
 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport 
Nordisk konferanse for idrettsleder- 

veteraner 

 

 

Oslo 16. – 18. juni 2017 
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VEL I HAVN! 
 

Nordiske idrettsleder-veteraners 

konferanse 2017 

Scandic Hotel 

St. Olavs plass i Oslo 

 

Per Wright 

Leder av 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

 

Styret i NIV puster lettet ut! 

Etter et og et halvt års planlegging er Nordisk konferanse for 

idrettslederveteraner i Oslo 16.-18. juni gjennomført. 

 

Hele styret har deltatt i planleggingen, og alle har hatt oppgaver ved 

gjennomføringen. 

 

Etter de mange positive tilbakemeldinger fra inn- og utland er vi trygge på at 

hele arrangementet var vellykket! 

 

En særlig takk går til Lars Kolsrud for strålende gjennomføring av det 

faglige programmet og til alle konferansedeltakerne for tilstedeværelse og 

engasjement. 

 

Denne sluttrapporten er i sin helhet skrevet av vår dyktige og arbeidsomme 

sekretær Andreas Morisbak. Bildene er "skutt" av Håvard Lillegård og 

kombinasjonen av tekst og bilde, samt utsendelsen er utført av Petter Riiser. 

 

God lesning! 

 

Oslo, august 2017.  
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Program 
 

 

Torsdag 15. juni 2017 
Forrett:  Bislett Games 
 

 

Fredag 16. juni 2017 
17:00 Intern åpning i Bankettsalen Scandic Hotel St. Olavs plass 

19:00 Mottagelse og omvisning i Rådhuset ved ordfører Marianne 

Borgen 

Ca. 20:30 Frittgående Idrettsleder-veteraner i Oslo Sentrum 

 

 

Lørdag 17. juni 2017 

10:30 Rundtur på Holmenkollen og Skimuséet 

13:00 Lunch på Scandic Hotel Holmenkollen Park 

14:30 Besøk på Norges Idrettshøgskole 

20:00 Festmiddag i Bankettsalen Scandic Hotel St. Olavs plass 

 

 

Søndag 18. juni 2017 

10:00 > 12:00 Bankettsalen Scandic Hotel St. Olavs plass 

 

12:00: Avslutning/avreise 
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Torsdag 15. juni 2017 

Bislett Games 

Siden dette arrangementet fant sted 

kvelden før konferansen, ga NIV 

interesserte deltakere muligheter til, for en 

redusert pris, å få med seg denne 

begivenheten.  

Ca. en 20-talls personer benyttet seg av 

denne muligheten, hvilket ble en fin 

idrettsopplevelse i nydelig sommervær. 
 

Idrettsleder-veteraner på Bislett Games 
Foto: Lars Kolsrud  

 

Fredag 16. juni 2017 

Scandic Hotel St. Olavs plass, “Solisten” 
Samling og intern åpning av konferansen 

Alle deltakere – 109 

veteraner og ledsagere 

 

Danmark12 

Finland 9 

Sverige 23 

Norge 63 

Estland 2 (gjester) 

 

samlet seg etter 

registrering og 

innsjekking på rommene 

i den såkalte Glasshallen 

innenfor resepsjonen. 

 

 

 

Der ble velkomstdrinken servert. Da den hadde sprudlet seg gjennom halsene, ble 

forsamlingen henvist til hotellets bankettsal et par trapper opp hvor selve den interne 

åpningen og velkomsten skulle foregå.  
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NIVs nestleder, Lars Kolsrud, ledet seansen på en kreativ og spirituell måte under en 

skjerm med de fire nasjoners flagg. All NIV informasjon og alle NIV arrangerte 

presentasjoner på konferansen ble gitt sammen med stikkord og bilder på store skjermer 

for å minske eventuelle språklige problemer. 

Først med noen praktiske opplysninger om toaletter og nødutganger etc., men så to 

sentrale spørsmål: 1) Hvem er jeg –for påminnelsen om å alltid ha navneskiltet på seg 

og 2) Hvor er jeg – der kort om Oslo ble vist i bilder på skjermen akkompagnert av en 

sang om Oslo med refrenget «Oslo, Oslo du er liten til å være så stor» 

Lars ga så ordet til leder i NIV, Per Wright, som fremførte den offisielle velkomsten. 

Han ønsket alle hjertelig velkommen. Det hadde vært jobbet et år med å forberede 

konferansen gjennom et godt gruppearbeid i styret. Han kalte så styremedlemmene opp 

etter tur og fortalte kort om de enkeltes oppgaver i styret. 

Lars tok over igjen, og i tale og bilder trakk han først fram enkelte områder som han 

hadde rangert landene i forhold til som for eksempel alkoholkonsum, røyking, antall 

EL-biler, beste turistmål, tryggeste reisemål. Han tok også fram utsagn for hva verden 

tenker om oss i Norden. 

Likheten mellom de nordiske nabolandene er store, men stadig dukker det opp en liten 

forskjell. Det gjelder urbefolkning, nordisk språk EU- og NATO-medlemskap, monarki, 

myntenhet, deltakelse i 2dre verdenskrig eller som olympisk arrangør. Unntatt fra dette 

er at alle har korsflagg og alle har verdens beste naboer. 

Med bilder og kommentarer som kunne knyttes til enkelte land, ble lederne for de 

respektive veteranforeninger kalt opp på scenen for å presenter sine medlemmer som så 

reise seg og vinket. 

Mogens Jung, Danmark: (Dansk journalist tegnet Holmenkollbakken, den danske 

tellemåten, betydningen av «du er rar», gammel dansk, Sissel Kyrkjebø (har vært gift 

med Eddie Skoller). 

Kjerstin Ehnholm, Finland: (Mobiltelefon, bildekk, Janne Ahonen, kipis, sauna, sisu, 

eisaa peittää som Robert Stoltenberg tok som navn i sin rollefigur Pekka Eisaääta) 

Kerstin Rosen, Sverige: Carl Erik Asplund, bronsemedalje fra OL i Oslo og 95 år (til 

stede på konferansen!), Harryhandel, biler, Ikea, Skavlandsk, nødvendig kunnskap for 

nordmenn: «hei, tjänare!» «var er systembolaget?», «nu måste vi vara roliga». 

Per avsluttet startseansen ved å orientere om neste programpost med avgang til fots ca. 

1000 meter rett fram til Rådhuset kl. 18.00. Der fikk en anledning til å spasere litt rundt 

i den store ankomsthallen, og der skulle det tas bilde av hele forsamlingen i en trapp i 
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hallen. Kl. 19.00 ville det bli ringt i en klokke som betydde samling to trapper opp for 

programmet i Rådhuset. 

 

Oslo Rådhus. 

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, ønsket oss alle velkommen til byen  

og orienterte oss litt om byen og rådhuset før vi fikk en liten omvisning i de 

fantastiske salene i Oslo Rådhus. 

 

Ordfører i Oslo kommune  

Marianne Borgen 

 
Ordfører Marianne Borgen tok 

imot forsamlingen i bankettsalen 

hvor hun ønsket oss velkommen 

til Oslo og Rådhuset – og hvor vi 

ble servert fingermat med godt 

drikke til. Hun snakket om Oslo 

som en unik by med korte 

avstander omgitt av sjø og 

naturområder. Hun betegnet også 

Oslo som en idrettsby med 

mange store arrangementer, men 

at det fortsett er behov for flere 

idrettsanlegg. 

 

 

 
 

 

 
 

Deretter om Rådhuset som var bygget etter tegninger av arkitektene Arnstein Arneberg 

og Magnus Poulsson. 

Grunnsteinen ble lagt ned så tidlig som i 1930, men på grunn av krigen sto det ikke 

ferdig for åpning før i 1950. Det er en kommunal bygning som huser bystyret, byrådet 

og visse andre kommunale organer. Rådhushallen er et av landets største 

representasjonsrom – godt kjent fra utdelingen av Nobels fredspris hver 10. desember I 

tillegg til Rådhushallen er det en Bystyresal, Hardråderommet, Munch rommet, 

Bankettsalen og Formannskapssalen. 
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Utsmykkingen av Oslo rådhus står noen av våre 

fremste kunstnere bak som for eksempel Henrik 

Sørensen (Rådhushallen), Alf Rolfsen 

(Rådhushallen), Axel Revold (Festgalleriet), Johan 

Wilhelm Midelfart (Bankettsalen), Edvard Munch 

(Bildet «Liv» i Munch rommet), Dyre Vaa, Per 

Krogh, Anne Grimdalen, Aage Storstein, Agnes 

Hjort med flere. 

 

Bankettsalen er det mest høytidelige representasjonslokalet i Rådhuset, og der finner vi 

portretter av Kong Haakon VII, Kong Olav V, Kong Harald V og Dronning Sonja. 

Det finnes kontorer for 450 personer i Rådhuset, og årlig besøker ca. 100.000 gjester og 

turister Oslo Rådhus. 

Borgen avsluttet sitt innspill med det hun betraktet som en tankevekker for idretten. 

Hun advarte mot tendensen til at inngangen til enkelte idretter i idrettslagene var blitt så 

kostbar at enkelte foreldre til barn og unge ikke hadde råd til å betale det som ble krevd 

for å være med. 

 

På vegne av konferansen takket 

Per Wright ordføreren og Oslo 

kommune for mottakelsen og 

overrakte Tom A. Schankes 

Idrettsleksikon og NIFs 150-års 

jubileumsbok. 

Etter måltidet ble forsamlingen 

delt i tre grupper med hver sin 

guide. De viktigste rommene i 

Rådhuset ble vist fram med 

kommentarer til de forskjellige 

kunstverkene på veggene. 

 

 

 

Idrettsleder-veteraner i Oslo sentrum 

Deretter sa programmet «Frittgående Idrettsleder-Veteraner i Oslo Sentrum», men det 

har denne rapporten ingen rapport om.  
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Lørdag 17.juni 2017 
 

 

Holmenkollen og Skimuséet 

 

 

Lørdagen opprant med blå himmel og strålende sol – akkurat som bestilt for en tur til 

Norges berømte skianlegg.  

Alle var disiplinert klare til bussavgang kl.10.00, og en halv time senere ble deltakerne 

sluppet av i anlegget og hadde en og en halv time til å rusle rundt i anlegget, se 

rulleskitraséen, skiskytteranlegget, og besøke kongetribunen (takket være tidligere 

generalsekretær og Æresmedlem i Skiforeningen, Rolf Nyhus). 

 

Det var også mulig å ta 

heisen opp i hopptårnet 

(hvor det var en mulighet 

å ta en wire rutsjebane fra 

tårnet i god fart helt på 

enden av sletta, men ingen 

fra vår flokk ga seg ut på 

dette), samt se seg rundt i 

Skimuséet. 
 

Æresmedlem i skiforeningen Rolf Nyhus 

 

Innimellom var det også muligheter til å høre to 20 minutters foredrag av Lars Kolsrud i 

Skimuséets auditorium. Her ble vi også presentert for lederen av muséet, Birgitte 

Espeland- for et fullsatt auditorium. 

I sin første mini forelesning tok Lars for seg forhistorien til de olympiske leker fra de 

eldste tider. Hvorfor og hvordan ble det olympiske leker? Noen holdepunkter her: 
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• Den først idrettsaktivitet 3- 

2000 f. Kr. 

• De første former for ballspill 

på samme tid –fotball og 

landhockey 

• Fotball ikke populært i 

steinalderen 

• Kinesiske port-løver 

• Hopp over løpende okse i 

Hellas ca. 1300 f. Kristus 

• Soldatøvelser 

• Sokrates 

• Det greske «akademia» 

gymnasium – intellekt og 

kropp 

• Strigel 

• Ca. 140 idretts-

arrangementer årlig i Hellas 

• Oldtidens 

idrettsarrangementer for 

soldater 

• Laurbærkransen  

• Gudene Zevs (gudenes 

konge), Apollon, Poseidon = 

Neptun 

 

• Lekene i Olympia var de mest populære 

• I år 724 f. Kr. Hadde deltakerne i løp et lite 

lendeklede. En var så uheldig å miste dette, men 

vant, – og da ble det protester. Protesten ble avvist, 

men dommerne bestemte at fra de neste lekene, 

720 f. Kr. skulle alle konkurrere nakne. 

• Olympiastadion: Forskjellige løp, etter hvert 

lengdehopp (med vekter!), spydkast (med snor-

slynge) 

• En vinner og de fire neste årene etter lekene, 

Olympiaden, ble oppkalt etter vinneren. 

• I år 261 e. Kr. de første nedtegnede OL-resultater, 

totalt 259 sammenhengende olympiske 

arrangementer hvert fjerde år. 
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I den andre miniforelesningen noen punkter fra nyere tid: 

• Ny interesse for vår 

tids olympiske leker 

i 1775. 

• Gresk ønske om å 

gjenopplive 

Olympisk 

arrangement i 1883. 

Dette resulterte i ett 

olympisk 

arrangement i Athen 

i 1858. 

• William Penny 

Brooks (1809- 1895) 

dannet i 1841 The 

Olympic Society og 

arrangerte 

Olympiske leker 

hvert fjerde år fra 

1850. 

 

Han var den egentlige stifteren av den olympiske bevegelse  

• Coubertín (1863 – 1937) ønsket å gjenopplive de 

Olympiske leker og stiftet den Internasjonale Olympiske 

Komité. Igjen var målsetningen å få bedre soldater. 

• Idretter i Norge på den tiden: frikjøring på ski og jakt 

(eller freestyle og skiskyting ville vi vel kalt det i dag). 

• Kontakt mellom Coubertín og Brooks 

• OL for funksjonshemmede først gang i Roma i etterkant 

av OL der i 1960 og vinter OL i Ørnskjøldsvik i Sverige i 

1976. 

 

 

Lunch på Scandic Hotell Holmenkollen 

 
Da klokken nærmet seg 13:00, bega vi oss 

enten til fots eller med buss de få hundre 

meterne til ovennevnte hotell for en  

velfortjent lunch i dette ærverdige 

hotellet. 

Det tok litt tid å forsyne seg av ønsket 

tilbud på lunch bordet, for der var også 

noen internasjonale håndballspillere som 

skulle i ilden senere på dagen – og som 

trengte energi for dette. Men det gikk 

bra for vi hadde satt av god tid til 

lunschen, og bussen forlot ikke hotellet 

før kl. 14:30 til neste stoppested, Norges 

Idrettshøgskole. 
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Norges Idrettshøgskole 
Forsamlingen ble henvist til NIHs store auditorium der Per Wright, som har arbeidet der 

i flere ti-år og også har vært rektor ved skolen, introduserte første taler, professor og 

tidligere rektor på NIH, Sigmund Loland som ga oss en innføring om NIH og 

Høgskolens innhold: 

 

Avgående rektor Sigmund Loland 

 

Skolen er for tiden under rehabilitering som vil 

koste ca. 1 milliard kroner. En vitenskapelig 

høgskole med et sterkt internasjonalt fagmiljø, 

fornøyde studenter i et godt miljø. Stor søknad til 

skolen der 1 av 6 søkere kommer inn. 

Skolen ble åpnet i 1968 og fyller altså 50 år neste 

år. Hovedfag fra 1970. Doktorgradsutdanning fra 

1985. Første rektor var Kari Fasting. Første 

disputas var i 1990. Ca. 160 studenter har avlagt 

doktorgrader til nå. 

 

Høgskolen er en statsinstitusjon lagt under Kunnskapsdepartementet og «Kunnskap i 

bevegelse» er den overordnede strategien. Et nasjonalt kunnskapssenter og en 

internasjonal ledende institusjon. 

Styret har 11 medlemmer og varamedlemmer, 229 årsverk hvorav 46% kvinner. 

Finansiering i 2017 er på 263 millioner kr, hvorav Kunnskapsdepartementet står for 201 

mill., ekstern finansiering (vesentlig forskning) 40 mill., kursinntekter 14 mill., 

leieinntekter 8 mill. 

Første året er et felles studium. Så bachelor- og master-studier. En kan også ta 

deltidsstudier og påbyggingsstudier samt årsstudier i Friluftsliv og Idrett og samfunn. 

Ca. 1300 studenter. 70 studenter innenfor doktorgradsprogram. Internasjonalisering av 

forskningsområder 2016 – 2020. 

NIH fikk en meget hederlig plassering i den såkalte Shanghai rankingen over idrettslige 

institusjoner – av 400 hundre involverte ble NIH nr. 4 og best i Norden. 

Når det gjelder rehabilitering så har høgskolen en 140 mål tomt. Bygningsmassen er på 

34.000 kvadratmeter, 16.000 av disse skal rehabiliteres – for altså ca. 1 milliard kroner. 
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Gerhard Heiberg om «IOC – Erfaringer og utfordringer» 

Neste mann ut var Gerhard Heiberg, 

president for organisasjonskomiteen for 

vinter OL, Lillehammer 1994, medlem i 

IOC, styremedlem i samme organisasjon 

fra 2003 og nåværende leder for IOCs 

markedskommisjon. 

Startet med en historie fra Lillehammer 

om kongen av Spania som skulle veksle 

penger. 

OL-ringene kom i 2012 og har aldri stått 

sterkere. 

 

Kommersialisering av OL-ringene ga store inntekter og IOCs inntekter er større enn 

noensinne. 

La ikke skjul på at IOC i dag har store utfordringer. Interessen er enorm og inntektene 

har aldri vært større. Kontrakt med MBC for mange milliarder fram til 2022. 93 % av 

pengene betales ut til internasjonal idrett. Nevnte spesielt 4 utfordringer: 

• Korrupsjon/ bestikkelser 

• Match fixing i fotball og tennis 

• Doping og antidoping arbeide (Hvem skal treffe avgjørelse om utelukkelse. 

Russland. CAS sin rolle). 

• Spørsmålet om tildeling av de olympiske leker (3 leker på rad i det fjerne Østen. 

Blitt for stort og dyrt. Flere land trukket seg. Bach kommuniserer med mulige 

arrangører. Heiberg forventet at Paris og Los Angeles ville bli tildelt OL i 2024 og 

2028, noe som etter dette er blitt bestemt. 

• En mulighet for vinterleker i Norden i 2026, men svenskene har trukket seg og det er 

ingen finsk eller norsk søknad. 

 

Heiberg avsluttet med å si at IOC må forandre seg. Man har alltid vært på hælene i 

forhold til samfunnet. 

Siterte så Søren Kirkegård: Å tørre er å miste fotfestet for en stund. Ikke å tørre er å 

miste seg selv. 
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Navid Rezvani «My Story» 

Han er norsk breakdanser fra Iran. Sammen med dansegruppen Kingwings Crew har 

han ved flere anledninger danset for utsolgte hus sammen med Den Norske 

Operaballetten. 

Gjennom å fortelle sin historie og opptre med sin dans, ønsker Navid å inspirere 

ungdom til kreativitet, målbevisst trening og til å ivareta hverandre. 
 

   

Etter hiphop-kulturens motto, «Each One Teach One» oppfordrer han unge til å ta 

ansvar for å dele ferdigheter, kunnskap og bli inspirert til å gå etter mål som de selv 

ikke tror er mulig. Hans opptreden for oss var meget imponerende og fascinerende. Med 

innlevelse i sin fortelling og hans halsbrekkende og fantastiske bevegelser til gjorde et 

mektig inntrykk. 
 

 
 

Lars Kolsrud takker for en flott prestasjon og oppvisning til stor jubel fra 

idrettsveteranene.  
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Helene Olafsen og Kjetil André Aamodt om «Idrettsglede og prestasjoner» 

 

 

Begge disse to har mange 

idrettsprestasjoner på høyt nivå bak seg. 

Den yngste, Helene født i 1990, har vært 

verdensmester både som junior og senior i 

snowboard, men har dessverre hatt mange 

skadeerfaringer. 

Nesten 20 år eldre Kjetil André er en 

norsk og internasjonal alpinlegende og er 

den alpinist i historien som har flest 

medaljer fra internasjonale mesterskap. 

 

De to opptrådte i en «snakkeduett» om ovennevnte tema. De fortalte om sine aktiviteter 

og erfaringer i barne- og ungdomstiden og foreldrenes påvirkning. Kjetil André hadde 

nok en tøffere/strengere pappa-påvirkning enn Helene som begynte med snowboard for 

å ha det gøy og leke med de kule gutta i bakken. Kjetil André var nok mer opptatt av 

hard konkurranse, men understreket også at leken er undervurdert. Det er viktig å 

beholde leken, den hjelper en også til å lære. 

 

Helene var opptatt av variert lek og hennes 

foreldre var allsidige skiløpere. 

Kjetil André likte smerte, «vondt er gøy!» 

Faren hans ville at han skulle erverve de 

viktigste kvaliteter i hver enkelt idrett. 

Kjetil André konkluderte med at det er 

mange veier til målet, men de var begge 

skjønt enige om at leken og gleden ved å 

drive en idrett er en vesentlig forutsetning 

for å oppnå noe. En må like det en holder 

på med. 

 

 

Dermed var programmet på NIH avsluttet og kl. 17.00 gikk bussen tilbake til hotellet 

hvor vi kunne ta en velfortjent hvil og lade opp til kveldens festmiddag. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

19:30 Festmiddag i Bankettsalen Scandic Hotel St. Olavs plass 

 

 

 

Først møtte vi kl. 19.00 i hotellets 

bar for en vor-drink, for så å tre 

inn i den pyntede salen som var 

satt opp med runde bord med 

plass til 8-10 personer på hvert 

bord. En hadde forsøkt å forhånds 

plassere forsamlingen slik at 

gjestene fra våre naboland ble 

fordelt blant de norske deltakerne. 

 

 

 

 

 

Finland hadde en sterk 

dametropp som her «lader opp». 

 

 

 

 

 

 

Styremedlem Ellinor Allergoth ønsket velkommen til 

bords, og hun overlot ordet til den selvfølgelige 

toastmaster – Lars Kolsrud. Han hadde fått rigget opp to 

store skjermer der skrevne punkter var knyttet til hans 

talepoenger/presentasjoner. 
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Med visse mellomrom i det tre retters 

måltidet presenterte han etter tur de 

respektive ledere fra hver gjestenasjon 

som han på forhånd hadde utfordret til å 

fortelle en historie. 

Først ute var Finland ved Kerstin 

Ehnholm. Introduksjonspoenger her var 

bl. a. erfaring og kunnskap, telefon – 

mobiltelefon – Nokia, datautvikling, 

utvikling av fjernkontrollen, verdens 

tryggeste land å bo i. Kerstin kontret på 

den tidligere viste statistikken om at 

Finland lå øverst på 

alkoholkonsumstatistikken med at det var 

for at nordmenn benyttet seg i stor grad av 

hjemmebrent. 

 

 

 

 

Hennes historie var hentet fra landskampen i friidrett mellom Finland og Sverige i 1965, 

sleggekastkonkurransen, en radioreporter, en skade på en utøver der det viktigste for 

reporteren var at det ikke var en finne som var skadet. Videre takket Kerstin for et flott 

program og delte ut gaver til fordeling i NIV styret, blant annet T-skjorter med 

påskriften «Suomi 100 år». 

 

Og Lars stemte opp og fikk forsamlingen med i den nye nordiske veteransangen: 

 

« Ja, jag vil leva, jag vil dø i Norden». 

 

Etter hovedretten fortsatte Lars med sine funderinger i bilder og tale med 

utgangspunktet: Tidene har forandret seg siden vi var barn eller hadde barn – Kennedy, 

Krustsjov, Mao og den røde revolusjon, George Wallace, Barak Obama, Nelson 

Mandela, hvem er leder i de nordiske land, det norske oljeeventyret.  

Lederne ble invitert til å fortelle en typisk nasjonal eller nordisk vits eller historie. 
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Så var det storesøsterlandet Sverige med 

sin veteranleder Kerstin Rosén som besteg 

scenen. Hun hadde konferert med sin 

datter i forhold til joke utfordringen – og 

her var det bare å få opp garden for 

følgende skyts mot oss nordmenn: 

1. Hvorfor kryper nordmenn i butikkene? 

De leter etter lave priser. 

2. Hvorfor legger nordmenn aviser i 

kjøleskapet? For å få ferske nyheter. 

3. Hvorfor står nordmenn i sengen? De 

venter på falle i søvn. 

Så kom rosen. Sist Nordisk veterantreff ble arrangert i Norge, Lillehammer, var det 20 

svensker til stede. Litt flere denne gangen, men hun skulle ønske at mange flere hadde 

kunnet oppleve denne sammenkomsten. Hun brukte uttrykket utrolig både om vær og 

innhold og hadde blitt berørt av det hun hadde opplevd tidligere på dagen. Hun avsluttet 

med å uttrykke at det som former oss er i stor grad kunsten og idretten og som ledet til 

at hun overrakte en bok om akkurat dette. 

 «Jag vil leva, jag vil dø i Norden» runget igjen gjennom salen! 

Under bespisningen var de store videoskjermene fylt med Fredrik Skavlans 

karikaturkunst om hvordan verden har forandret seg. Først våre «overbeskyttede» barn 

der en roper til far at «Odin leker med Lego uten hjelm!» og så om vår tids 

kildesortering av søppel der en te-pose skal demonteres og legges i tre forskjellige 

avfallsconteinere. 

Lars introduserte danskene ved å vise til deres positive nasjonalmaleri – «Hipp, Hipp, 

Hurra» - og sammenliknet dette med våre norske nasjonale depressive stoltheter 

«Skrik» og «Syk pike» av Munch som verdens nest mest kopierte bildemotiv. 

Det fortsatte med Beatles og Spotify som selges 50 år etter, Beatles og Stones («I can`t 

get no satisfaction» «Start me up»). 
 

Den danske leder Mogens Jung hadde fått det ærefulle verv å takke for 

maten, men også å informere litt om neste nordiske treff som skal 

arrangeres i Danmark om to år.Han avsto fra en Molbo historie, men nevnte 

noe om en dykker som giftet seg og hvilke konsekvenser det fikk. Mogens 

summerte så opp hva idretten betyr for både unge og eldre: Samlingspunkt, 

tradisjon, sosial aktivitet, verdi for kroppen og for sjelen, skaper glede, 

skaper god oppførsel, vi deler idretten med hverandre – og ledet oss an i et 

rungende 3 ganger hurra for hva den har betydd og fortsatt betyr for oss.  



 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

Igjen gaveoverrekkelser før Mogens orienterte kort om neste Veterantreff som skal 

foregå i HC Andersens by, Odense, 23.- 25. august 2019. Hvert bord fikk en brosjyre 

over Odense og all fikk en innbydelse med et preliminært program. 

Lars avsluttet taffelet med å introdusere det han kalte for NIVs karaoke «A – O – A». 

Mens sangen gikk fikk vi se ferske bilder fra det vi hadde vært med på tidligere på 

dagen. 

 

Søndag 18.juni 2017  
 

Bankettsalen Scandic Hotel St. Olavs plass 

 
To foredrag sto på agendaen denne dagen. Først ute var NIVs eget medlem, 

 

Peder Lunde jr, som tok olympisk 

gullmedalje i seiling i Roma 1960 og 

sølvmedalje i Mexico 1968. Han er fra 

en familie der hans mor og far har OL-

sølv og farfar OL-gull i seiling. 

Tittelen på foredraget var «Valgets 

kvaler - før og nå». 

Han åpnet med å stille et spørsmål til 

seg selv: Hva har et 60 års liv som 

aktiv idrettsutøver betydd for meg?  

Og til alle oss andre:  

Har dere tatt noen valg i dag? 

 

Du kan ikke velge dine foreldre, men Peder var altså født inn i en seilerfamilie og ble 

plassert i en kurv i båten når foreldrene var ute og seilte. Han var også svært tidlig med 

å utprøve seilingens kunst i en liten jolle. Dette utgangspunktet styrte nok i stor grad 

valgene han tok oppover i årene. Ved lek i ungdommen hadde han et sterkt 

konkurranseinstinkt. Hest og rytter i skolegården var en av favorittlekene og da passet 

han alltid på å velge den største og sterkeste som «hest» og vant som regel. 



 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

Etter puberteten tok han ansvar for sine valg i større grad. Alle nordiske land var gode i 

seiling. Faren var i styret i KNS i 9 år. Det ble mer og mer seiling og han var opptatt å 

finne detaljer som kunne gi båten større fart. Blant annet trente han på å seile uten ror 

for å finne den rette balansen i båten. Det er naturstridig, men det er altså mulig, å seile 

mot vinden om en behersker de rette detaljene i det. Peder hevdet seg godt i 

juniorklassen og vant 18 av 20 seilaser. 

Begynte å seile ny båttype, Flying Dutchman, en vektklasse der det var viktig å ha en 

dyktig rormann, men også avgjørende med et godt samspill med en mann i trapes – for 

det er mange elementer som kan gå feil. 

Som 17 åring var han i gang med forberedelse til OL og hans opptatthet av elementer 

som var viktige for suksess førte til en liste på 50 punkter hvorav det gjaldt å være best 

på minst 30 av dem. 30 av punktene gjaldt valg på land, 20 i båten. Dette var 

forberedelser få gjorde den gang. 

I OL er det en båt pr nasjon og uttaket gjøres gjennom vurderinger i regattaer. I det 

norske uttaket vant ikke Peder og hans makker, Bjørn Bergvall. De fikk lov til å seile 

Europamesterskapet. Etter det trakk den uttatte båten seg grunnet dårlig resultater. 

Peder og Bjørn ble nr. 10 i EM og fikk en ny sjanse til å kvalifisere seg i en regatta i 

Marstrand – og vant alle syv seilaser! 

Fikk først ikke fri fra skolen for å delta i OL, men det ordnet seg til slutt. 18 år og 

maskot i OL-troppen! Konkurrentene var fysisk overlegne, men den norske båten seilte 

likevel godt og øket ledelsen for hver dag. I den siste seilasen var situasjonen slik at en 

ville vinne hvis en greide å holde den danske båten bak seg. Da var valget klart, lage 

vindskygge for den danske båten, noe som lyktes. Og båtene ble nr. 9 og 10! 

Sensasjonen var et faktum og heltene fikk besøk av Olympiakomiteen samt et filmteam 

fra Norge på 4 mann. Peder var med på åpningen av OL og på diskotek med Wilma 

Rudolph – og syntes det var interessant å møte og være sammen med personer med 

ulik bakgrunn. OL er fint i en slik sammenheng, noe Peder er spesielt opptatt av og er 

med i en forening som omhandler menneskerettigheter og medmenneskelig forståelse- 

noe som også idretten egner seg utmerket til 

Etter OL reiste Peder til Amerika for å studere økonomi og nevnte Ted Turner som en 

person som imponerte og brukte sin erfaring til hjelp for unge. 

I 1977 startet Peder opp sitt andre store eventyr, nemlig en jorden-rundt seilas. Petter 

Sundt og Bergesen sponset båten på en betingelse – at Peder måtte ta ansvaret. Det var 

et vanskelig valg med tanke på hustru Aud og to små barn, men Aud var sporty og 

godtok valget han ønsket. 
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Da det skulle plukkes ut mannskap til båten, Berge Viking som den het, var det viktig å 

finne de rette typene i forhold til ulike nødvendige oppgaver, men også personer som 

kunne samarbeide i et team. Her sto altså Peder overfor mange vanskelige valg. På 

utlysningen i VG var det ca. 3.000 søkere som meldte interesse for å delta på reisen. 

Peder søkte hjelp for disse valgene hos idrettspsykolog Willy Railo, kjent bl.a. for 

boken «Best når det gjelder». Railo brukte løgndetektor i dette arbeidet, der søkerne 

f.eks. måtte svare på: «Har du noen gang vært utro?» og andre tester. Ut fra dette fikk 

Peder en liste over mulige kandidater – og gjorde sine valg. 

Selve reisen var selvfølgelig utfordrende på mange måter og mange større og mindre 

valg måtte tas underveis. Å segle i 60 – 70 knops fart og unngå flytende isklumper og 

til og med blåhval rundt båten skjønner en måtte være en påkjenning På frivaktene i 

båten tydde de til Railos lydbånd med hans psykologisk beroligende tale på. Peder 

måtte innrømme at han hadde matet fiskene på alle verdens hav. 

Fra jolle til jorden som lekeplass. Erfaring med mennesker på havet har vært svært 

verdifullt – avsluttet Peder med. 

 

Så var det klart for: 

 

Atle Haglund 

Med foredragstittel «Dine grenser» - men også:  

Hva er alternativet til at vi spontant tenker at «Alt var 

bedre før?» 

Atle Haglund fikk begge ben amputert som 9 åring etter å 

ha blitt overkjørt av en lastebil. Han har drevet paralympisk 

idrett som utøver i kjelkehockey og ispigging. Paralympisk 

gullvinner i ispigging 1984, 1994 og i kjelkehockey 1998. 

Han åpnet med å si at en ikke trenger armer og bein, men 

hodet er godt å ha –og dermed var løpet lagt for bl.a. 

utfordringer, hverdagsendringer og begeistring som 

drivkraft! 

 

Atle snakket litt om ulykken som han ikke husket noe av, men som han fikk detaljene 

på i etterkant. Opplevde en del komplekser senere i livet som han brukte mye energi på 

å skjule. For eksempel komplekser med matboksen sin, ikke over at beina var borte, 

men at stumpene ikke var like lange. 
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Visse fordeler med ikke å ha bein. En kunne tjene penger på å kunne vise hvordan en 

kunne gjøre forskjellig ting bare med armene og slippe å gjøre en del kjedelige ting. 

Har vært med i en film, «Bambi». Var også med i TV-serien Lillyhammer. 

Var opptatt av å tenke nytt, tenke på nye løsninger i forskjellige gjøremål. Det var bra å 

komme til Sunnaas der han kunne være blant likemenn og få forståelse for sitt 

handicap. Viktig å komme til Oslo med pigging og kjelkehockey.  

 

 

På reise med landslag første gang som 15-

åring. Endring viktig i livet – og i idretten. 

Hans første endring, en ny 

forflytningsmetode ved å bruke armene – 

som vi fikk demonstrert, og ble imponert 

over behendigheten. 

 

Visse fordeler ved å passere gjennom 

tollen på flyplasser. Har holdt foredrag for 

toll- og avgiftsetaten om dette senere! 

 

 

Enkelte ganger kunne en føle en viss bitterhet. Likte ikke når eldre damer stirret på han 

med blikket «- hva har skjedd med beina dine, gutten min». Hans foreldre ble skilt, 

men de delte alt. Ser fordeler med den nye situasjonen. Hadde en periode jobb på 

Sunnaas sykehus der han møtte nyskadde mennesker og kunne opptre i en støttende 

rolle. Galgenhumor hjelper godt. En ville skjule stumpene sine med et pledd. 

Han kom inn på hverdagsrutiner og hvordan takle eller endre dem. En rutine hver dag 

– ikke gjør det i mer enn tre dager, så erstatt med en ny rutine. Kjøpe bukser og klippe 

av bendelene. Være med på utfordringer og opplevelser som er gøy og gir erfaringer. 

Atle har prøvd mye, blant annet vannski. 

Bevisstgjøring gjennom å se seg selv i speilet og ha en dialog med seg selv: « I dag er 

du god – du er best». Dette gjorde noe med selvtilliten. Det kan være et poeng å bevisst 

gjøre feil for å gjøre det bedre neste gang. Du, et forbilde for deg selv – du er unik på 

din måte. 
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I Paralympics 1994 spiste han næringspulver før starten i ispigging og satte seg som 

mål at han skulle sette verdensrekord under 3.20. Det var som om melkesyra var 

forsvunnet og han kom inn på tiden 3.21.29 - en verdensrekord som står enda. Et 

eksempel på mål/motivasjonsteknikk som han benytter seg av. Han har fokus på det 

han gjør nå og hvordan motivere seg selv – og gleder seg til OL og VM om et år eller 

to. 

Atle Haglund har akseptert sin situasjon og bruker den som utgangspunkt for å holde 

det han kaller for inspirasjonsforedrag i forskjellige sammenhenger - og ved å sette 

ulike forhold i perspektiv ved bevisstgjøring som drivkraft. 

Det var inspirerende å høre på han – og kanskje ble noen daglige bagateller ikke så 

viktige for oss etter dette foredraget. 

 
Avslutning/avreise 

 

 

 

NIVs leder, Per Wright avsluttet hele 

arrangementet ved å gi uttrykk for at 

styret og han kunne puste lettet ut 

over følelsen av å ha kommet bra i 

mål med veterantreffet. Han ga 

honnør til deltakerne for 

eksemplarisk og disiplinert 

opptreden gjennom hele weekenden – 

og ønsket alle god tur hjem! 

Da håper vi å se hverandre igjen -  i 

Odense om to år! 
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Hilsener og takk fra de øvrige nordiske 

organisasjonene: 

 

 

På vegne af Danmarks Idrætsforbunds 

Venner sender jeg en stor tak til jer for en 

meget velorganiseret og spændende week-end 

i Oslo. Jeg beder dig venligst videregive 

vores tak til din bestyrelseskolleger og ønsker 

jer alle en god sommer og på gensyn i 2019 i 

Odense. 

 

Mogens Jung 

m-jung@mail.dk 

 

Tack för en fin konferens. Ni hade satt 

mycket tid på att få folk att  

trivas. Många av oss har ju besökt Oslo 

tidigare men ni hade lyckats trolla fram nya 

aspekter och idéer. Mycket trevligt. De finska  

deltagarna ber att få tacka via dig alla som var 

ansvariga för programmet. Vi önskar er alla 

en skön sommar. 

 

Kerstin Ehnholm 

kerstin.ehnholm@elisanet.fi 

 

 
 

 

 

Väl hemma med många härliga minnen vill 

jag än en gång tacka er och hela 

arrangemanskommittén för strålande dagar i 

Oslo. 

Så välarrangerat, hög kvalité på alla inslag, 

glatt och trevligt och i sann och stark Nordisk 

anda! 

 

Tusen tack och en fin sommar önskar jag er! 

 

Kerstin Rosén 

kerstinrsn@gmail.com 
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Takk for denne gang! 

 

 

 

 

 

Vi sees i 

HC Andersens by, Odense, Danmark 

23.- 25. august 2019. 


