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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

15. årgang Nr. 3  august 2016 
 

Sommerturen gikk i år til det Olympiske 

muséet på Lillehammer 

 

 
 

Femkløveret Brit Mørk, Mildrid Kristoffersen, Ellinor Allergoth, Anne Ma Thoresen og 

Unni Nicolaisen koser seg utenfor Lillehammer hotell, etter en flott lunch. 
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Vi forbereder oss til Nordisk 

Idrettsleder-veteraners treff 

neste sommer 
 

NIV er vertskap for dette 2 årlige idrettsledertreffet 

som arrangeres av idrettslederveteranene i de nordiske 

landene på omgang. 

I fjor var det de finske idrettslederveteranene som stod 

for arrangementet på Åland i tiden 21. – 23. august 

med lederen Kerstin Ehnholm som vertskap. 

 

NIVs styret har vurdert innholdet i disse treffene, og 

etter innspill fra nestleder Lars Kolsrud, ønsker vi å 

presenter et mer «moderne» og fengende program. 

Programkomitéen er opptatt av at dette skal være noe 

mer enn bare et møte der gamle idrettsledere kommer 

sammen og mimrer om gamle dager. 

 

Det skal bli spennende å se hva programkomitéen til 

slutt ender opp med når vi ønsker velkommen til Oslo 

fredag 16. – søndag 18. juni 2017. 

Se også innlegg om dette inne i bladet. 

 

Vi ser videre fram til årsmøtet 10. november der 

årsmøte-dokumentene kommer i neste nummer av 

NIV-nytt i oktober. I år er det Norges Idrettsforbund 

som for første gang i vår historie er vertskap for dette 

arrangementet. Vi takker og bukker. Vi håper alle at 

vårt medlem nr. 1 H.M. Kong Harald får anledning til 

å være til stede, som han jo har vært de fleste gangene 

tidligere, med unntak av i fjor da han dessverre fikk 

ryggplager og måtte stå over. 

 

 

Til slutt ser vi også fram til årets julebord og håper at 

det kan bli en riktig så flott godbit. 
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MEDLEMSMØTE 19. APRIL 2016 

 
Leder Per Wright ønsket 32 deltakere 

velkommen til dagens møte. 

 

Per Omdal inviterte medlemmene til et 

møte i «Fotballmuséets venner» i 

Colusseum på Ullevål stadion 23. mai. 

Hovedinnslaget der er omtale av og 

kommentarer til idrettsutøvere som har 

vært på toppnivå i 2 idretter: Terje 

Hellerud (fotball og ishockey), Frank 

Olafsen (fotball og bandy), Finn Thorsen 

(fotball og skøyter), Steinar Pettersen 

(fotball og bandy), Arild Gulden (fotball 

og håndball). 

 

Det ble minnet om neste møte i NIV- 

10.mai og at sommeravslutningen ville bli 

en tur til det nye OL-muséet på 

Lillehammer 14. juni. 

 

Per Wright introduserte så dagens 

foredragsholder: 

 
 

Idrettssjef i Tennisforbundet  
Øivind Sørvald 

 

Øyvind Sørvald har vært idrettsjef i tennisforbundet siden 2009 med ansvar for 

spillerutvikling og trenerutdanning. Han har utviklet en unik videoanalyse og har 

gjennom de senere år også jobbet med trenere til flere topp internasjonale spillere. 

 

Casper Ruud (17 år) var nr. 1 på verdensrankingen for juniors pr. 1. januar 2016. Han 

har allerede oppnådd gode resultater på profesjonelt seniornivå og Caspers klare mål 

peker mot toppen! 

 

Øyvind Sørvald ville gi oss innblikk i kravene for å nå verdenstoppen og sette Caspers 

utvikling og framtid i dette perspektivet. 
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INTERNASJONAL TOPPTENNIS – CASPER RUUDs VEI MOT TOPPEN 
 

 

Fakta om norsk tennis: 

 25.000 medlemmer 

 140 klubber 

 9500 barn i tennisskoler 

 100 + heltidstrenere 

 2600 konkurransespillere, 1400 juniorer og 1200 seniorer 

 60 juniorspillere på internasjonale ranking lister 

 8 spillere på senior rankingen  

 Casper Ruud nr. 1 i verden i juniorklassen, ITF junior ranking. 

 

 

NTFs visjon: 

«Flere skal spille tennis og de skal spille hele livet» 

«Den røde tråden» i de 10 siste årene 

Trenerutdanning 2006 – Tennisskolen 2007 – SEB Next Generation 2010 – NTF 2011 – 

Akademi 2013 – 2016 Videreutvikling 

Prestasjonsutvikling: 

 Må bygge en god og bred kapasitetsbasis som et nødvendig grunnlag for videre 

utvikling 

 Deretter fokus på de nødvendige teknikkene 

 Spillferdighet på et økende nivå 

 En kan ikke hoppe over noen av disse stadiene i den «pyramidiske» 

oppbyggingen 

 

Internasjonal tennis: 

 Ca. 120 mill. tennisspillere i 205 land 

 Ca. 6 mill. turneringsspillere 

 Ca. 2300 spillere på ATP rankingen 

 Ca. 1700 spillere på WTA rankingen 

 690 profesjonelle herreturneringer 

 480 profesjonelle dameturneringer 
 

Alder vs ranking: 
Gjennomsnittsalder Topp 100 

 ATP 1996 – 25, 2016 – 28 år 

 WTA 1996 22,5, 2016 – 26 år 
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Karriere-stige: 

 0-6 år: Lek, 7-12 år: Spesifikk trening, 13-18 år: Junior, 19-22 år: Overgang, 23 år 

og oppover: Karriere  

 Holder ofte på i 20 år. Har en 15.000 timeregel i stedet for den vanlige 10.000 

timer 

 I ATP sammenheng har Norge en spiller som er høyere på rankingen enn Casper 

Ruud 
 

Antall spillere fra forskjellige land topp 100: 

 
Land ATP topp 100 WTA topp 100 

Danmark 0 1 

Finland 0 0 

Italia 5 5 

Nederland 1 0 

Spania 15 3 

Sverige 0 1 

Norge  0 0 

USA 8 13 

Frankrike 12 3 

Canada 2 1 

Tyskland 2 10 

Russland 4 8 

Serbia 4 3 

Sveits 2 2 

Belgia 1 3 

England 3 3 
 

Sverige har en spiller her. De hadde 20 i 1980-årene. 
 

Internasjonal juniortennis: 

 1,6 millioner juniorspillere i Europa 

 Casper Ruud, Snarøya TK – nr. 1 ITF ranking, 1.januar 2016 

 Malene Helgø, Furuset TK – nr. 40 ITF ranking 

 Ser at noe skjer og at noen kommer etter hvert 
 

Trening og kamper: 
Alder 

(jenter) 

Teknikk-

taktikk 

Ko-

ordinasjon 

Hurtighet-

agility 

Totalt 

bane 

Utenfor 

bane 

Trening pr uke 

(maks kamper 

pr. år) 

10 (9) 4,5 2 1,5 8 4 12 (40) 

11 (10) 5 2 2,5 9,5 5 14,5 (40) 

12 (11) 7,5 2 2,5 12 6 18 (50) 

13 (12) 8,5 3,5 1,5 13,5 7,5 21 (60) 

14 (13) 12 1 3 16 8 24 (70) 

15 (14) 12 1 3 16 8 24 (70) 

16 (14) 14 1 2,5 17,5 9,5 27 (80) 
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Taktikk: Tekniske faktorer - Fysiske faktorer - Mentale faktorer 

Tror ikke på superspesialisering tidlig. Ønsker å få flere til å fortsette lengre. Ikke for 

mye ensidig trening. Har måttet stoppe unge utøvere som trente for mye for tidlig. 
 

Casper: 

 17 år fra Snarøya 

 Norgesmester 15 år gammel 

 Nr. 1 ITF verdensranking for junior 

 17. august 2015 første gang på ATP rankingen – nr. 1645 

 Wild card – muligheter for 120 utøvere i verden, 10 år og eldre 

 Viser at han har noe rent mentalt som er viktig 

 Viste noen videobilder av teknikker som Casper terpet på gjennom bl.a. å 

studere disse i super slow motion. Hans fore hand er vurdert til å være en av de 

beste i verden. 
 

Reiser og trening: 

 250 reisedager 

 20 – 25 turneringer pr år 

 Trener 16 timer tennis pr uke 

 Trener 6 timer fysisk pr uke 

 Går på Wang videregående. Meget positivt at han gjør dette, både med tanke å 

ikke bare konsentrere seg om idretten og har noe å komme tilbake til når 

idrettskarrieren er over. Skryter av Wang og NTG. 

 Hans far, Christian, har uttalt at han ville trene sønnen opptil et visst nivå, 

deretter skulle han være bare pappa. 

 I dag jobber et team på 8 personer med forskjellige funksjoner rundt Casper 

 Sørvald bruker en god del tid sammen med Casper som er svært opptatt av 

detaljer. Vi fikk se noen videobilder som eksempel på dette - jobbet med å få 

oppkastet i serven 30 cm lenger fram – ikke slå for mye med bare armen i fore 

hand. 

 

Internasjonale prof. Turneringer: 

 Nivå 1: Future turneringer, arrangeres av ITF (Internasjonale Tennis forbundet) 

 Nivå 2: Challenger turneringer, arrangeres av ATP (spiller organisasjonen for 

herre spillerne) 

 Niva 3: ATP turneringer, (ATP 250, ATP 500, ATP 1000) 

 ATP 4: Grand Slam turneringer, Australian Open, French Open, Wimbledon og 

US Open 

 De 104 beste i verden er med i Grand Slam hvor alt er betalt for utøverne og en 

kan tjene gode penger. Under dette nivået må en betale selv eventuelt knytte til 

seg sponsorer. Tørre å gjør endringer. 190 km i timen i serven. 
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Veien videre: 

 5-6 store juniorturneringer i 2016 

 Gå fra ”Future-nivå” til ”Challenger-nivå” og ”ATP-nivå” i løpet av 2-3 år 

 Utvikle teknikken for morgendagens tennis 

 Utvikle ypperste klasse av fysiske faktorer 

 Utvikle «neste praksis» for ferdigheter og taktikk (presisjon og variasjon) 

 Jobbe med mentale prestasjonsferdigheter 

 Forbli skadefri 

 Viktig å finne den rette balansegangen mellom utfordringer og at det ikke blir for 

mye 
 

Caspers resultatmål 2016: 

 Semifinale i en Grand Slam junior turnering 

 Topp 500 på ATP rankingen 

  

 

 

Forsamlingen fant tydeligvis foredraget 

meget interessant og for egen regning vil jeg 

uttrykke at oppfølgingen av Casper Ruud og 

NTFs spillerutvikling konsept generelt sett 

var basert på god idrettsteori og en fornuftig 

langsiktig strategi. 

Mange takk til Øivind Sørvald for dette - og 

vi ønsker han og NTF lykke til i det videre 

utviklingsarbeidet! 

 

Og så skal det bli interessant å følge med 

hvordan det går med Casper Ruud i tiden 

framover. 

 

 

Andreas Morisbak 

 
  

 

Per Wright takket foredragsholder 
Øivind Sørvald for et spennende og flott 

foredrag. 
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Nye NIV-medlemmer 

 

 

 

 
 

På medlemsmøtet 19. april deltok Svein Erik 
Haagenrud for første gang, og han fikk som 
seg hør og bør overlevert både slips og pin 

fra vår leder. 
 

Svein Erik har sin idrettslige karriere fra 

fotballmiljøet.  

Som aktiv har han spilt både på LSK (70 

kamper) og Rosenborg (ca. 150 kamper)  

Han har vært trener i Eidsvold Turn, SIF og 

sportslig leder i SIF i perioden 2006 – 2013. 

I NFF har han vært medlem av trenerkomitéen, 

Jr.-landslagstrener, guttelandslagstrener og 

formann i ko-ordineringsgruppen for 

landslagsfotballen i prosjekt «Norsk spillestil». 

Sin administrative erfaring har han blant annet 

som medlem i ressurs komitéen, forbundsstyret 

i tillegg til at han var initiativtager og leder for 

toppfotballprosjektet i 1984-85 som la 

grunnlaget for den totale omleggingen, 

profesjonaliseringen og utviklingen av Norsk 

toppfotball. 

 

Endelig var han generalsekretær i 

fotballforbundet i 1986-88. 

 

 

 

 

Elisabeth har vært aktiv badmintonspiller i perioden 

1964-74 med 15 NM til sammen i singel, double, 

mixed double og lag. Hun har 26 landskamper og er 

tildelt Bragdmerket og Gullmerket i NBF.  

 

Hun har hatt styreverv i klubb og krets samt vært 

styremedlem i Norges Badminton Forbund (NBF) 

1966-1968 og 1987-1990. Visepresident i NBF 

1990-2004.  

 

Listen over styreverv er lang, vi tar med følgende 

her: 

 Medlem i lederkomitéen i Norges Fotball 

Forbund 1991-1993.  

 Styremedlem i Norges Olympiske Komité 1994-

96. Medlem av valgkomitéen i NIF/NOK 1999. 

Diplom med merke fra NIF 1997.  

 Leder for toppidrettsprosjektet ”Jenter til Uber 

Cup” 1988-90.  

 Styremedlem i VM-komitéen i badminton. 

Lagleder for badmintonlandslaget 1990-2002. 

 
 

Og på medlemsmøtet i mai ønskes 

Elisabeth Sommerfeldt velkommen som 

nytt medlem av leder Per Wright 
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MEDLEMSMØTE 10. Mai 2016 
 

 

35 medlemmer var møtt fram da leder Per 

Wright ønsket velkommen. 

 

Elisabeth Sommerfeldt ble ønsket velkommen 

som nytt medlem i foreningen og overrakt de 

synlige tegn på det. 

 

Thorleif Gange fikk ordet og sa litt om PC-

klubben han har vært leder for og reklamerte 

for Seniornett både i ord og ved medbrakt 

hefte til interesserte. 

 

Per Wright informerte at invitasjonen til 

sommeropplegget var sendt ut, tur til 

Lillehammer med besøk på OL-muséet. 

Påmelding ved innbetaling av kroner 500,- pr 

person innen 22.mai. 

 

Så presenterte han dagens foredragsholder: 

Anders Besseberg. Med rette også ofte kalt 

«Mr. Skiskyting». 

 
 

Anders Besseberg 

 

Han har vært aktiv utøver og tok NM-gull i stafett, landslagstrener 1976 – 80 og generalsekretær i 

Skiskytterforbundet 1989 – 2000.Besseberg ble valgt til 1. visepresident i Det internasjonale 

Skiskytterforbundet (IBU) 1988 – 92 og valgt til president i IBU 1992 og innehar fortsatt 

presidentrollen 24 år etter. 

 

Skiskyting har hatt en eventyrlig utvikling og suksess gjennom presidentperioden – med TV-

eksponering, solid økonomi, interessante konkurranseformer og stor idrettslig utvikling for kvinner og 

menn i mange land. Vi så fram til å høre om elementene bak suksessen. Besseberg ønsket i tillegg å 

komme med noen synspunkter på ledelse og pengebruk i norsk idrett i lys av sine erfaringer. 

Dermed var foredraget satt til:  

 

IBU`s UTVIKLING AV SKISKYTING 

(viktige prinsipper for utviklingen av skiskyting,  

samt synspunkter på ledelse og pengebruk i norsk idrett). 

 

Innledningsvis bemerket han at han opprinnelig var, og fortsatt er, bonde og kom direkte fra våronna 

og traktoren til dette møtet. Litt tilfeldig at det etter hvert ble skiskyting som ble hans idrett. I unge år 

ble det mest skihopping og fotball sammen med vennekretsen. Ville egentlig bli tømmerhogger, men 

tilfeldighetene gjorde sitt til at reisen ble annerledes. Etter gjennomgått realskole og gymnas ble det 

militæret og så lærervirksomhet på realskole og befalsskole. Deretter gikk han forsvarets avdeling på 

NIH og fulgte videre opp med å ta lærerprøven som privatist. 
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Skiskytterforbundet er en ung idrett fra 1958. Fram til 1993 var det en del av et forbund sammen med 

moderne femkamp, og femkamp hadde mange flere delegater på kongressene slik at mange av 

skiskytternes forslag ble nedstemt. Men i 1993 ble altså Skiskytterforbundet sin egen herre, for øvrig 

med god hjelp fra OL-boss Samaranch – og en bemerkelsesverdig utvikling kunne starte. 

 

 
Per C. Corneliussen, Tore Berger, Håvard 

Lillegård følger nøye med. 

Besseberg nevnte noen historiske hendelser og 

personer fra den tidligere historien i idretten 

som f. eks. Odd Lirhus, Magnar Solberg med 

to gullmedaljer i to år etter hverandre, tre 

jenter ble med i 1979, VM første gang 

sammen med juniorer i 1985. Etter hvert ble 

det verdenscup for både kvinner og menn. Det 

startet med at man i Norge inviterte 8-10 

nasjoner på Bardufoss. Til å begynne med var 

det bare grov kaliber skyting. En periode var 

det både grov- og finkaliber. Overgangen til 

finkaliber gjorde sitt til at skiskyting tok 

virkelig av. 

 

Det første budsjett i IBU var på en og en halv million kroner. Det har nå steget til 225 millioner med 

en reserve på 200 millioner. Den første TV-avtale med EBU var på 300.000 tyske mark. – med god 

stigning opp gjennom årene. Man er nå inne i en 4 års periode med 76 millioner euro i ren betaling 

pluss at EBU må betale produksjonskostnader og noe utviklingskostnader. 

 

Besseberg fremholdt langsiktig planlegging som en viktig faktor for suksess og mente at IBU også 

hadde tjent på langsiktig samarbeid. I forhold til TV er det viktig at en er på riktig kanal der alle kan 

se. 85 % av pengene IBU tjener blir fordelt ut igjen til støtte for idretten: 1/3 til nasjonale forbund, 1/3 

til arrangører og 1/3 til pengepremier for løperne. Solidaritetsprinsippet er langt framme – «man tar fra 

de rike og gir til de fattige». 12 nasjoner med medaljer i Soltsji viser at utbredelsen av idretten er 

kommet langt. Det er også startet en egen junior UBI-cup. 

 

 
 

Jan B-W, Per og Odd Haga ser ut som om de koser 

seg under foredraget. 

Alle verdenscup-arrangementene skal 

være like gode og det stilles enorme 

krav til TV-produksjonene. Kontroll 

på grafikken som har hatt en lang 

utviklingsprosess. Det lønner seg å 

investere i kvalitet. Potensialet som 

TV-idrett er stort, men en bør passe på 

at det ikke blir for show-preget. 

Nye øvelser er kommet til etter hvert. 

Jaktstart, fellesstart og mix-stafett er 

blitt fast på VM- og OL-programmet. 

 

IBU skal være til for utøverne – og 

disse er selv med i IBU’s 

utøverkomité. 

Gledelig utvikling at også yngre fatter 

interesse for skiskyting. 
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Har hatt problemer med doping, spesielt i Russland og Ukraina, og man er blitt konfrontert med at man 

ikke har gjort nok i kampen mot dette, men Besseberg mener de har gjort ganske mye. De har tro på 

sitt testsystem. Flere ganger har en sett mistenkelige ting, men ikke fått positive tester. Et problem at 

en ikke har kunnet teste utenfor konkurranser i Russland. Tok flere russere for EPO i 2009. Noen av de 

siste som er tatt, er tatt på lagrede prøver. Besseberg har sittet i styret i WADA siden 1999. 

 

Penger i idretten. 

Avslutningsvis kom Besseberg med noen kritiske kommentarer til pengebruken i norsk idrett der 

spesielt NFF fikk sitt pass påskrevet. Han syntes kjaset om reiseregninger var noe flisespikkeri, men 

lønnsnivået i fotballen mente han var meget uheldig. Som en kontrast til dette viste han til IBUs 

nøkternhet med 16 ansatte og 2,5 millioner i lønnsutgifter. 

 

 
 

Ulf Rian, Unni Agdestein, Rolf Nyhus er 

blant de interesserte tilhørerne. 

Representanter fra fotballen som var til stede er 

hjertens enige i Bessebergs syn på lønnsnivået i 

NFF. Det hjelper ikke så mye å uttrykke at slik 

var det ikke før, når vi var involverte. Men en 

viss skamfølelse kjente vi likevel. 

 

Vi takker Besseberg for innblikket i 

skiskytterutviklingen og for understrekingen av 

de sentrale prinsipper som ligger bak suksessen – 

og som Besseberg har vært lederen for i alle disse 

årene. 

 

Andreas Morisbak 

Referent  

 

 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 

 

Dette medlemmet har gått bort siden 1.5.2016 
 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-Nytt 

Tor Lian 13.6.1945 14.7.2016 2012 Håndball 3-2016 

 

 

JUBILANTER 

 

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

23. september Inger Marie Holte 80 år 5. oktober Thor S. Nilsen 85 år 

  



12 

 

NIV`s SOMMETUR TIL LILLEHAMMER  

 

14. JUNI 2016 
 

 

Dette var målet vårt for  

sommerturen 2016 

Etter at noen få påmeldte deltakere 

måte melde forfall, ble antallet som 

ble med på opplegget 34 medlemmer 

og 17 ledsagere. Noen få tok seg til 

Lillehammer på egen hånd, men de 

aller fleste var på plass til bussavgang 

fra Oslo S kl 09.00.  

Oppfordringen om å møte opp i god 

tid fulgte alle lojalt opp – bortsett fra 

referenten med ledsager som presterte 

å ta feil tilknytningsbuss og ankom i 

drosje kvarteret etter fastsatt 

avgangstid. Telefonkontakt med leder 

Per gjorde sitt til at bussen ventet og 

fadesen ble ikke verre enn at 

tidsskjemaet for turen holdt - men en 

Canossagang gjennom hele bussen til 

bakerste sete måtte tåles! 

 

Bussturen oppover ble for øvrig 

krydret med hyggelige innslag. Dikke 

Eger, det ene medlemmet av 

arrangementskomitéen, ønsket oss 

velkommen og informerte om turens 

videre forløp. 
 

 

Det andre medlemmet, Ellinor Allergoth, inntok så mikrofonen og mintes sin tid som leder for 

Akershus idrettskrets og kunne stolt fortelle at idrettskretsens deltakere på OL i Lillehammer var bedre 

enn hele Russlands, ja, kort og godt verdens beste OL-fylke som tok 9 av 12 gullmedaljer. Hun berettet 

også om overværelse av kunstløpfinalen og fakkelstafetten. 

 
Så kom et innspill som fra baksetet fortonet seg som om det var sjåføren som resiterte – men det var 

Petter Riiser! Han fremførte et dikt som handlet om «Før i tiden» - og vi kjente godt igjen de treffende 

poengene i diktet. 

 

Et nytt OL-innspill kom fra OL-deltaker Berit Berthelsen. Hun fortalte om at hun fikk den store ære å 

være flaggbærer under OL i Mexico. Rett før hun skulle konkurrere fikk hun en lårhøne som nok satte 

henne noe tilbake, men å bli nr. 7 i 5-kamp var da bra. Berit var for øvrig med i 4 mesterskap, 2 som 

utøver og 2 som leder. 
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Neste OL-utøver til mikrofonen var Tore Berger. Og gullfireren fra 1968 husker vi alle. Tore er født 

og oppvokst i Sandvika. Han drev litt med ski og padling i ungdommen, kom etter hvert med i Bærum 

kajakk-klubb som drev under relativt kummerlige forhold. Fortalte en historie om EM i Moskva i 1969 

der de vant og kom litt sent til banketten slik at det ikke var mat igjen – og de måte grafse til seg noe 

kaviar de kom over. Men hovedfokuset hans var selvfølgelig på OL i Mexico i 1968. Konkurransen 

gikk i 2400 meters høyde og de var der året før for å teste forholdene. Var godt forberedt med Stein 

Johnson som streng trener. Forberedte tjuvstart, omstart 20.05, NRK utsatte Dagsrevyen. Kronprinsen 

og Sonja var til stede på premieutdelingen. Overvar Bob Beamons fantastiske lengdehopp. Tore er 

formann i gullklubben og var på åpningen av OL-muséet under Ungdoms-OL. Den såkalte 1000-

klubben med Halvor Kleppen i spissen støtter gullklubben. 

 

Liv Jagge avsluttet OL-innspillene og berettet om at hun som 17 åring og gikk i 4. gym. på Jar skole, 

ble tatt ut til OL. Rektor Schwarz var ikke særlig begeistret for at hun ble tatt ut av skolen for å være 

med i OL- «det kunne ødelegge moralen i klassen».  Ble tatt ut med bakgrunn i en test i utfor der hun 

fikk fjerde beste tid. Planla hvordan hun skulle kjøre løpet i OL, men ble fanget i nettet! Ellers syntes 

selvfølgelig den unge Liv det var en fantastisk opplevelse å være til stede på alt hva et OL innebar, fra 

å se på andre konkurranser og utøvere - til å få gratis is og sjampanje! For øvrig den siste olympiade 

bare for amatører. 

 

Vel framme på Lillehammer, ventet en bedre lunsj på Lillehammer hotell. Etter lunsjen hadde vi tid til 

å nyte det fine været i hotellets uteomgivelser før bussen tok oss til det endelige bestemmelsesstedet, 

OL-muséet på Maihaugen. 

 

 

  
 

 

Først en samling i et auditorium der det tredje medlemmet av arrangementskomitéen, Lars Kolsrud, 

introduserte styreformannen i OL-muséet, Børre Rognlien, som foredro litt om historien bak muséets 

tilblivelse. Etter OL i 1994 ble flere nasjonale anlegg beholdt. World cup ble standardisert. LOK satte 

av 18 millioner i 2002 til muséet, men Staten sa nei. Oppland fylke støttet imidlertid opp slik at det ble 

en åpning med Kongen til stede i 1997. Oppland fylke, Lillehammer kommune og Olympiaparken 

støttet videre opp i 2001. I 1997 var besøkstallet på 39.000, men sank etter hvert til 19.000. I 2006 fikk 

en i stand en konsolideringsavtale mellom Maihaugen og Olympiaparken. Fikk ordnet ansvaret for de 

ansatte. Norges olympiske samlinger er eier av alt innhold. 
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Lars Kolsrud, Børre Rognlien Jostein Skurdal 

og Mari Synnøve Stakston i møtesalen 
 

 

 

Deretter fikk administrerende direktør 

Jostein Skurdal ordet. Han uttrykte 

stolthet over et flott OL-museum som 

ble åpnet 11. februar i år. Videre 

supplerte han Rognlien med 

tilblivelsesinformasjon. I 2012 var det 

behov for en oppgradering av OL-

muséet, noe som fortonte seg som å 

«flytte en kirkegård». Det ble satt i gang 

et forprosjekt som ble presentert i 2014- 

en grundig utredning som kom fram til 

at Maihaugen kanskje var det beste 

alternativet. 
 

 

 

 
 

Vi kjenner igjen hoppbakkene og 

Nordlyset fra OL 1994 

Muséet er på 700 kvadratmeter samlet i 

en stor sal. Hadde en god dialog med 

Håkons hall og fikk til en god ordning. 

Fikk bevilgninger til flyttingen fra 

fylkeskommunen. 22. april 2015 

bevilget staten 15 millioner og 11. 

februar ble muséet åpnet med dronning 

Sonja og Mette Marit til stede.  

 

Flere har bidratt med midler, blant annet 

11 millioner fra IOC. Har hatt 8000 

besøk allerede. Det var 16.000 

besøkende i Håkons hall i løpet av ett år. 

Et interaktivt museum. Planlegger plass 

for OL i Rio. Sluttrapport fra muset 

skulle foreligge på kommende 

styremøte. 

 

Rognlien tilføyde at OL-muséet er i trygge hender. Det har 8 ansatte med mye 

fagkompetanse. Mari og Sebastian fulgte med fra Håkons hall, var til stede og ble 

presentert. 

 

Mari Synnøve Stakston fortalte så om prosessen fram til ferdig OL-museum. En fikk 10 

måneder på seg og Kulturdepartementet bevilget altså 15. millioner i april 2015 og en 

skulle være ferdig i 2016. Et arbeidsteam arbeidet på spreng for å få alt på plass. 

Foretok en gjenstandsgjennomgang av ca. 7000 gjenstander (kunne ikke vise alle). 

Flyttet kun originale gjenstander, blant annet Torleif Haugs medalje. En fleksibel 

utstilling. Hovedfokus på Oslo 1952 og Lillehammer 1994. Starter i antikken, så noe om 

Coubertin og de moderne lekene. 
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Mange av våre medlemmer var å se i muséet. 

Også noen av de som ikke var med på turen. 

Her Ingrid Wigernæs. 

 

 

 

Det er også plass til Paralympiske 

innhold på utstillingen.  

 

Deler av utstillingen bygd i England. 

Bygging og montering ble sluttført i 

januar.  

 

 

Leder Per Wright takket så mye for den 

interessante informasjonen fra muséets 

representanter og overlot ordet til 

nestleder Lars. 

 

 
 

 

 

 
 

Skiidretten var godt representert på muséet 
 

I kjent sprudlende og humoristisk 

stil holdt han et morsomt Power-

Point foredrag som i ord og bilder 

startet med den første 

idrettsaktivitet i 3-2000 år før 

Kristus og videre oppover i 

historien. 

 

Han var blant annet innom de 

første ballspill fra samme tid, 

kinesisk han- og hun-løve-løp, 

hopp over løpende okse, 140 

idrettsarrangementer i det greske 

«akademia» med kropp og intellekt 

i fokus, Oldtidens 

idrettsarrangement, Zevs – gudenes 

konge bosatt på Olympia og meget 

glad i kvinnegudinner, strigil (noe 
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Strigil og vektlodd fra antikkens tid. 

å skrape vekk laget av olje, støv og 

svette fra kroppen med!), fakta om 

utøverbekledning, lengde med 

vekter, spydkast med snorslynge, 

utvikling i boksing, hest med vogn 

og etter hvert med rytter, Oldtidens 

OL-leker med en olympisk vinner. 
 

Joda, et innslag som tilhørerne 

satte behørig pris på - og som 

sikkert vil egne seg som et godt 

innslag også på den nordiske 

konferansen neste år. 
 

Ja, så gjensto det å se det vi hadde hørt om – og NIV-flokken ble prydet med et spesielt 

merke og sluppet løs i muséet. At det var fint og flott var det vel ingen tvil om, men 

enkelte moderne effekter kan vel virke litt «overveldende» på oss veteraner. At muséets 

vertskap spanderte kaffe og kake i en opplevelsespause fra muséet, satte forsamlingen 

tydeligvis pris på. 

 

Her er noen deltakere som slapper av i hagen på Lillehammer hotell etter lunch før 

hjemreise. 
 

 

 
 

Brit Morisbak, Rolf Nyhus, Liv Jagge og 

Inger Hansen 

 
Anne E. Syversen, Arthur S Knudsen, 

Paul Nestaas og Anne-Lise Knudsen 
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Så nærmet klokka seg 17.00 og tid for 

hjemtur med bussen. 

Arrangementskomitéen viste omtanke 

for oss der også. Vi ble servert en 

velsmakende wrap med vann til- noe 

som passet utmerket et sted mellom 

Lillehammer og Oslo. 

 

Vel framme på Oslo S var vi alle 

enige om at vi hadde hatt en flott, 

interessant og hyggelig dag som 

arrangementskomitéen Ellinor, Dikke 

og Lars skal ha en vel fortjent hyllest 

for! 

 

Andreas Morisbak 

 

 
 

 

MØTEDATOER 2016 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2016: 

- Medlemsmøter: 6. september – 11. oktober. 

- Årsmøtet er bestemt til torsdag 10. november og blir hos Norges Idrettsforbund 

på Ullevål 

- Juletreffet er fastsatt til onsdag 9. desember på Toppidrettssenteret med ledsagere. 

 
Nordisk Idrettslederveteraners Konferanse 

16. – 18. juni 2017 
 

Styret har foreløpig satt opp hovedansvarlige for gjennomføringen av dette 

arrangementet i 2017. Det er følgende: 

 
Hovedleder: Per Wright  Transportansvarlig  

Faglig leder Lars Kolsrud  Programredaktør trykksaker 

Økonomi Atle Sundelin  Påmelding Atle Sundelin 

Åpningsarrangement Per Wright  Rapporter Andreas Morisbak 

Festmiddag Festkomitéen  Fotografering Håvard Lillegård 

 

Programmet er under utarbeidelse og styret har tro på et meget vellykket arrangement 
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Minneord 
 
 

Tor Lian (1945-2016) 
 

 
 

Tor Lian, 

Har vært medlem av NIV  

2012 – 2016 

 
Vårt NIV-medlem Tor Lian (f.13.06.45) 

sovnet stille inn etter lengre tids sykdom 14. 

juli i en alder av 71 år. 

 

Tor ble bisatt i Uranienborg kirke 26. juli. 

Det ble holdt minneord av 

sønnen Are, presidenten i det Internasjonale 

Håndballforbundet (IHF), Hassan Moustafa, 

presidenten i det Europeiske 

Håndballforbundet (EHF), Jean Brihault, 

presidenten i Norges Håndballforbund 

(NHF), Kåre Geir Lio og Arne Myhrvold på 

vegne av Norges Idrettsforbund (NIF). 

 

 

 Gjennom minneordene fikk vi høre om en 

tilstedeværende og dedikert familiefar, en 

dyktig pedagog og litteraturviter i skoleverket 

og en framragende idrettsleder med 

tyngdepunkt innenfor norsk og internasjonal 

håndball. 

 

Tor var født og oppvokst i Trøndelag, men 

hadde deretter sitt arbeid og bosted i Oslo. 

 

Tor har hatt stor betydning for utviklingen av 

norsk og internasjonal håndball siden 1980-

tallet. Han var visepresident i NHF (1983- 85) 

og president (1985-99).  

 

Tor var en pådriver for etableringen av det 

Europeiske Håndballforbundet. EHF ble stiftet 

i 1991 og Tor var president der i 2004-2012. 

Samtidig var han styremedlem i IHF. 

 

Tor har også vært visepresident i Norges 

Olympiske Komité (1990-96) og styremedlem i 

Norges Idrettsforbund (1991-96). 

 

Tor fikk flere utmerkelser for sitt arbeid. Han 

ble æresmedlem i Norges Idrettsforbund i 2010 

og mottok Kongens Fortjenestemedalje i 2013. 

 

Tor etterlater seg kone, Frøydis, sønnene Are 

og Torgrim og seks barnebarn. 

 

NIV minnes Tor som en god venn og vi lyser 

fred over hans minne. 
 

 

 

 
Per Wright 
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Hvem aspirerer til NIV´s Ærespris? 
 

NIVs Ærespris ble første gang utdelt til Stein Johnson i 1992 og er siden blitt delt 

ut hvert år, med unntak av to år. I fjor fikk Daima Akin prisen. Komitéen som 

skal innstille på kandidat til styret består av leder Per Wright, medlemmer Hans 

B. Skaset, Berit Berthelsen og Odd Flattum. Komitéen inviterer medlemmene til å 

komme med innspill på kandidater. 

 

I vedtektene for Æresprisen står det: 

 

 

«Æresprisen kan tildeles en norsk leder eller trener som 

har gjort en særlig fortjenestefull innsats for idretten i de 

senere år. Ved vurderingen legges spesiell vekt på 

konkrete resultater, som kan føres tilbake til 

vedkommendes virke som leder eller trener. 
 

 

Æresprisen er tidligere tildelt følgende personer: 

 

1992: Stein Johnson (trener/leder) 

1993: Ola K. Bakke (leder) 

1994: Thor Ole Rimejordet (leder / trener) 

1995: Egil «Drillo» Olsen (trener) 

1996: Arne B. Mollén (leder) 

1997: Ikke utdelt 

1998: Arne Haukvik (leder) 

1999: Rigmor Andresen (leder) 

2000: Marit Breivik (trener) 

2001: Inggard Lereim (lege / leder) 

2002: Nils Arne Eggen (trener) 

2003: Ikke utdelt 

 2004: Aage Møst (leder) 

2005: Kjell Emblem (leder) 

2006: Rolf Nyhus (leder) 

2007: Unni Helland (leder / trener) 

2008: Egil Gulliksen (leder / trener) 

2009: Petter Løvberg (trener) 

2010: Jarle Aambø (leder) 

2011: Roy Johansen (trener) 

2012: Thorir Hergeirrson (trener)  

2013: Egil Kristiansen (trener)  

2014: Anders Besseberg (Leder) 

2015: Daima Akin (Trener) 

 

Send ditt forslag – med kort begrunnelse – til en av komitéens medlemmer: 

Per Wright perfw@online.no, Hans B. Skaset hansbs@online.no, Berit Berthelsen 

berit.berthelsen@gmail.com eller Odd Flattum odd.flattum@yahoo.no. 

 

 

FORSLAGSFRIST: 30. september 2016 

  

mailto:perfw@online.no
mailto:hansbs@online.no
mailto:berit.berthelsen@gmail.com
mailto:odd.flattum@yahoo.no
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Hvem fortjener sportsjournalistprisen i år? 
 

NIVs sportsjournalistpris skal utdeles for niende gang. I den sammenheng ønsker 

komitéen innspill fra NIVs medlemmer på gode kandidater. 

 

Hva mener DU? 
 
Så langt er prisen delt ut til gode journalister med ulike egenskaper i en god blanding av 

riksavis, regionsavis, nettavis og fjernsyn. 

 

I vedtektene for prisen står det: 

 

 

«Prisen deles ut til en norsk journalist som har gjort en 

særlig fortjenestefull innsats for utvikling av 

journalistikken innenfor sportsområdet. Ved 

vurderingen legges det vekt på at vedkommende har satt 

idretten og dens betydning inn i en samfunnsmessig 

sammenheng, har dokumentert særlig god innsikt i 

generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig 

kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal 

språkføring og formidlingsevne vektlegges». 
 

 

Prisen er tidligere tildelt følgende personer: 

2008: Dag Vidar Hanstad (Sport Media) 

2009: Mette Bugge (Aftenposten) 

2010: Truls Dæhli (Verdens Gang) 

2011: Kjetil Kroksæter (Adresseavisen) 

2012: Reidar A. Sollie (Dagsavisen) 

2013: Ola Bernhus (Aftenposten) 

2014: Davy Wathne (TV2) 

2015: Esten O. Sæther 

 

Send ditt forslag – med kort begrunnelse – til en av komitéens medlemmer: 

Åge Dalby (aa-dalb@online.no) – Ellinor Allergodt (hakona@online.no) - Andreas 

Morisbak (a.morisbak@fotball.no) – Britt Mellegaard bri-mell@online.no. 
 

FORSLAGSFRIST: 30. september 2016 

mailto:aa-dalb@online.no
mailto:hakona@online.no
mailto:a.morisbak@fotball.no
mailto:bri-mell@online.no

