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Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

16. årgang Nr. 1  januar 2017 
 

Årsmøtet vel gjennomført! 

 

 
 

 

 

Forsamlingen venter spent på at leder skal åpne årsmøtet for 2016. 
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Vel blåst! 
 

Styret har igjen lagt bak seg et vellykket år med flere 

gode arrangementer. De siste var årsmøtet med sterk 

bistand fra Norges Idrettsforbund og julebord med god 

støtte av Olympiatoppens personale. 

 

Årsmøtet 2016 ble vellykket gjennomført med NIF 

som vårt vertskap for første gang i vår historie. 

Idrettspresidenten takket medlemmene i foreningen og 

pekte på i sin velkomsttale det faktum at det jo i denne 

foreningen sitter de med desidert størst erfaring innen 

organisering av Norsk Idrett. Ingen sa seg uenig i det. 

 

Egenkapitalen i foreningen er god og solid. Etter råd 

fra Kapitalplasseringsutvalget er det nå plassert 

ytterligere 500.000,- kroner i markedet for å sikre en 

bedre avkastning enn med vanlig bankrente. Styret 

kommer til i løpet av våren å gjennomføre en bred 

diskusjon på vår finansielle situasjon og hva vi ønsker 

med den. 

 

Vår søsterorganisasjon i Sverige Riksidrottens Vänner 

gir hvert år ut stipend til videreutvikling av ledere. 

Slike stipend kunne være et svært godt tiltak som vi 

kunne utvide vår «portefølje» med. 

 

Vår søsterorganisasjon har også med virkning fra 1. 

januar 2018 fastsatt at virksomhetsåret skal følge 

kalenderåret. 

Selv om alle idrettens organisasjonsledd skal, ifølge 

lov-normen, følge kalenderåret som basis for 

regnskapsåret, gjør altså ikke vår egn organisasjon, 

NIV dette. Vi holder fremdeles fast ved et avvikende 

regnskapsår. Kanskje på tide å skifte? 
 

Nå ser vi framover til en vellykket nordisk samling i 

juni måned. Vi håper at så mange av våre medlemmer 

som mulig ser seg i stand til å delta på dette 

arrangementet. La oss slå alle tidligere 

deltakerrekorder!! 
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Ramme rundt det 29. årsmøte  
3. november 2016 

med vertskap Norges Idrettsforbund 
 

Det må jo sies at det var spesielt hyggelig at moderorganisasjonen NIF velvillig hadde 

tatt på seg vertskapet for årsmøtearrangementet denne gangen, slik at vi således både 

kunne opptre og hygge oss på idrettens hjemmebane. 

 

Og NIFs ansvarlige arrangementstrekløver 

med Elisabeth Seeberg i spissen hadde så 

visst lagt det hele til rette på en både 

profesjonell og hyggelig måte. 

 

Her er trekløveret presentert: 

Inge Andersen 

Marit Almåsvold Røste og  

Elisabeth Seeberg  

da de ble takket for tilretteleggingen. 
 

 

 

Fotballforbundets romslige resepsjon 

fungerte som mottakelsesrom, og da 

medlemmene ankom, ble de servert en 

sunn eplejuice for fukting av munn og 

strupe for innledningspludringen oss 

imellom. 

 

Her er det Tor Berg, Tore Berger og 

Frank Hansen som smaker på drikken. 

 

Da tiden var inne til å starte årsmøtet, var det 

bare å gå noen små meter til høyre og inn i 

Kinoteket. 

 

Før selve årsmøtet holdt idrettspresident Tom 

Tvedt et tankevekkende innspill om noen av 

NIFs utfordringer i dagens samfunn. Se eget 

referat fra det. Vi var så heldige å få tillatelse 

til å gjengi hans originale manuskript for 

talen i sin helhet, slik at hans oppfatninger, 

meninger, synspunkter og prioriteringer 

kunne komme fram i klartekst – noe som var 

høyst fortjent og viktig.  
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Før vi gikk løs på sakslisten, orienterte leder Per Wright om årsaken til at H.M Kong 

Harald ikke kunne være til stede og overbrakte hilsen fra Slottet. 

 

Siden forrige årsmøte var 4 NIV-medlemmer gått bort: Georg Smefjell, Carl Graff 

Wang, Tor Lian og Finn Erling Skram. De ble hedret med stillhet. 

 

 

Tre nye medlemmer, med deres 

bakgrunn for opptaket, ble 

presentert og fikk det som skal 

rundt halsen og det som skal 

plasseres på brystet ved spesielle 

NIV-tilstellinger:  

 

 

Cato Zahl Pedersen,  

Marit Wiig og  

Hans Petter Carlsen. 

 

 

 

Utdeling av Sportsjournalistprisen og Æresprisen 
 

 

Leder i det styreoppnevnte utvalget for 

Norske Idrettsleder-Veteraners 

Sportsjournalistpris, Åge Dalby, foretok 

overrekkelsen av prisen til Arne Hole, 

Aftenposten, begrunnelsen følger i egen 

sak. 

 

 

 

 

 

Medlem i det styreoppnevnte utvalget 

for Norske Idrettsleder-Veteraners 

Ærespris, Berit Berthelsen, foretok 

overrekkelsen av prisen til 

Cato Zahl Pedersen. 

Begrunnelsen følger i egen sak. 
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Årsmøtemiddagen 
 

 

Etter prisutdelingene i Kinoteket 

gikk returen igjen de få skrittene til 

NFF-resepsjonen der eplejuicen nå 

var skiftet ut med glass 

inneholdende mer edlere dråper 

som aperitiff før middagen. 

 

Her har vi Elisabeth Sommerfeldt, 

Jan Bache-Wiig og 

Atle Sundelin  

i hyggelig passiar. 

 

 

Så var det å gå enda færre skritt til venstre og inn i det romslige lokalet Colosseum. 

 

 

Her var 10 runde bord dekket og 

pyntet og nummerert – der 

medlemmene og 7 NIF- «gjester» 

kunne finne sitt bord hvis de 

hadde lest Berit Berthelsen sine 

plasseringer på utsiden av 

inngangsdøren. Og det så da ut til 

å gå ganske greit. 

 

Her har i hvert fall Odd Roar,  

Laila og Børre funnet sine 

plasser, selv om Børre ser ut til å 

være mer oppmerksom på 

nabobordet. 

 

 

 

 

 

 

 

Menyen var som følger; 

- Forrett: Konfitert laks og marinerte reker, servert med byggrynsalat og N`yr. 
- Hovedrett: Langtidsbakt oksefilet med asparges, fondantpoteter og trøffelglace. 
- Dessert: Blåbærpai med sitronkrem og bær kompott. 
- Til maten: Viner fra de italienske syd skråninger samt friskt Maridalsvann. 
- Kaffe – der NIV syntes det var mer passende at NIV var ansvarlig for den og ikke NIF.  
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President Tvedt ønsket velkommen til bords og uttrykte noen hyggelige og pene ord til 

oss «oldtimere» og til de to prisvinnerne: 

 
«Tusen takk for muligheten til å kunne snakke med dere – og tusen takk for jobben dere har gjort og 

fortsatt gjør. 

Den organisasjonen som jeg er så heldig å få lov til å lede er formet av dere.  Det går en klar 

utviklingslinje helt fra 1861 da forløperen til dagens Norges idrettsforbund ble formet, fram til i dag.  

Denne linjen er ubrutt formet av organisasjonen selv, gjennom demokratiske vedtak, håndhevet og 

iverksatt av dens ledere.  Dere har alle spilt en rolle i denne utviklingen, og derfor ønsker jeg å takke 

alle som én.  Takk for at dere har brydd dere, takk for at idrett har fått lov til å spille en rolle i deres 

liv, men takk aller mest for at dere har spilt en rolle i idrettens liv og utvikling. 

 

Noen av dere er tidligere utøvere i verdensklasse, forbilder både i sin egen tid og etterpå.  Noen av 

dere er tidligere ledere i vår organisasjon, noen av dere er trenere, noen av dere er alt sammen og 

mer til.  Vår organisasjon er bygget på deres arbeid, vi står på deres skuldre og der står vi trygt.  

Takk.  Jeg har lyst til å være en som dere.  Jeg har lyst til å bidra, og jeg bidrar nå fordi jeg føler jeg 

har mye igjen å betale tilbake for alt idretten har gitt meg.» 

 

Etter å ha fortært en lekker fiskeinspirert forrett, introduserte styreleder Wright 

prisvinner Arne Hole som ga til beste noen av sine humoristiske pussigheter fra «Bak 

mål» -konseptet. Han startet med å si at det var andre gang han kom opp etter 

idrettspresidenten og kvitterte med han som sa han som ikke var så bevandret i Idretten: 

Dette blir som å hoppe etter Hjallis! Så ga han til beste noen av sine sitater og her følger 

noen eksempler: 

 

 «Han (Tomas Northug) slet lenge med å ta steget fra senior til junior» Det er da 

heller ikke den letteste øvelsen, NRK radio. 

 «Anders Jacobsen kan sende en ny kongepokal hjem til kona, som kan pusses» 

Trenger hun oppussing, NRK TV? 

 «Er du først tatt ut til å representere Norge i et skiskyttermesterskap, må man 

tørre å sikte høyt» Andreas Kjeverud skyter over i Østlendingen. 

 «Heller ikke han fikk full klaff i hverken av omgangene» Leif Kristian Haugen og 

VG.no har litt felles. 

 «Anders Jacobsen er tilbake i slag. Ringkollen-hopperen vant nyttårshopprennet i 

Garmisch-Partenkirchen torsdag. Rune Velta ble beste nordmann på femte plass» 

Nyttårsaften ble feiret med v-stil i NRK tekst-TV. 

 «I hvilken storby holder fotballaget Fenerbache til? Svar: Tyrkia» Kan de som 

tok denne VG-quizen rekke opp hånden? 

 «Etter en jevnspilt første omgang, gikk pausene i garderoben på stillingen 0-0» 

Det er lov å bytte fastlege, Dagbladet. 

 «Sebastian Coe har blitt valgt til ny leder i det internasjonale friidrettsforbundet. 

Han slo den russiske spydkasteren Sergej Bubka» NRK radio surrer litt. Som vi 

alle vet kastet Bubka stav. 

 

Dette ga god aktivitet for lattermusklene og dermed en fin «oppvarming» for å gå løs på 

hovedretten, en mør og velsmakende filet med tilbehør.  
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Underholdningen 
 

Da hovedretten var vel fortært, var det 

klart for et nytt underholdningsbidrag. 

Generalsekretær Inge Andersen 

introduserte personen som i 1988 ble 

utnevnt til Norges mest sexy mann, Jørn 

Hoel. Han åpnet med å uttrykke at han 

hadde sagt til Andersen at han skulle si at 

nevnte utnevnelse var i fjor. Videre at han 

hadde møtt Berit Berthelsen på gangen og 

røpet at sex imaget fortsatt ikke var tapt. 

Sammen med sin rytmekamerat og sin 

gitar sang Jørn Hoel i kjent stil tre av sine 

kjente sanger: «Ei hand å holde i», «I`am 

lost in a tango», «Det handle om å komme 

hjem». Så fikk han selvfølgelig den 

«dacapoen» han håpet på (som han sa) – 

og da avsluttet han med «Give me fever». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kveldens par ble forøvrig kåret: 

Berit Berthelsen og Jørn Hoel 

 

Finn Søhol ble tydeligvis inspirert av underholdningen og steppet opp på scenen for å 

bidra med en historie. Den dreide seg om den berømte ungarske fotballspilleren Ference 

Puskas - og at han hadde bidratt med å redde et liv i en spesiell kritisk situasjon ved å si: 

«Ich bin ein freund von Puskas!» 

 

Fotballegenden Puskas inspirerte i sin tur Per Omdal som fortalte om en tilstelning for 

Puskas i 1997 da han fylte 70 år. Så plusset han på med en dommerhistorie fra 

fotballbanen som skapte høye lattersalver: Dommeren så plutselig at en spiller krøp på 

kne rundt i midtsirkelen. Da dommeren spurte om hva han drev med, var svaret «Jeg 

leter etter brillene dine»! 
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Vi avsluttet måltidet med en pikant dessertblanding av bær, krem og pai som smakte 

fortreffelig. 

 

 

 
 

Her koser Marit Wiig og Geir Ove Berg 

seg, ser det ut som. 

 

 

 

 
 

Berit Skirstad er flankert av bordkavaleren, 

Per Corneliussen og Paul Nestaas på hennes 

høyre side. 

 

 

Jarl Bibow åpnet sin takk-for-maten-tale med å benytte seg av det nyintroduserte 

«Hoppe etter Hjallis» -begrepet. Fortsatte så i kjent elegant stil å dele ut hyggelige 

superlativer til vårt idrettsinteresserte medlem nr. 1 H.M. Kong Harald, takket alle NIV-

medlemmene for det gode miljøet og for et personlig fint lyspunkt da hans kone døde, 

styret for gjennomføring av møteaktivitet og årsmøte, NIF med president og 

medarbeidere for en strålende kveld. Når det gjaldt å takke for maten, ga han uttrykk for 

at det var mange måter å gjøre det på. Sigurd Hoel ble nevnt i den sammenheng, men 

han endte opp med å blande et kvinnebilde inn i temaet. Det finnes to typer kvinner: 1. 

De som laget maten. 2. De som spiste maten og var overrasket over hvor godt den 

smakte. 

 

Et nytt «hopp etter Hjallis» opp på scenen gjorde arrangementssjef Elisabeth Seeberg- 

og enda et nytt begrep ble introdusert- «hoppe etter Ruccula» (visstnok en kjempegod 

salat som en ung dame tolket utsagnet om den store skihopper Wirkola. Hun opplyste at 

kaffe og NIVs avec var å finne i barområdet. Den som eventuelt ønsket noe mer, måtte 

punge ut fra egen lomme, naturlig og riktig nok. Hun opplyste at det ikke var noe 

absolutt deadline for å forlate lokalet og inviterte til å hygge seg litt utover.  

 

Da klokken dro seg mot 22.30 fant leder Per Wright tiden inne til å markere en offisiell 

avslutning og takk fra NIVs side. Det ble gjort ved å overlevere høyst fortjente 

blomsterbuketter til Elisabeth Seeberg, Marit Røste og Inge Andersen. Som sentrale i 

NIF arrangementet bidro de til en meget fin og minnerik ramme rundt årsmøtet. 
 

Andreas Morisbak 
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Har du ikke betalt medlemskontingenten for 2017? 
Da kan du betale kr. 350,- til konto 6011 05 96009. 
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Idrettspresident Tom Tveits innlegg under 

årsmøtet 2016 om NIFs situasjon. 

 
Jeg har lyst til å trekke fram noen temaer her i dag, og jeg har lyst til å høre litt om hva 

dere tenker.  Derfor skal jeg prate om Idrettsforbundets arbeid og utfordringer i starten 

av den halvtimen jeg har fått, og håper på kommentarer og spørsmål etterpå. 

 

Norges idrettsforbund har i dag et ønske om å kunne gi et tilbud til alle i Norge som 

ønsker å drive med idrett.  Én organisasjon for alle.   

Derfor er vi ikke bare Norges idrettsforbund, vi er Norges olympiske komité, Norges 

paralympiske komité, Norges døveidrettskomité og 

Special Olympics Norge – idrett for mennesker med 

utviklingshemming.  Det er jeg utrolig stolt over.  Det 

som skjer i over 12 000 idrettslag over hele landet 

hver eneste dag, skaper fremtiden for 
idrettsbevegelsen. 

Våre fremtidige toppidrettsutøvere får i dag trening i 

håndball, ski eller bryting. 

Våre fremtidige idrettsledere er i dag i glad aktivitet i 

barneidretten. 

Over hele landet er det voksne som bryr seg – som bryr seg positivt om barn og 

ungdom som driver med idrett i akkurat deres idrettslag.  Idrettslagene er med på å gi 

gode tilbud om idrett, men er også med på å skape gode lokalsamfunn.  Det er jeg 

sikker på.  Norsk idretts viktigste samfunnsbidrag er det som skjer i idrettslagene. 

 

Samtidig er det for meg helt åpenbart at idretten også må bidra til å løse utfordringer i 

samfunnet som ligger utenom «bare» idrett.   

Fysisk inaktivitet er i ferd med å bli vår neste folkesykdom. Inkludering av 

flyktninger og mennesker med minoritetsbakgrunn i samfunnet – og i idretten – er en 

utfordring som angår langt flere enn oss.  Vi vet at idretten representerer gode 

oppvekstmiljøer – ofte gode alternativer til rus, ensomhet og andre psykiske plager.  Vi 

vet at idrett inkluderer. 

 

En av dagens utfordringer er hvordan idretten skal kunne spille en stor og viktig 

rolle i samfunnet – uten å få ansvaret for verken folkehelse eller inkludering.  Vi er 

en idrettsorganisasjon som leverer idrett.  Alt det andre er konsekvenser av idretten. 

 

Våre verdier er det som skiller oss fra alle andre.  Verdier som leves, er den viktigste 

komponenten i det som former vårt omdømme. Glede, helse, fellesskap og ærlighet 

er aktivitetsverdiene våre, mens frivillighet, lojalitet, demokrati og likeverd er 

organisasjonsverdiene våre.  Det er sterke ord og tydelige rettesnorer for vårt arbeid.  

Men om dette får lov til å forbli ord på papiret har de ingen betydning.  Tidligere 
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statsminister Kjell Magne Bondevik sa: «Dine handlinger roper så høyt at jeg ikke 

hører hva du sier».   

Vi må leve våre 

verdier – hver dag, 

hele tiden.  Først da 

får de kraft nok til å 

spille en rolle.  

Derfor er det viktig 

at idrettslagene 

spør seg selv: Hva 

står mitt idrettslag 

for?  Derfor må 

Norges 

idrettsforbund bry 

seg om 

antidopingarbeid og om kampfiksing.  

 

Dersom det er tvil om at vinneren er den rette eller om det blir tvil om vinneren er 

kommet dit med ærlige virkemidler, dør idretten slik vi ser den.  Det er ingen «quick 

fixes» i dette arbeidet – bare systematisk, langvarig arbeid bygget på verdier.  Ved å 

leve verdiene gjennom måten vi driver idrett og idrettsorganisasjonen på, skaper vi og 

beholder vi en kultur – en kultur mot doping og mot kampfiksing – som vi ønsker 

oss for hele norsk og internasjonal idrett. 

Vi må bry oss om seksuelle overgrep og trakassering i idretten, om alkohol og andre 

rusmidler.  Vi er mottakere av overskudd fra spill, men vi må ikke glemme å være 

ansvarlige mottakere.  Og vi må være åpne! 
 

 

Norsk idrett er tuftet på frivillighet. 
 Ordet dugnad finnes bare på norsk. 

 Skaper verdier for til sammen 40 milliarder kroner – i året 

 Men den største verdien kan man ikke sette penger på – det er verdien av å høre til og av å kunne 
bidra 

 18,5 milliarder er verdien av frivillig arbeid. 

 Om vi ikke greier, sammen idrett og offentlig virksomhet, å understøtte frivillighet, kommer 
idrettsbevegelsen til å endre seg for alltid. 

 Kommunene er vår største sponsor – men frivilligheten er forutsetningen for vår eksistens. 

 Derfor er det en vinn/vinn-situasjon om myndighetene på alle nivå gjør det lettere å være frivillig – 

og å være frivillige organisasjoner. 

 
 

Finansiering: 
 Norges største organisasjon for barn og ungdom må ta et tydelig standpunkt 

 Skal vi motta penger fra spill, må vi være ansvarlige mottakere 

 Norsk Tipping gir 65 øre per krone av overskuddet til mottakerne, i en lisensmodell blir det 

kanskje 15 øre.  Gjør matematikken selv. 
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 Og vi er ikke alene.  Kultur i Norge får 636 millioner kroner, Norges Røde Kors får 215 

millioner, Redningsselskapet 132,5 millioner, Kreftforeningen 69 millioner, Handicapforbundet 20 

millioner og Blindeforbundet får 18,5 millioner kroner.  Blant annet! 

 Østensjø janitsjar får nesten en halv million kroner! Konsekvensene dersom enerettsmodellen faller 
er dramatiske for mange deler av samfunnet. 

 Pengestrømmer fra Norsk Tipping og staten har økt fra 1250 millioner kroner i 2007 til 3120 
millioner i 2015.  Det går den rette veien! 

 Norsk idrett skaffer over 90 prosent av sin egen finansiering selv 

 Hva skjer i den nye spillmeldingen? 

 Hva skjer med 
kommune-

økonomien og 

penger til idretten 

lokalt? 

 Reklame fra 
England og andre 

steder. 

 1.507 spots per 

døgn 

 Vannskillereglene 
gjelder visst bare i 

England 

 Betsson, Unibet og 
de andre 

 Største utenlandske 
eier? 

 

 

Definisjoner: 
 Hva er egenorganisert idrett? 

 Noen ønsker å gi 50 mill over statsbudsjettet til egenorganisert idrett – til hvem da? 

 Er det ikke litt selvmotsigende med Norges egenorganiserte idrettsforbund? 

 Hvem legger til rette for jogging i lysløyper, skiturer i preparerte spor og spill på løkka? 

 X-Games – i alle fall ikke egenorganisert.  Eid av Disney, styrt av ESPN. 
 

 

Ungdomsidrett: 
 En tredjedel av alle som er aktive som 13 åringer er sluttet når de blir 17. 

 Hva kan vi gjøre?  Vi vet det jo! 

o Godt sosialt miljø, sterkt foreldreengasjement, bevisst og godt fungerende styre i klubben, 
kompetente trenere, billig å være medlem, valgfrihet i å delta på treninger, ungdom blir 

spurt.  
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Toppidrett: 
 Slutt å se på toppidrettsutøvere som godt lønnede tv-artister.  Sånn er det bare for et fåtall. 

 Vår toppidrettsmodell må settes under lupen for å sikre eksistensgrunnlaget både til utøverne selv 
og til organisasjonene de kommer fra. Hvordan skal vi klare å øke finansieringen slik at de beste 

fortsetter lenge nok? 

 Hvorfor skal våre bronsevinnere fra OL i Rio fortsette? 

 De er fattigere i år enn i fjor, og da var de fattigere enn året før det. 

 De ringer til Tore Øvrebø for å få forskudd på stipendet sitt for å slippe å tenke på regninger mens 
de ror semifinale eller bryter om å komme dit. 

 De har forlenget studiene sine for å få anledning til å delta og belønningen er at stipend blir gjort 

om til lån. 

 Duoen på nabobanen er ansatt av staten. 

 Hvilke sponsorer får eksponering gjennom Norges Bryteforbund eller Norges Roforbund? 

 Regionalisering, fremtidens toppidrettsutøvere, satsing på paraidrett, utbygging på Olympiatoppen 
og Campus Sognsvann. 

 

 

Kompetanse: 
 For førti år siden var det to steder som utdannet ungdom – Norges idrettshøgskole og Sjøforsvarets 

gymnastikkskole. 

 Nå har enhver høgskole eller universitet med respekt for seg selv ett eller annet med idrett i 
tilbudet sitt. 

 Våre beste velger interessen sin og kommer ut utdannet til å drive med dugnad. 

 Hvordan skal en idrett som er tuftet på frivillighet greie å inkludere de som trenger å jobbe med det 
de er utdannet til? 

 Hvordan skal vi greie å kombinere betalt arbeidskraft med frivillig ledelse og dugnad?  Det er en 
viktig utfordring. 

 Sammen med særforbundene har vi laget og tatt i bruk trenerløypa – et fellesidrettslig fundament 

for fremtidens trenere. 

 I tillegg drives det aktiv klubbutvikling – ikke for tiltakets skyld, men fordi vi vil ha bedre drevne 
klubber. 
 
 

 

 

 

Etter foredraget ble Idrettspresident 

Tom Tvedt takket av NIVs leder 

Per Wright og overrakt blomster. 
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NIVs juletreff 12. desember 2016 

 
Den 12. desember møtte 40 medlemmer og 27 ledsagere på Olympiatoppen til 

gjentakelse av juletreffet som ble arrangert der for første 

gang året før. 

Etter fjorårets vellykkede arrangement var det naturlig at 

den samme festkomiteen fikk oppdraget i år også: Lars 

Kolsrud, Ellinor Allergoth og Dikke Eger.  

En liten detalj fra den gang, som viser erfaringslæringens 

betydning – klesstativene var flyttet til gangen før 

inngangen til mottakelsesrommet. 

 
I leder Per Wrights fravær (barnevakt for trillinger i Italia!) opptrådde nestleder Lars 

som fungerende i tillegg til flere andre roller som informant, humorist, dirigent, 

teknikker og versemaker. 

 

 
 

Mens vi nippet til fordrinken, kom lysbildene opp på veggen -  noen ganger med 

oppfordring til sang med kjent melodi (Julekveldsvisa sentral her!), men med ny Lars-

tekst, - andre ganger med morsomme kommentarer til tekst eller bilder. 

Han hadde også innpasset en tekst om programmet for Nordisk møte i Oslo 16. – 18. 

juni neste år som han kommenterte på behørig vis. 

 

Så var det tid til å finne sitt bord i spisesalen, og det ble gjort på en ny måte denne 

gangen. Tidligere oversiktslister med på forhånd bestemt plassering var byttet ut med et 

loddtrekkingssystem. I en bolle var det plassert bordtall fra en til ti og i et 

fordelingsantall fordelt på antall medlemmer (ledsageren fulgte med på lasset). Dermed 

ble det skapt litt spenning om hvem som ble sittende rundt de forskjellig bordene. En fin 

måte å gjøre det på i en fin forening. 
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Da alle etter kort tid hadde funnet sitt bord og sin plass, hadde tekniker Lars flyttet alt 

sitt utstyr foran den ene veggen i spisesalen og fikk med seg forsamlingen i nye 

verseføtter i Julekveldsvisas 

toneart, etterfulgt av en 

historie som hadde noe med 

skiskyting og sex å gjøre. Det 

inspirerte Dikke til å følge 

opp med en grovis fra 

Lappland. 

Lars dirigerte 

bordrekkefølgen i mathenting 

– og dermed var vi i gang 

med tradisjonell julemat med 

hovedingrediensene ribbe og pinnekjøtt samt riskrem eller multekrem til dessert. 

Underveis ble vi informert om bygningsreisverket det ble jobbet med på den tidligere 

parkeringsplassen utenfor Toppidrettssenteret - et supplement til det nåværende 

styrkerommet, et rom for trening i teknikk/bevegelse. 

 

Underveis i middagen ble det gitt et pusterom for å 

ønske et nytt medlem velkommen i foreningen, Ivar 

Egeberg. Han har en mangesidig bakgrunn og CV 

som idrettsutøver, idrettsadministrator i både NIF og 

NFF, Bislet games, politiker m. m. Han har skrevet 

bok om sin gjøren og laten gjennom livet, en 

interessant beretning som herved anbefales. 

Lars utfordret Ivar til å komme med noen gode 

minner innenfor tre forskjellige tidsperioder – 

50/60-, 70/80- og 90/2000-tallet, og han svarte 

ganske raskt med minner som også var godt 

gjenkjennelige for oss andre. 

 

«Årets julegave» var også en post som Lars introduserte. I den anledning kalte han fram 

Hans B. Skaset som den 7. desember ble tildelt Idrettspolitisk Forums ærespris. Som et 

symbol, trolig ment som et tegn på hans kunnskap og visdom, ble han tildelt en T-

skjorte med påskriften «Fuck Google ask me!» 

 

Ellers var det sang og musikk ved bordet. Bl. a. NIVs julekveldsang og en spesiell 

julesang for dem som feirer jul i fremmede land, spanske Feliz Navidad, og fremvisning 

av mange hyggelige og fine bilder fra forskjellige anledninger i foreningen og av 

forskjellige medlemmer mens den musikken ble spilt. 
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Dikke hadde bestemt at en som hadde vært med å stifte foreningen burde holde takk for 

maten talen – og det var selvfølgelig et godt poeng. 

 

Og da ble det Lars igjen, men denne gang med etternavnet Krogh. Han begynte med å 

takke styret, arrangementskomitéen og alle gode NIV-venner for foredrag presentert på 

NIV-møtene og hyggelige sammenkomster. Han 

kom inn på idrettens utvikling, mintes da han sto i 

nordre sving på skøyteløp, fortalte om 

skøytestarteren som var dårlig i engelsk og sa «on 

your march», 60 år siden OL i Melbourne der fire 

norske utøver tok en gull og to bronse og der Egil 

Danielsen fikk en skikkelig dose svart kaffe før han 

kastet 85.71. Han vokste opp med badebukse og 

håndkle og fortalte om et idrettslig vennskap med en 

olympisk mester i svømming fra Australia som 

gjerne ville til Norge, og som etter hvert kom dit og 

til Bergen, og som i et svømmestevne der ble utsatt for en temperatur på bare 11 grader 

i vannet og måtte varmes opp i et badekar etterpå. 

Han avrundet med å fremheve at minnene i NIV er unike, og det skal godt gjøres å finne 

en forening som har så mange gode minner – og takket så mye for mat og drikke og det 

gode vennskap. 

 

En hyggelig påminnelse kom opp på 

veggen: Man slutter ikke å ha det gøy når 

man blir gammel, men man blir gammel 

når man slutter å ha det gøy.  

Lasse Nettum hadde bidratt med 

filminnslag i år også. Denne gang var 

fokuset på Knut Johannesen med en halv 

times filmfremvisning. 

 
 

 

 

 

Lokalet egner seg ikke for 

filmfremvisning, men en lot filmen gå på 

slutten av middagen mens hvert medlem 

kunne hente en DVD for fremvisning 

hjemme – og flere av oss synes det var 

både hyggelig og stas å få Kuppern’s 

autograf på omslaget! 

 

 

Andreas Morisbak  
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Sportsjournalistprisen 2016 til Arne Hole 
 

 

 

 

Den humoristiske og lune journalisten 

Arne Hole (Hole in One)  

fra Aftenposten  

fikk overlevert prisen under 

årsmøtet av  

komitéens leder Åge Dalby. 

 

Som takk for prisen holdt han et 

inspirerende innlegg  

under middagen  

senere på kvelden. 

 

 

Komiteen, som har bestått av Åge Dalby (leder) Ellinor Allergoth, Andreas 

Morisbak og Brit Mellegaard, avga følgende begrunnelse: 
 

«Arne Hole (f. 21.01.55) har vært yrkesaktiv journalist i 40 år. Han startet 

karrieren i Asker og Bærum Budstikke i 1976 og har siden 1982 vært ansatt i 

Aftenposten.  

 

Fagområder har i hovedsak vært håndball, bandy, golf og friidrett. Men Hole får 

prisen for sine unike og treffsikre spalter «Hole in One» og «Bak mål» - som også 

ble utgitt i bokform i 2006. 

 

Med smil, humoristisk snert og velvalgte ord har Hole i nøyaktig 20 år gitt liv til 

«Hole in One». En unik spalte har erobret en fortjent plass i norsk sportspresse. 

Hole har bevist at «spark» til trenere, ledere, utøvere og konkurrenter i andre 

medier – kan utføres elegant og syrlig gjennom muntre skråblikk. Holes egen avis 

har også fått sine blåmerker på leggen. 

 

Hole har all ære for rollen som glad budbringer i norsk idrett.» 
 

 

 

Styret vedtok enstemmig å tildele sportsjournalistprisen for 2016 til Arne Hole. 
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NIVs Ærespris 2016 til leder Cato Zahl Pedersen 
 

Enkelte fakta: 

1. Født 12. januar 1959, Drøbak. 57 år. 

2. Måtte amputere én og en halv arm i 1973, 14 

år gammel.  

3. Fra Geilo 1980 til Lillehammer 1994 tok han 

13 Paralympiske gull og 1 sølv. Øvelser: 

langrenn, alpint og friidrett.   

4. Gikk på ski til Sydpolen i 1994, besteg 

verdens 6. høyeste fjell Oho Dyu (8201 m) 

2005, nådde nesten toppen av Mont Everest 

2007. 

5. Olavsstatuetten 1980, Egebergs ærespris 

1981, Per Gynt-statuetten 1981, Erling 

Stordahls ærespris 1995.  

6. Coach Olympiatoppen fra 2007.  

7. Chef de Mission ved Paralympics, sommer 

og vinter: 2008, 2010, 2014 og 2016. 

 
 

Cato Zahl Pedersen umiddelbart etter 

prisoverrekkelsen. 

 
NIVs Ærespris kan: 

”… tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for 
idretten i de senere år. Det skal i tillegg legges vekt på konkrete resultater som kan 
føres tilbake til vedkommendes virke”. 

Utvalgte som har vurdert kandidater til årets Ærespris har bestått av: 

Leder: Per Wright. 

Medlemmer: Berit Berthelsen, Odd Flattum og Hans B. Skaset. 

 

Utvalgets begrunnelse var: 

«Cato Zahl Pedersen har i en årrekke identifisert idrett for funksjonshemmede 
ved sine fremragende prestasjoner og sine systematiske, skarpe og konsekvente 
bidrag til oppmerksomhet om funksjonshemmedes kår i dretten og samfunnet. 
Han har vært og er forbilde, initiativtaker, pådriver og årvåken talsperson for en 
vanskeligstilt gruppe i idrettssamfunnet. I sum har hans påvirkning vært 
betydelig, både innenfor og utenfor idretten. 
 
Hans praktiske, direkte medvirkning gjennom forberedelser og deltakelse i 
Paralympiske leker sommer og vinter, både som utøver, veileder og leder, gjør 
Cato Zahl Pedersen vel kvalifisert til NIVs Ærespris.» 
 

Styret vedtok enstemmig å tildele Æresprisen for 2016 til Cato Zahl Pedersen.  
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NIV-medlemmer som har gått bort 

 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-Nytt 

Per Meidell Lange 29.06.1928 25.12.2016 2000 Curling 1-2017 

 

JUBILANTER fremover 

 

02.02.17 Trygve Bornø 75 år 21.02.17 Finn Arne Bakke 85 år 

09.02.17 Peder Lunde jr. 75 13.03.17 Geir Ove Berg 70 år 

11.02.17 Arild Ragnar Holm 75 år 16.04.17 Anne-Ma Thoresen 80 år 

13.02.17 Harald Olav Torhaug 75 år 03.06.17 Rigmor Andresen 95 år 

21.02.17 HM Kong Harald 80 år    
 

MØTEDATOER 2017 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2017: 

 Medlemsmøter i 2017: tirsdag 14. februar, tirsdag 28. mars, tirsdag 25. april, tirsdag 

23. mai, tirsdag 12. september, tirsdag 10. oktober. 

 Nordisk Idrettsleder-veteraner har samling i Oslo fredag 16. – søndag 18. juni 

 Årsmøte blir i uke 45 (6. – 11. november 2017) 
 

Styreoppnevnte utvalg 2017 
 

Styret har i styremøte 18. januar 2017 oppnevnt følgende utvalg: 

 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Oppnevnelsen av utvalget stilles fortsatt i bero på grunn av at det er i gang en prosess som 

foreløpig er uavklart. Leder Per Wright og Åge Dalby følger opp hva som skjer i prosessen. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Per Wright. Medlemmer: Hans B. Skaset Berit Berthelsen og Odd Flattum. 
 

Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby. Styret mener utvalget bør suppleres med en 

kvinne som eventuelt oppnevnes senere. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegaard. 
 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Lars Kolsrud. Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad. 
 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset, Harald Tronvik og Atle S. Sundelin 
 

Redaksjonsutvalg: 

Redaktør: Petter Riiser, Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard Lillegård 

(foto). 
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Nye NIV-medlemmer 

 

 

Marit Wiig bor i Borgenveien 50 i Oslo. Aktiv håndballspiller med 5 

NM for Vestar. Styremedlem i Norges Håndballforbund 1981 -88, i 84-

88 også som visepresident. Styremedlem i Norges idrettsforbund 1987-

94, i 90-94 også som visepresident. Styremedlem i Norges olympiske 

komité 1987-94. Styremedlem i Olympiatoppen 1987-92. Styremedlem i 

OL-94 på Lillehammer 1988-92. Medlem av Norges idrettsforbunds 

lovutvalg 1997-2010, også som leder i 1999-2010. President i Norges 

Golfforbund 2015 -. -. 

 
 

Cato Zahl Pedersen bor i Lalienvegen 6, på Bjørnemyr. 

Han har tatt 13 gull i Paralympics så vel vinter som sommer i perioden 

1980 – 1994. Deltatt på ekspedisjon til Sydpolen og to av verdens 

høyeste fjell.  

Styreverv i forbund og en rekke foreninger. Styreleder i foreningen 

Ridderrennet fra 2013 -. 

 

Fått en rekke priser og ærespriser bl. annet; Peer Gynt Statuetten (1981), 

Egebergs Ærespris (1983) og IOC President Disabled Athlete Award 

(1998). 

 

 

Hans Petter Carlsen er født 27.09.46 og bor i Sollerudveien 41, i 

Oslo. Han har vært aktiv på skøyter, i fotball, håndball og friidrett. 

Friidrett ble hans hoved idrett i voksen alder, med personlige 

rekorder: 1.500m: 3,56.7, 3.000m: 8,33.0. 

40 år med forskjellige styreverv i Oslo Skøiteklub 1975-2016. 

Medlem av kontrollkomitéen i Norges Skøyteforbund 2005-2017. 

Æresmedlem Oslo Skøiteklub 1987 Dommer i en årrekke både på 

skøyter og friidrett. (Skøyter 1972- ) Friidrett (1985-2000).  

Fikk hedersprisen fra AOSK for 2016 (AOSK= Akershus og Oslo 

Skøytekrets). Han har 40 års yrkeserfaring fra bank. 20 år som 

leder-ass. Banksjef Kreditkassen/Nordea. 

 

 

Ivar Egeberg bor i Ånerudveien 46 i Blaker. Han har drevet idrett fra 13 års alderen og driver 

fortsatt på. Var i norgeseliten med et norsk mesterskap og en landskamp på slutten av 70 – tallet. 

Norsk aldersrekord på 10.000 meter i 1967 og ble nummer 3 i 

klassen min på halvmaraton i årets Oslo Maraton. Perser 29.17.4 og 

2.17 03. Beste idrettsutøver i NTHI i 2 år. I Blaker i 8 år. 

Gubbelagets medalje i BUL som norsk mester. 

På klubbnivå kontinuerlig i 54 år. 32 år som leder i BA. 22år som 

leder for Oslo Maraton Æresmedlem i Blaker, NTNUI og BUL (2 

grader). Gullmerke i NSI (Norske studenters Idrettsforbund). (To år 

som president). Ansatt 13 år som GS i Fotball og NIF. Drevet 

politikk. 32 år i K – styret. En periode som Ordfører. 20 år som 

varaordfører. Statssekretær i et snaut år. 
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Riksidrottens Vänner 100 år 2016 
 

 
Alle foto fra Riksidrottens Vänners hjemmeside ved fotograf: Bo Vading 

 

NIVs søster/broderforening i Sverige kaller seg ikke veteraner, men venner – for å 

understreke at vennskapet er en viktig verdi i deres forening (som det også er i vår!) – 

men som forening er de også Nordens desiderte veteraner! NIV er jo nærmest å betrakte 

som «ungdomsveteraner» i forhold. 

Jubileumsmarkeringen fant sted på Bosön på dagen foreningen ble stiftet, 25. november 

1916. 

 

NIV var invitert til å representere med to personer. Da både leder og nestleder var 

forhindret fra å dra, ble sekretæren 2. reserve og fikk den hyggelige æren å ledsage Berit 

Berthelsen over til broderfolket. Det ble en hyggelig og minnerik opplevelse! 

 

Vi deltok først på deres årsmøte- som jeg fornemmer gikk vel så fort unna som vårt, 

men de hadde da en ekstra sak på agendaen som var styrets eget forslag: «att nuvarande 

verksamhetsår 1. juli 2016 – 30 juni 2017 förlängs med 6 månader t.o.m. 31. december 

2017 och således omfatta 18 månader, att nästa verksamhetsår, som då följer kalenderår, 

inleds 1.january 2018 och omfattar hela 2018, att årsmöten från och med 2018 hålls före 

maj månads utgång, att inbetalad medlemsavgift för innevarande år gäller t.o.m. 31. 

december 2017 samt att uppdra åt styrelsen at se över eventuella andre konsekvenser til 

följd av denna förändring.» Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Har et slikt forslag noen fordeler ved seg, slik at det også er noe å tenke på for NIV? 
 

  
Fotograf Bo Vading 

Ellers er å bemerke fra årsmøtet at nye 

medlemmer ble ønsket velkommen,  

 

Kerstin Rosén (bildet) ble gjenvalgt som 

«ordförande» og en ganske så beskjeden 

medlemsavgift ble stående på bare kr 100 som 

tidligere. 
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Så var det tid for et jubileumsprogram i Olympia (Bosöns aula) inkludert 

stipendieutdeling og hvor det ble gitt muligheter for eventuelle «uppvaktningar» av RV. 

I det som ble betegnet som en teaterdialog fikk vi se og høre dyktige medvirkende i fine 

kostymer fra tidligere tider fremføre samtaler om idrettsbegivenheter og 

idrettspersonligheter fra forskjellige tidsepoker opp gjennom historien. Det ble gjort 

med imponerende godt skuespill. 

 

Det forelå også et eget hefte med bilder av både de medvirkende og de kjente personene 

som ble nevnt i dialogene – i alt hele 50 personer. RV-stifterne selvfølgelig -  og kjente 

idrettspersoner som blant andre Åke Seyffarth, Gunder Hägg, Sven Låftman, Torsten 

Tegner, Sven «Plex» Petersson, Kerstin Rosén, Lennart Karlberg, Anders Borgström, 

Ove Kindvall, Anna Larsson, Gunnar Nordahl, Dan Waern, Inga Löwdin, Malin 

Eggertz Forsmark, Kristina Thurée, Jens Lind, Toni Gustafsson Rönnlund, Nils «Mora-

Nisse» Karlsson, Ulrika Knape, Caroline Klüft, Anja Pärson, Sarah Sjöström, Charlotte 

Kalla, Pernilla Wiberg, Karin Åslund, Birgitta Ljung. 

 

 

 

I etterkant av denne fine fremføringen, var det dags for 

stipendieutdeling. Og det er også en spesiell sak for RV. 

De har hele 10 forskjellige stipendier som de har som 

oppgave å dele ut, ikke alle hvert år, men denne gangen var 

det 7 som var til utdeling i ulike kategorier, deriblant til 

unge idrettsutøvere og idrettsledere. 

 

Her er det bilde av Malin Eggertz Forsmark som fikk årets 

RV-stipendium.  

 

 

 

Så var det hilsninger og gaveoverrekkelser. Berit og jeg 

hadde avtalt med seremonimesteren at vi skulle avslutte 

denne rekken. 

 
Fotograf Bo Vading 

 

Det gjorde vi ved å kort presentere oss selv, hilse og gratulere fra vårt styre, sa litt om 

hvordan vi hadde opplevd RV i forhold til NIV, overrakte NIVs gratulasjonsplakett til 

RV og en norsk Gammel Opland til Kerstin Rosén. Avslutningsvis inviterte vi til 

nordisk veteranmøte i Oslo i 2017, ved å fortelle litt om rammen for arrangementet og 

innhold i programmet. Leverte også den første utgaven av den skriftlige innbydelsen. 

 

Hele jubileumsarrangementet ble avsluttet med en meget velsmakende middag i den 

såkalte «Mästervillan». Menyen: «Skaldjurssoppa med löjrom, kräftor, rågbröd samt 

krasse. – Hjortfilé med rotselleripure, smörstekta kantareller, karamelliserad vitkål, 

skysås smaksatt med lingon samt potatispuré. – Carine chokladpannakotta med färska 

bär.» 
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Talene var unnagjort i jubileumsprogrammet tidligere på dagen, men en sang ble det. En 

sang som hadde urpremiere ved 60 årsjubiléet den 27. november 1976 (Melodi: Helan 

går): «RVs skål! – Sjung hoppfaderallan lallan la – RVs skål! – Sjung hoppfaderallan 

lej! – I veteraners glada lag – Vi samlats till en glädjens dag – RVs skål! – Vi dricker 

med varann!» 

 

Ellers hadde de en spesiell konkurranse mellom bordene under middagen. To varianter 

forresten. Den første besto av 25 utsagn som stort sett hadde med idrett og forskjellige 

idrettsnavn å gjøre. Poenget var å finne ut hvilket landskap (distrikt, fylke) 

utsagnet/personene kunne knyttes til. Et kart over Sverige med de 25 distriktene lå med 

som en ramme å sjekke mot. 

 

 
Fotograf Bo Vading 

 

 

Berit Berthelsen og 

Andras Morisbak 

gratulerer Kerstin 

Rosén og 

Riksidrottens 

Vänner med 100 

års jubileet ved å 

overrekke en 

gratulasjonsplakett 

og en fin norsk 

Gammel Opland. 

 

 

Den andre oppgaven inneholdt 11 utsagn om forskjellige idrettsbegivenheter, og så var 

det om å gjøre å finne ut i hvilket 10 år disse fant sted fra 1910- til 2010-. 

Vi dansker, finner og nordmenn som var plassert ved hoved bordet kunne i liten eller 

ingen grad bidra til et positivt resultat for bordet, men ordförande Kerstin og hennes 

«medborgare» jobbet konsentrert og effektivt med begge oppgavene, men det ble bare 

nesten i forhold til seieren! 

 

Berit og jeg takker så mye for et meget hyggelig og interessant jubileumsarrangement – 

og ønsker Riksidrottens Vänner mange positive opplevelser også i det nye 100 året!  

 
Andreas Morisbak 

  



26 

 

 

MINNEORD 
 

 

 
 

 

 

Peter Johan Meidel LANGE (1928 - 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peder Johan Meidel Lange 

(29.6.28 – 25.12.16) 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 
 

 Peter Johan Meidel Lange (f. 29.06.1928) 

døde 25. desember-16 i en alder av 86 år. 

Han ble begravet fra Bygdøy kirke 11. 

januar-17. 

I idrettslig sammenheng var Peter særlig 

opptatt av curling, og han besatte vervet som 

president i Norges Curlingforbund 1981-89. 

Han var også medlem i World Curling 

Federation 1982-90 og medlem i det 

internasjonale curlingforbunds Executive 

Committee 1983-90. 

For sitt forbundsarbeid har Peter fått 

curlingforbundets høyeste utmerkelse. 

I 1989 ble han tildelt Norges Idrettsforbunds 

hederstegn. 

Peter ble medlem av NIV i 2000 og han har 

deltatt jevnlig i foreningens aktiviteter. 

Vi lyser fred over Peter Johans minne. 

 

 

 
Per Wright 
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Idrettslederes ansvar i antidoping spørsmål. 
 

Vi er midt inne i en hektisk høringsrunde i første 

domsinstans om skiløper Therese Johaug og 

hennes påståtte misbruk av en leppekrem 

inneholdende det forbudte stoffet Clostebol. 

 

Vi skal ikke ta stilling til utøvers skyld/uskyld i 

denne saken men ta for oss hvordan ledere har 

reagert i denne saken. 

 

Noe av det første som slår oss er at norske 

idrettsledere generelt sett tar for lett på 

aktsomheten rundt antidopingspørsmål og 

opplæring i dette temaet.  
Therese Johaug 

 

Bildet lånt fra Wikepedia 
Gjennom mine 10 år i Antidoping Norge har vi kontinuerlig invitert og utfordret 

særforbundene og Olympiatoppen til å prioritere ekstremt høyt formidling av 

tilstrekkelig informasjon ut til sine utøvere generelt og mer spesifikt til deres 

representasjonsutøvere. 

Dessverre har det vist seg svært vanskelig å få gjennomslag for dette.  

Kan noen forklare hvorfor ikke Olympiatoppen påla utøverne før siste OL å 

gjennomføre det web-baserte utdanningsprogrammet fra Antidoping Norge  

«Ren Utøver»? 

 

Når dette ikke er gjort, forteller det meg at idrettsledere ikke har vært seg sitt ansvar 

bevisst! Ja egentlig det motsatte, nemlig neglisjert behovet for opplæring i 

antidopingspørsmål. 

 

Det er synd at vi nå først, etter to så vidt alvorlige saker som vi har fått i skiidretten i 

fjor, ser at idrettslederne begynner å våkne opp. 

 

Nær 10.000 utøvere har gjennomført programmet i dag, men dette er altfor lite i forhold 

til det antall representasjonsutøvere vi har i norsk idrett i dag. 

Det er bare 16 særforbund som i dag har etablert seg som «Rent Særforbund», kanskje 

det også altfor få. 

 

Vi oppfordrer alle idrettsledere nå til å ta tak i problematikken og sette seg inn i 

antidopingbestemmelsene og påvirke utøvere også til å gjøre det. 

Vi utfordrer også våre medlemmer til å gå inn på «Ren Utøver» på nettet og se om de 

greier å gjennomføre programmet! 

Petter Riiser 
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Anmeldelse: Rolf Hofmo 

«Et liv i Idrett og Politikk» 
 

 

 

Forside illustrasjonen av boken 

er utført av Junina van der 

Hagen også kjent i NIV kretser 

som gift med Arne Kvalheim. 

Vårt medlem, Arne Kvalheim, kom i høst ut med en 

bok om Rolf Hofmo med tittelen «Et liv i idrett og 

poltikk». 

Redaktøren har vært så heldig å få et eksemplar av 

denne og har lest boken med stor interesse. 

Hofmo hadde, som de fleste av oss er klar over, en 

svært betydelig rolle i oppbygging av norsk idrett 

fra før krigen og til hans død 11. mai 1966.  

Men det mange kanskje ikke har vært klar over, er 

Hofmos uendelig mange roller i dette arbeidet. 

Kvalheim har valgt å presentere hans arbeid 

gjennom klare adskilte oppgaver blant annet 

innenfor disse områdene: 

 Politikeren 

 Kampen mot nazismen 

 STUI 

 Norsk Tipping 

 Sammenslåingen av arbeideridretten og 

Landsforbundet til Norges Idrettsforbund 

 Olympiske Leker i Oslo 1952 

 Kino 

 Konflikten mot pressen 

 

 

Kvalheim har gitt oss en svært god og innholdsrik bok. Den er 

lett å lese og er til tider vanskelig å legge fra seg. 

 

Selv om Kvalheim, som Hofmo var, er medlem av 

Arbeiderpartiet, bærer ikke boken preg av en politisk slagside. 

Tvert om forsøker den å gi et objektivt bilde av de politiske 

svingningene som har vært i de mange årene som Hofmo 

hadde sitt virke. 

En takk til deg, Arne Kvalheim, for at du har tatt deg tid til å 

lage denne viktige dokumentasjonen fra 30-årene til vår tid. 

 

Petter Riiser 

 

Arne Kvalheim 
Foto: Gunnar S. Knudsen 

 


