun 11.plass i 

utfor og femteplass i kombinasjonen på 

Lillehammer 1994 – og som seiler i 470-

klassen fikk hun 16.plass i OL 2000 i Sydney. 

 

Nevnes må det også at en av Peders søstre er 

mor til alpinisten Julie Lunde Hansen som fikk 

to andreplasser i storslalåm i World Cup i 1990 

og 1991. Og – at broren og søsteren til Peder jrs 

mor var OL-deltakere i seiling og 

dressurridning. 

 

Litt av en idrettsfamilie! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PÅ MUSEUM: 

NIV-medlemmene Peder 

Lunde jr. og hans kone Aud 

Hvammen Lunde var hjertelig 

til stede under åpningen av 

Lunde-utstillingen i OL-

museet på Lillehammer.  

 
(Foto: ÅGE DALBY) 

 




