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Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

17. årgang Nr. 1  Januar 2018 
 

Årsmøtet vel i havn! 
 

 
 

 

Kongen ble overrakt et diplom og et bilde på årsmøtet i 2017  

Her står avtroppende nestleder Lars Kolsrud sammen med H.M. Kong Harald. 
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Bred støtte til styret. 

 
På årsmøte-17 presenterte styret et forslag til en ny 

digitalisert løsning for Æresgalleriet. 

Etter en mindre debatt fikk styret fullmakt og 

ekstraordinære midler til å gå videre med å finne en ny 

løsning/plattform for Æresgalleriet.  

 

Vi kjenner jo alle til at Åge Dalby har arbeidet 

utrettelig med Æresgalleriet en årrekke, men til tross 

for hans arbeid er situasjonen nå for dette 

billedgalleriet at det er mange bilder som har gått tapt 

og at mange bilder er hengt opp på en svært 

uprofesjonell måte der de nå henger i Håkons hall på 

Lillehammer. 

 

Styret ønsket, og fikk tillatelse til, å arbeide videre med 

å se på muligheten for å få digitalisere hele galleriet 

slik at flere kunne få tilgang til dette Æresgalleriet via 

internettet. For å få til det må imidlertid flere aktører 

på banen og det er det styret vil arbeide med fremover i 

denne saken. 
 

 

NIV-bulletinen nå også med 

bilder av medlemmene? 

 
Det har vært flere innspill på at det i NIV-Bulletinen 

bør være bilder av medlemmene slik at det blir lettere å 

kjenne igjen hverandre når man møtes. 

Styret ønsker å ta dette alvorlig og inviterer derfor 

medlemmene til å sende inn et lite og godt passfoto av 

seg selv i JPG-format fra nyere dato til vår e-

postadresse; post@idrettsveteraner.com. 

Vi har en del passfoto av medlemmer som ikke vil ta 

på seg det bryet å sende inn bilder av seg selv som vi 

håper vi kan få bruke, men det beste er jo å få helt nye 

og oppdaterte bilder fra dere. 
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Rammen rundt det 29. årsmøte  
9. november 2017 

med vertskap Norges Idrettsforbund 
 

Som året før, tok NIF på seg vertskapet for årsmøtearrangementet denne gangen også – 

noe NIV setter stor pris på.  

 

I tillegg var det en kobling til H.M. 

Kong Haralds 80 år feiring – en spesielt 

hyggelig anledning. 

 

85 deltakere ankom NFFs resepsjon i 

tidsrommet 16.30 – 17.00 for mingling 

og en forfriskende fruktdrikk. 

 

Presis kl 17.00 ankom H.M. Kong 

Harald og ble tatt imot av president Tom 

Tvedt og NIV-leder Per Wright. Og så 

gjorde kongen noe vi alle satte stor pris 

på: Han gikk rundt og håndhilste på 

hver og en av oss! 

 
 

Her hilser kongen på Karsten Warholm. 

 

Kl 17.30 var alle samlet i Kinoteket der Tom Tvedt ønsket velkommen til møtet og 

gratulerte H.M. Kong Harald med 80 årsjubileet og understreket hvilken stor betydning 

han har for norsk idrett – ved ekte interesse og tilstedeværelse på mange 

idrettsarrangementer. Han kom inn på arrangementer NIF hadde stått for tidligere på 

året i anledning 80 års markeringen. Blant annet skidag for barn og unge i 

Holmenkollen med pølsefest etterpå, et arrangement i Seilforbundet og Norges Gym- og 

turnforbund med en oppvisning i troppsturn. 

 

Så stilte han spørsmålet: Hva er norsk idrett? Han understreket i svaret både det unike 

og gledelige at all idrett er samlet i ett forbund – også utøvere med funksjonshemming. 

Det og mange andre forhold viser at det er mye å være stolt og glad over i norsk idrett. 

Men av og til blåser det på toppen i idretten, noe det utvilsomt har gjort den siste tiden, 

og som dessverre overskygger alt det positive i dretten. Da gjelder det å holde fast på 

det positive, men også tilpasse seg den nye samfunnsutviklingen, jevnfør «E-sport» - de 

som sitter og spiller TV-spill. 

 

Så var det NIV-leder Per Wright sin tur. Han takket NIF og Tom Tvedt for igjen 

velvilligst å ta på seg vertskapsrollen for årsmøtet. NIF følger ellers NIV opp på en 

positiv måte ved bl.a. å bidra med lunsj og møterom ved medlemsmøtene. 

Videre uttrykte han stolthet over å ha H.M. Kong Harald som medlem i foreningen og 

gratulerte «Idrettskongen» med 80 årsjubileet. 
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Foto Filip Singdahlsen 

Forsamlingen like før årsmøtet skal begynne. 

 

Per Wright overlot ordet og scenen til nestleder Lars Kolsrud som framførte et tale- og 

lysbilde show der Kongen og hans jubileum var utgangspunktet, men satt i et historisk 

perspektiv med hendelser direkte knyttet til Kongefamilien opp gjennom årene, men 

også til hendelser og personer i historien. 

 

Å gjengi et fullverdig referat fra denne seansen ser denne referenten som ganske 

umulig. Det blir derfor noen punkter og stikkord over noe av det foredragsholderen var 

innom. 
• Oppvekst under og etter krigen. Et fint og kreativt felleskap. Ekstra glede da krigen var over. FN – 

Forente nasjoner. 

• OL 1948 i St Moritz og London.  1952 Oslo og Helsingfors. Stor kontrast til vår tids OL.  OL i Oslo i 

1952 – symbol på frihet, glede og felleskap. Hoppfest i Holmenkollen. Skøytefest på Bislet. 

• Bystene av Helset og Hofmo i NIF-kantinen. 

• Kong Olav og Kronprins Harald. 

• Hjalmar Andersen – konkurrerte fordi det var moro. Prestasjon og moro. Humøret og energien. 

• Innmarsj i Tokyo 1964. For konge, flagg og fedreland. 

• Rock and roll på 1950-tallet. Tøffe typer og eksos-ryper.  

• H.M. Kronprins Harald. Peugeot. Førerkort før og nå. «Å sveive i gang bilen» H.M Kronprins Olav og 

elektrisk bil. 

• 1950-tallet 

• Kong Håkon døde 21/9 – 1957. 

• God tid på 1950 – 60 – tallet. Samlet på frimerker. Vi noterte bilnummer. Vi hørte på radio – Kurt Foss 

og Reidar Bøe – og radio Luxemburg. 

• 1960-tallet 
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• Offisiell åpning av TV 20/8 1960. Televimsen 

• Kuppern i Squaw Valley i 1960. Peder Lunde i 1960. 

• Gullfireren i 1968. 

• Internasjonal politikk. Brødrene Kennedy. Maos lille røde – kulturrevolusjonen 

• The Beatles – lydsporet til vår generasjon – rebellene med langt hår – The rolling stones. 

• Ungdomsopprør 

• Aktiv og forbilledlig kongefamilie med god kontakt til folket i mange sammenhenger og ved ulike typer 

arrangementer. 

• NIV-medlem nr. 1  

• Teknologirevolusjon. Datamaskinen Nusse fra 1952 til dagens iPhone. Nå har alle all informasjon i 

lomma. 

• Norges oljeeventyr. 

• Tidene har forandret seg. Charles Darwin. 

 

 
Foto Filip Singdahlsen 

Kongen så ut til å kose seg fortreffelig. 

 

Overnevnte punkter og flere med, ble 

fremført som en slags historisk reise 

som minnet oss om hendelser og 

personer som berørte både kongeparet 

og alle oss andre – og som ble 

presentert på en morsom og spirituell 

måte. 

 

 

 

  
 

Liten spesialgave til H.M. Kong Harald fra Lars Kolsrud 

 

Det siste lysbildet viste: «1937 – 2017 – Kongeparet 80 år» som var overgangen til at 

den mannlige delen av paret, NIV- medlemmet, H.M. Kong Harald skulle tildeles 

foreningens gave. Gaven var et stort diplom kreert av styremedlem Dikke Eger og med 

navnetrekkene til mange av foreningens medlemmer. Overrekkelsen ble foretatt av 

styreleder Per Wright med assistanse av Dikke Eger. 
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Styreleder kalte så fram Gerhard Heiberg. Det var en passende anledning å rose Heiberg 

for hans lange og omfattende innsats både i norsk og internasjonal idrettssammenheng! 

 

Utdeling av NIVs Journalistpris og NIVs Ærespris for trener/leder 

Etter at den formelle delen av årsmøtet var avviklet, var det tid for tildeling av NIVs to 

priser. 

 

 

Journalistprisen gikk til Ole Kristian 

Strøm (VG). Den ble overrakt av 

komitéleder Åge Dalby. Strøm 

kvitterte med å fortelle en morsom 

hendelse om Aftenpostens Leif 

Husebye som hadde med Kongen å 

gjøre og problemer med tidlig 

deadline. Husebye overvar en 

seilekonkurranse der Kongen deltok, 

men deadline var før konkurransen 

var ferdig. Den rutinerte journalisten 

visste imidlertid råd. Han skrev 

referatet på forhånd – og sendte det 

inn i tide. Da konkurransen var over 

intervjuet han Kongen og stilte 

ledende spørsmål på en måte slik at 

svarene passet med referatet.  

 

 

 

 

Æresprisen gikk ikke uventet til 

Karsten Warholms trener, Leif Olav 

Alnes. Humørfylte Leif Olav takket 

hjerteligst for prisen og ga uttrykk for 

at han var heldig som hadde fått 

anledning til å samarbeide med en slik 

utøver.  

 

Samme Warholm gjorde oss for øvrig 

den ære å delta på den etterfølgende 

middagen. 

 
 

Det vises til egen artikkel og begrunnelsene for de to prisene lengre ut i bladet. 
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Årsmøtemiddagen 

Fra Kinoteket vandret vi igjen inn I NFFs resepsjon der det nå vanket en mer sprudlende 

drikk i glassene – og med ny mingling. Der kunne vi også ved hjelp av et par oppslåtte 

plakater finn ut hvilket bordnummer vi skulle søke etter når vi etter hvert beveget oss 

inn i Colosseum. 

 

Da alle var på plass, gikk den nye generalsekretæren i NIF, Karen Kvalevåg, opp på 

scenen og ønsket velkommen til bords samtidig som hun understreket at hun var klar 

over at det satt mange i salen som hadde betydd mye for norsk idrett i forskjellig 

sammenhenger og på forskjellige måter. 

 

Menyen besto av en 3 retters middag – med gravlaks til forrett, ovnsbakt kylling til 

hovedrett og søtsaker til dessert. Et velsmakende måltid med godt drikke til. 

Tradisjonen med Kongens skål var det Johan Baumann som ledet. 

 

Det var et visst hemmelighetskremmeri rundt det underholdningsinnslaget som skulle 

komme under middagen, men det gikk rykter om at det skulle være av god kvalitet. Og 

det fikk vi så absolutt bekreftet da Elisabeth Seeberg presenterte oss for Jo Nesbø og 

hans medspiller Lars Jones. Elisabeth fortalte at hun hadde bestilt to spesielle sanger 

som hadde med idrett å gjøre. 

 
 

 

Men Jo Nesbø er jo ikke bare en 

utmerket musikker og sanger. En 

påaktet forfatter er han jo også i stor 

grad – og så er han flink med ord 

også i fortellersammenheng. Det var 

kombinasjonen fortelleren og 

sangeren han forlystet oss med her. 

Han fortalte om sin far som var så 

opptatt av skihopping og som 

levende beskrev de forskjellige 

fasene i et skihopp i Klevebakken: 

Svart av mennesker i bakken, frykten 

i det han satte utfor, satsen på 

hoppkanten, svevet med den rette 

kurven for å nå langt, nedslaget midt 

i bakken og svingen på sletta. 

 

Faren tok han med til bakken da han var liten gutt – trolig med et håp om at han skulle 

bli skihopper, men han ble dessverre bare fotballspiller. 

Dette var innledningen til den første sangen: 90 metersbakken. 

 

Deretter mer om hans far som var økonomisjef på Glamox. Etter 13 år sluttet han der 

for å realisere en drøm han hadde – starte en butikk for å selge kjøkkeninnredninger. Et 

håpløst prosjekt mente andre, og det gikk heller ikke så bra. Han ble sliten og oppgitt og 
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rådet til å stenge butikken. En helg fikk imidlertid sønnen overtalt faren til å ta seg fri en 

helg slik at de kunne sette seg sammen i TV-stua og se på NM skøyter. Etter 3. par 

sovnet faren med lyset fra TV-skjermen blafrende over hans slitne ansikt -  et bilde av at 

der lå det en ensom mann. 

Dette var innledningen til den andre sangen: NM på skøyter 1973 og Erik Vea som gikk 

ut i verdensrekordfart, men etter 5 runder var det slutt - «og hvor ble han av?» 

 

 

Mot slutten av middagen kalte Per 

Wright opp Karsten Warholm og Leif 

Olav Alnes (til venstre på bildet) på scenen 

for å få høre litt om tenkningen bak 

deres virksomhet som utøver og trener: 

Det skal være gøy å drive med dette 

Investerer så mye tid de kan til trening 

Kunnskapsbasert og utviklings-orientert 

trening. 

Alnes om Warholm: Gammel sjel i en 

ung kropp.  

Man føler seg privilegert ved å få jobbe 

med en slik utøver. 

Være verdibasert i forhold til fristelser 

Legger stor vekt på idrettsglede i praksis 

– og vil derfor verne om idrettsgleden. 

 

To idrettspersonligheter som har funnet hverandre i et unikt samarbeid som er til stor 

glede for dem begge – og for alle oss andre! 

De fikk begge tildelt Schankes leksikon. 

 

 

Nyvalgt leder, Atle Sundelin, avsluttet en 

vellykket kveld ved å takke vertskapet for 

å kombinere årsmøtet med H.M. Kongens 

bursdagsfeiring og for det velsmakende 

måltidet – og ønsket NIF lykke til videre i 

den viktige jobben for norsk idrett. 

Det vanket blomster til Elisabeth Seeberg, 

Marit Røste og Tom Tvedt. 

(Marit var ikke tilstede da bildet ble tatt) 

 
 

Andreas Morisbak 
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Protokoll fra årsmøtet i NIV 2017 
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En vennskapelig forsamling flokker seg naturlig rundt medlem nr. 1. 
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Sportsjournalistprisen 2017 til Ole Kristian Strøm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den kunnskapsrike journalisten 

Ole Kristian Strøm  

fra VG  

fikk overlevert prisen under 

årsmøtet av  

komitéens leder Åge Dalby. 

 

 

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

og Brit Mellegaard, avga følgende begrunnelse: 

 

«Ole Kristian Strøm er født 14.02.62. Seniorreporter i VG. Tidligere frilanser i 

Moss Avis, Bergens Tidende, Vestby Avis og Fædrelandsvennen. Frilanser i VG-

sporten 1984-87. Fast ansatt i VG 1990. 

 

Mastergrad i økonomi fra Norges miljø- og biovitenskaplige universitet / Ås 

(1982-87). Snakker russisk. VGs korrespondent i Moskva 1995-96. Studier ved 

Pushkin Language School og Lomonosov University (1995-96). 

 

Han er særdeles allsidig og kunnskapsrik sportsjournalist innenfor mange 

fagfelter – gjelder også ordinær nyhetsreportasje og utenriksstoff. Stillfaren 

person som alltid skriver nøkternt, informativt og med pålitelig penn.» 

 
 

Styret vedtok å tildele sportsjournalistprisen for 2017 til Ole Kristian Strøm. 

  



13 

 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2017 til 

Leif Olav Alnes 

 

 

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». 

 

 

For 2017 fikk mangeårig sprinttrener 

Leif Olav Alnes prisen. 

 
 

Komitéen for NIVs Ærespris 2017 har bestått av Per Wright (leder), Odd 

Flattum, Berit Berthelsen og Hans B. Skaset. Komitéen avga følgende begrunnelse: 

 

«Leif Olav Alnes har, som trener for Karsten Warholm, stått bak årets store 

idrettsprestasjon, Verdensmesterskap på 400 m hekk. 

Å vinne VM i en USA-dominert øvelse, og der mer enn 200 nasjoner konkurrerer, 

er en kjempebragd, og en trener som følger en utøver fram til en slik seier, er det 

noe spesielt ved! 

Siden 1980-tallet har Leif Olav trent mange av de sterkeste sprinterne i det 

norske friidrettsmiljøet. Han har oppnådd sterke resultater med Geir Moen, John 

Erzgaard, Ezinne Okparaebo, Elisabeth Slettum, Amalie Juel, Karsten Warholm 

m.fl. 

Leif Olav baserer sitt trenerarbeid på velfundert kunnskap, er systematisk og 

tilpasser treningen til den enkelte utøver. I særlig grad utmerker han seg som 

motivator og med å skape idrettsglede som ufarliggjør konkurransesituasjonen.» 

 

Styret vedtok å tildele Norsk Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2017 til Leif 

Olav Alnes. 



14 

 

Medlemsmøtet 10. oktober 2017 

 
Leder Per Wright ønsket 

43 deltakere velkommen – 

og minnet om årsmøtet 

den 9. november, og 

påmelding innen 26. 

oktober. Her har 

foredragsholder, Arne 

Kvalheim, tatt oppstilling 

ved siden av to giganter i 

norsk idrettshistorie; Olaf 

Helset og Rolf Hofmo.  
 

NIVs medlemstall pr dato er 159. Han orienterte også om og gjenga utfyllende 

retningslinjer for opptak av nye medlemmer, vedtatt i styremøtet tidligere på dagen. 

 

 

To nye medlemmer 

ble kalt fram, deres 

bakgrunn ble 

meddelt og 

slips/merke tildelt: 

Gunnar-Martin 

Kjenner og Tor 

Møinichen. 

 

Her ønskes 

Kjenner og 

Møinichen 

velkommen i NIV 

av Per Wright. 
 

Møtets foredragsholder var: 
 

Arne Kvalheim 
 

Arne Kvalheim er velkjent som tidligere politiker for Ap og medlem av Oslo bystyre. 

Enda mer kjent er Arne som topputøver i friidrett. Han har vunnet 11 NM fordelt på 5 

løpsøvelser og han har deltatt i VM og OL. Mottok Kongepokalen i 1969. 

Arne har vært leder av Bislet Games, og i 2016 ga han ut en omfattende biografi om 

Rolf Hofmo. 

Tittelen på foredraget: 
 

«Idrettsfronten 1940 – 1945; Norsk idretts største seier? 

Menneskene bak, bakgrunnen for og konsekvensene av» 
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Hovedpunktene i foredraget: Hvorfor interesse for denne historiske begivenhet. 

Bakgrunnen. Menneskene. Begivenhetene. Konsekvensene. 
 

To norske idrettsforbund: 

- Klassekampen i Norge 1910 – 1930 årene førte til to idrettsforbund. 

- Norges Landsforbund for idrett ble stiftet i 1919. Sprang ut av «Centralforeningen 

for udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug» fra 1861. Arbeidernes 

idrettsforbund stiftet i 1924. 

- Store motsetninger de to forbundene i mellom; kamp om offentlig støtte, bruk av 

idrettsanlegg, masseidrett versus eliteidrett og om aktive utøvere. Idrettens 

samfunnsmessige og sosiale funksjon var også kilde til uenighet. 

- Ulikt syn på idrettssamkvem med Nazi Tyskland (1932 – 1940). 
 

«Idrettsforliket» i 1936: 

- Stortinget vedtok «idrettsforliket» i 1936. 

- Forslag fra regjeringen Nygaardsvold med sterk støtte fra Venstre. Høyre og 

Bondepartiet stemte mot. 

- To likeverdige idrettsforbund i landet. 

- Ga begge forbund statsstøtte i henhold til medlemstallet (Landsforbundet 200.000 og 

AIF 100.000 medlemmer). 

- Gjorde det umulig for kommuner å nekte AIF bruken av kommunale anlegg. 

- Landsforbundet og AIF godtok forliket, men begge forbund hadde sterke 

motstandere. 

- Konkurranser med utøvere/lag fra de to forbund. 
 

 

Svømmere var sterkt representert. Lars Krogh, Lars Petter Heggelund, Rolf 

Gunnar Haagensen og Arthur S. Knudsen 
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Samlingsforhandlinger fra 1939: 

- Rolf Hofmo «kuppet» AIFs landsmøte og foreslo fullstendig samling i 1939. 

Motstand i begge forbund, men styrene sa ja til forhandlinger. 

- Landsforbundets ting høsten 1939 desavuerte forhandlingsutvalget og sa nei. Egil 

Reichborn-Kjennerud fra Sykkelforbundet var fremste motstander mot samling. 

- Nytt ting i Landsforbundet sensommeren 1940. 

- Krigshelten og offiseren Olaf Helset valgt til leder på dette tinget. 

- Tinget vedtok nye forhandlinger med AIF. 

- Interimsstyret i det nye samlede forbundet ble opprettet – med Helset som leder og 

Hofmo som nestleder. 

Holde «hjulene i gang» eller protestere – et moralsk og politisk dilemma: 

- Norge ga offisielt opp kampen i juni 1940. Konge og regjering forlot landet. 

- Hvordan møte den nye situasjonen? 

- Stortingets presidentskap i C. J. Hambros fravær innledet forhandlinger med 

okkupasjonsmakten med sikte på å fjerne regjering og konge. 

- Politiske partier, næringsorganisasjoner, fagforbund, kommuner, kirken, skolen og 

de fleste store organisasjoner visste ikke hvordan man skulle møte situasjonen. 

Mange kom også med utspill og uttalelser som i ettertid i beste fall kan oppleves som 

merkelige. 

- «Holde hjulene i gang» og gjøre det beste ut av situasjonen eller protestere. 

- Også idretten hadde dette dilemmaet. 

Idrettens første sivile organisasjon som løste dette dilemmaet: 

- Idretten viste vei for resten av samfunnet. 

- Kampen om idretten ble hard og fikk store konsekvenser. 

- Samlingen av norsk idrett i 1939/1940 medførte at idretten sto samlet og sterk i 

kampen. 

- Dedikerte mennesker på begge sider gjorde kampen om idretten hard og bitter. 

Rolf Hofmo (1898 – 1966): 

- Henvisning til Arne Kvalheims bok – Rolf Hofmo: Et liv i idrett og politikk. 

- Idrettslig og politisk engasjert fra barneårene (stifter av idrettslag og politiske 

ungdomslag fra 14 års alderen). 

- Politiker (Arbeiderpartiet). Idrettsleder («Generalen»). (Generalsekretær og leder i 

AIF). 

- Nestleder i interimsstyret i det samlede idrettsforbundet. 

- Embedsmann og nasjonsbygger. 

Olaf Helset (1882 – 1960): 

- Skiløper (BUL). Idrettsleder (Leder i NSF. Leder for OL-troppen på ski 1928 og 

1932). 

- Venstremann. Venstrenasjonale idéer. Målsak og forsvarssak. 

- Offiser og endte som general og sjef for Hæren. 

- Krigshelt (slaget om Midtskogen i 1940). 
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- En av tre offiserer som nektet lojalitet til Nazi Tyskland (juni 1940) 

- Leder av Landsforbundet fra 01.09.1940. 

 

Forsamlingen følger fremdeles interessert med. 

 

Asbjørn (Assi) Halvorsen (1998- 1955): 

- Fotballspiller (Sarpsborg FK, Hamburger SV, Landslaget). 

- Fotballtrener (Sarpsborg FK og landslaget, bl.a. for Bronselaget). 

- Generalsekretær i NFF fram til død. 

Birger Ruud (1911 – 1998): 

- Skikonge (hopp og alpint). 

- Talsmann for aktive i 1940/1941. 

- Livsvarig «diskvalifisert» april 1941. 

Joseph Terboven (1898 – 1945): 

- Gauleiter i Norge fra 24. april 1940. En av Hitlers mest betrodde menn. Rapporterte 

direkte til Hitler. 

- Norges «onde ånd» i fem år – de facto leder av landet. Fanatisk Nazist, medlem av 

Nazipartiet siden 1923. Selvmord 7. mai 1945. 

Axel Stang (1904 – 1974): 

- Godseier, gårds- og skogsdrift Maarud gård. 

- NS medlem siden 1933. 

- Idrettsminister, Statsråd for arbeidstjeneste og idrett (1940 – 1945). 

- Ingen idrettsbakgrunn verken som aktiv eller leder. 

- Kortvarig krigsdeltakelse i Waffen SS. 

- Ungdomsfører i NS. 
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Egil Reichborn-Kjennerud (1903 – 1974): 

- Høyesterettsadvokat. Sykkelrytter (Norgesmester). Idrettsleder (Sykkelforbundet 

leder Landsforbundet, styremedlem). Rikssportsfører 1940 – 1941. Viktige Naziverv 

1941- 1945. Tjenestegjorde i Waffen SS (1942). 

Charles Hoff (1902 – 1985): 

-  Populær idrettsstjerne (4 verdensrekorder i stav OL finalist 800 m osv.) 

- Journalist og redaktør (Sportsmanden). 

- Ekspedisjonssjef 1940 – 1941. 

- «Rikssportssjef» 1942 – 1945. 

Hva var motivene til disse tre og andre norske medløpere i idretten: 

- Gjøre det beste ut av situasjonen. Hindre at alt kom under tysk kontroll? 

- Argumentet ble brukt av forsvarerne under landssviker rettssakene. 

- Et sterkt ønske om å spille en rolle og at idretten skulle gå sin gang? 

- Reinspikka nazisme? 

- Idretten er upolitisk og således uavhengig av hvem som styrer landet. (Allment syn 

hos mange før krigen, særlig innen Landsforbundet)? 

Joseph Terbovens radiotale september 1940 – et veiskille: 

- Radiotalen 1940. 

- Forbød alle politiske partier med unntak av Nasjonal Samling (NS). 

- Enhver kontakt med regjeringen Nygaardsvold og Kongehuset var forbudt. 

- Administrasjonsrådet nedlagt. 

- Alle samfunnsinstitusjoner skulle innordne seg okkupasjonsmakten og Naziregimet. 

- Idretten inkludert. 

- 25. september 1940 markerte et veiskille. 

- Usikkerhet om holdning til okkupasjonsmakten kunne tolereres før 25. september, 

men ikke etterpå. (Viktig element i landssviker rettsakene). 

Begivenhetene etter Terbovens radiotale: 

- Cupfinalen 2. oktober (Skeid – FFK). 

- Hofmo i harde Gestapo-forhør. Interimsstyret i stadige møter med departementet. 

- Stang lanserer det nazistiske Norges Idrettsforbund 22. november. 

- Landsforbundet og AIF oppløst 22. november. 

- Alle styremedlemmer i Landsforbundet og AIF trekker seg. 

- Uttaking til landslaget foran brytelandskamp mot Danmark 24. november 1940. 

- Ski- og skøyteløpere nektet å stille i NM i januar 1941. 

- Diskvalifikasjonen av 8 aktive februar 1941. 

- Total idrettsstreik fra april 1941. 

Helsets og Hofmos strategi: 

- Hva kunne en borgerlig idrettsleder og offiser og en ihuga sosialist, tidligere 

revolusjonær og arbeideridrettsleder, ha til felles: 

- Idrettens samfunnsmessige betydning for folkehelse og totalt forsvar. 

- En sterk antinazistisk holdning. En sterk nasjonalisme. 
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- Mange og særlig i Landsforbundet delte ikke Helset og Hofmos idrettssyn og mente 

idretten var og skulle være upolitisk. 

- Strategien var derfor å legge vekt på: Liberale verdier om idrettens frie og 

uavhengige stilling. Motstand mot nazidepartementets ønske om sterk statlig kontroll 

med idretten. 

Stangs radiotale og beslutninger: 

- Stadige forsøk fra Stang og hans medsammensvorne på å overtale idrettens folk til 

samarbeide falt på stengrunn. 

- Stang kunngjorde følgende beslutninger: Landsforbundet, AIF og Interimsstyret var 

«oppløst». «Nye Norges Idrettsforbund» var stiftet. 

- Stangs radiotale (22. november 1940): Viktig å samle all norsk idrettsungdom i det 

nye forbundet. Lokket med statlig støtte. La vekt på at statens innflytelse over og 

ledelse av norsk idrett skulle være mer gjennomgripende enn tidligere. 

Nazifiseringen av norsk idrett: 

- Stang lanserte en styringsmodell for idretten etter naziprinsipper (førerprinsipper). 

- Rikssportsfører og fører for de enkelte særidretter. Vanskelig å finne personer til 

disse «idrettsfører»-vervene. Mange presset, særlig Hofmo. Medlemmer av NS tok 

til slutt vervene. Alle organisasjonsledd i idretten skulle inn i modellen. Sterk statlig 

kontroll med idretten. Idretten skulle rapportere til Stangs departement. I prinsippet 

ville staten styre idretten. 

Idretts-Norge sto samlet: 

- Kjøret mot Helset og Hofmo sveiset idretten enda sterkere sammen. 

- Representanter fra særforbundene innkalt til forhør og «samtaler». Motstand mot 

nyordningen over hele linjen. 

- Referater fra forhørene og «møtene» ble spredt slik at man visste hva andre hadde 

sagt. 

- Interimsstyret utarbeidet et skriv eller en «hvit bok». 

- Vekt på idrettens selvbestemmelses-argumentet. 

Idrettslagene under press: 

- Neste trekk fra Stang og Reichborn-Kjennerud var å «kuppe idrettslagene». 

- «Hvit-boka» til Helset og Hofmo ble spredt til lagene. 

- Hofmos organisasjonserfaring og –talent spilte en viktig rolle. To eksempler: Tjalve 

og Ready. 

Idrettsklubben Tjalve: 

- Klubbens valgte ledere nedla sine verv senvinteren 1941. 

- Nazister overtok klubbens navn og eiendeler og prøvde å drive videre. 

- Kun tre prosent av klubbens gamle medlemmer ble med i Nazi Tjalve. 

- Frigjøringsdagen overtok de valgte styremedlemmene igjen klubben. 
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Idrettsforeningen Ready: 

- Stangs departement oppnevnte ny leder. Klubben nektet, og det valgte styret nedla 

sine verv. 

- De ordinære medlemmene nedla virksomheten. Nazister tok over klubben og driften. 

Aktive utøvere under press: 

- Noen av landets fremste utøvere ble innkalt til Gestapo i forhør (8 i alt), ski, skøyter 

og bryting. 

- Satt under press for å gjenoppta konkurranseidrett. Utøvernes argument var at de 

ikke ville tilhøre et idrettsforbund hvis retningslinjer de var uenige i. Resultatet ble 

livsvarig «diskvalifikasjon». 

- Birger Ruud og Harry Haraldsen ble talsmenn for de 8. 

Interimsstyrets arbeidsprogram fra April 1941: 

- Idretten skulle medvirke til følgende: Nyheter om idrett i den illegale presse. 

Distribusjon av illegale aviser. Økonomisk støtte til arresterte idrettsfolk. 

Samarbeide med Hjemmefronten i frihetskampen. Planlegge gjenreisingen av det 

frie NIF. 

Tilstanden for idretten under krigen: 

- Idrettsstreiken – meget vellykket. Det alt vesentligste av norsk idrett nedlagt fra 1941 

– 1945. Stor tysk irritasjon over dette. 

- Naziidrett under idrettsminister Stang og rikssportfører Hoff: Strevde med å holde 

idretten gående. Få deltakere og ingen tilskuere (1 prosent av de to forbunds aktive 

deltok). For en stor del basert på Nasjonal Samlings ungdomsorganisasjon. Forsøk 

med Tippeselskapet (stort sett svenske og danske kamper) – total fiasko. Noen gamle 

idrettsstjerner deltok, særlig hurtigløp på skøyter. 

- Jøssingidretten - den illegale idretten blomstret, spesielt i idretter som ikke krevde 

anlegg – terrengløp, langrenn og orientering. 

- Idrett viktig i de væpnede styrker i utlandet og ikke minst i «Politireserven» i 

Sverige. 

Idretten ellers i Europa under WW2: 

- Ingen formell idrettsstreik i noe annet land. 

- Aktivitet i mange land: Sverige (som nøytralt) og Finland (som Tysklands allierte) 

deltok i tysk naziidrett på ski, fotball og friidrett (svenske løperes storhetstid). 

- Ski VM 1941 i Cortina: Deltakelse fra Tyskland, Østerrike (annektert av Tyskland), 

Italia Sveits, Romania, Bulgaria, Sverige og Finland. Medaljer stort sett til Sverige, 

Finland og Tyskland. Norges Skiforbund sørget for at dette «VM» ble strøket fra 

listene over mesterskap. 

- Okkuperte Danmark deltok også i naziidrett (fotball og friidrett) og hadde ellers nær 

sagt ordinær idrettsaktivitet. 

Politiske konsekvenser av idrettsfronten: 

- Idretten viste vei i motstandskampen: Andre organisasjoner fulgte etter: Skolen ved 

lærerne, universitetene, Kirken, Landsorganisasjonen. 
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- Idrettsungdommen ble kjernen i motstandskampen, ellers: Norske væpnede styrker i 

utlandet. Milorg. Andre motstandsgrupper. «Politireserven» i Sverige. 

Idrettspolitiske konsekvenser: 

- Felles front mot nazismen styrket enigheten og viljen til samarbeide mellom de to 

deler av norsk idrett resulterte i: Samarbeidet mellom de to idrettsforbund 

(Landsforbundet og AIF) i interimsstyret ble intensivert med Helset og Hofmo i 

ledende posisjoner. Norges Idrettsforbund stiftet i 1946 – Helset og Hofmo igjen i 

ledelsen. Helset og Hofmo varige «allierte» i idrettspolitikk. «Gjør din plikt, krev din 

rett» (Sven Oftedal). Norsk Tipping AS (Hofmo). Statens Idrettskontor (Hofmo). 

Norges Idrettshøgskole (Hofmo). OL i Oslo 1952 (Gerhardsen, Hofmo og Helset). 

Personlige konsekvenser: 

- Hofmo og Halvorsen satt i Sachsenhausen. Begge kom meget syke hjem våren 1945 

og kastet seg inn i arbeidet for norsk idrett. 

- Helset flyktet til Sverige og ble sjef for de norske «polititroppene». Høyt rangert 

offiser med stor innsats for norsk idrett etter krigen. 

- Mange kjente utøvere i fangeleirene i inn- og utland (Birger Ruud, Lars Bergendahl, 

Harry Haraldsen, Johan Haanes og Reidar Kvammen). 

- Stang, Reichborn-Kjennerud og Hoff fikk alle strenge landssvikerdommer. Løslatt i 

løpet av 1950 årene. 

- Aktive utøvere som hadde brutt boikott-linjen og deltatt i nazistiske konkurranser, 

ble uglesett, diskvalifisert og fikk ikke delta i organisert idrett på noen år. Merket for 

livet. 

- De 8 utøverne som ble «diskvalifisert» i 1941 av okkupasjonsmakten fikk opphevet 

dette og ble mottatt som helter i norsk idrett. 

Litteratur:  
- Goksøyr, Matti: 2008 historien om Norsk 

Idrett, 2010 Idrett for alle, 2017 Skjebnekamp. 

- Hofmo, Rolf: Intervju med NRK 11. april 1964.  

- Kvalheim, Arne: 2016 Rolf Hofmo –  

Et liv i idrett og politikk. 

- Lie, Kaare: 1945 Slik kom Idrettsfronten 

 – norsk idrett i krig og fred. 

- Olstad, Finn og Tønnesson: Stein 1987 Norsk Idrettshistorie. 

- Pharo, Helge: 1999 Tjalve 100 år. 

 

 

 

Vi takker Arne Kvalheim for et meget interessant foredrag - fra 

en vanskelig tid for landet vårt og idretten, og det er godt å 

kjenne stoltheten over at idretten og datidens idrettsledere gikk i 

bresjen og kjempet i «frontlinjen» mot okkupasjonsmaktens 

påtrykk og forordninger! 

 
Andreas Morisbak 
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NIVs juletreff 13. desember 2017 
 

Som vanlig de siste årene var møtestedet Olympiatoppen, men frammøtet for enkelte 

ble noe problematisk. Det skyldtes et snøvær som skapte visse problemer for trafikken. 

Det førte blant annet til at de langveisfarende medlemmene fra Tønsberg måtte gi opp 

turen inn til hovedstaden, mens noen mer lokale ble forsinket. Vi ble 55 til bords. 
 

 
 

Her introduserer Atle Sundelin, som 

tidligere, årets toastmaster Lars Kolsrud 

 

 

Men før det måtte den naturlige 

toastmasteren for kvelden, Lars Kolsrud, 

bremse oss litt i forhold til fordrinken som 

sto klar på et bord i møterommet nærmest 

parkeringsplassen. Da det manglet 7 

forventede gjester, ga Lars klarsignalet til 

den første skål – og vi var i gang! Det vil 

si at Lars satte i gang med sang knyttet til 

tekst og bilder på veggen – og fikk oss i 

gang. 

Det startet med NIVs julebordsang, første 

vers – om alt vi har gjort før jul, etterfulgt 

av andre vers som antydet at noen av oss 

ikke hadde gjort noe likevel. 
 

 

Så ble ny leder, Atle Sundelin, introdusert. Han understreket at alle i NIV har hatt en 

rolle i idretten som har brakt oss sammen i denne foreningen til et hyggelig fellesskap. 

Han takket Per Wright for hans utmerkede ledelse av styret i flere år. Videre takket han 

styremedlemmene som sto bak forberedelsene til juletreffet, Berit Berthelsen, Dikke 

Eger, Ellinor Allergoth og de fikk hjelp i gjennomføringen av Berit Skirstad og Petter 

Riiser. Videre var han glad for at vi kunne benytte oss av Lars Kolsrud selv om han nå 

var gått ut av styret. 

 

Berit Berthelsen orienterte oss om hvordan vi skulle finne plassene våre i spisesalen, og 

at et styremedlem fikk tittelen bordsjef ved hvert bord, men et par forfall fra 

styremedlemmer krevde enkelte innbyttere i denne rollen. Ellers gjorde forfallene at det 

ble enkelte åpne plasser ved noen få bord. 

 

Julen er høytid, sa Lars – og Julen er blant annet å hente fram historier og sanger, for 

eksempel Josef på vei til Betlehem med sin høygravide Maria, uspesifisert. Og hva 

opplevde de? Langt å gå – sang – som jeg tror sluttet med «Åh – det er langt å gå». 

Så ble vi bedt om å gå rolig den korte veien til spisesalen – ingen løping i gangene – 

hvilket ble fulgt opp helt naturlig. 
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Da alle hadde funnet sine plasser, 

proklamerte toastmaster at en 

toastmaster har mange slags oppgaver 

– blant annet en obligatorisk 

informasjon om nødutganger, toalett, 

2 enheter drikke inkludert i prisen, 

men muligheter til å kjøpe flere i 

resepsjonen. Et apropos i den 

sammenhengen: «Det er strengt 

forbudt å servere akevitt til 

mangelhårige», sa Lars hvilket førte 

til at flere av oss måtte ty til rødvinen. 

Ellers ble det understreket at vi nå 

befant oss i Scandics lokaler. 

 
 

Her er det Hilde og Atle Sundelin, Anne-Lise 

og Arthur S. Knudsen som har funnet sine 

bordplasser. 
 

Så ordnet toastmasteren rekkefølgen i angrepsbølgen mot matfatene som utgjorde en 

julebuffet med ribbe, pinnekjøtt og tilbehør samt et par kremvarianter til dessert. 
 

Humøret var det ikke noe å si på mens vi ventet på vår tur til spisebordet: 

 

 
 

Ann Helen Bjørnstad, Turid Veslemøy 

Viervoll og Børre Rognlien 

 

 
 

Inger og Tor Møinichen, Brit Mørk 

 
 

Bjørn Bogerud, Elisabeth og Erik 

Sommerfeldt 

 
 

Jarl H. Bibow, Liv Jagge, Arild Holm og 

Hans Olav Torhaug 
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Hans B Skaset, Junina van der Hagen, 

Ove Fløtaker og Berit Skirstad 

 

 
 

Anne Elisabet Syversen, Per og Reidun 

Corneliussen og Paul Nestaas 

 
 

Elisabeth Seeberg, Carl Johan, Anne 

Ma Thorsen og Svein Erik Sjøberg 
 

 
 

Harald Tronvik, Peder Lunde jr. og 

Kari Torhaug 

 

Litt ut i måltidet gjorde toastmasteren oss oppmerksom på at de små plastglassene på 

bordene var akevittglass, men det spilte jo ingen rolle for oss «mangelhårige». Og så 

fant han det opportunt at det skulle synges «Jag vil leva, jag vil dø i Norden». 

 

 
Arne Fagerlie får sine velfortjente 

pontifikalier av Atle Sundelin 

 

Da bordene var ryddet for hovedretten, 

var det klart for det som ble betegnet som 

årets julegave fra Julenissen – i form av 

en ny NIV-rekrutt, Arne Fagerlie, bosatt i 

Groruddalen, ansatt i NIF en 

menneskealder og kjent for å ha gått 

Norge på langs sammen med sin frue Rita 

Andersen. 

Leder Atle foretok den høytidelige 

overrekkelse av NIVs kjente pontifikalier, 

og vi fikk høre at Arne også hadde syklet 

Norge på langs – sammen med to 

funksjonshemmede og hadde ellers en 

allsidig virksomhet i idretten, blant annet 

med lederskap i flere klubber. 
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Toastmasteren minnet oss på at NIV skulle markere sitt 30 års jubileum 19. juni neste 

år, men før det ville det første medlemsmøtet på nyåret finne sted 9. januar. 

 

Og så var det å henge med på sangen «Å, det er langt å gå, og hvem vet om vi kommer i 

mål».  Arne Fagerlie kom i hvert fall i mål med å få på seg det nylig mottatte NIV-

slipset som han tok seg godt ut i. 

 

Plutselig hørte vi et høylydt rop om at «vi har vunnet bronse i svømming!». Naturlig 

nok var det den gamle storsvømmeren, Lars Krogh, som gjerne ville dele denne gleden 

med oss alle. 

 

Det må ellers innrømmes at enkelte av oss 

gjorde noe vi vet ikke sømmer seg i et 

hyggelig selskap, men vi kunne simpelt 

hen ikke la være, vi måtte følge 

utviklingen for håndballjentene mot 

russerne. Vi vet i hvert fall en som tilga 

oss, Brit Mørk, tanta til raske og 

hardtskytende Nora. 

 

Til vår store fryd ble russerne bokstavelig 

talt skutt i senk og de norske til finalen. 

Etter finalekampen kunne en liksom ikke 

komme fra Kuppern’s berømte utsagn om 

at «sølv er nederlag». 

 

 
 

Brit Mørk, tanta til Nora Mørk 

 

 

Mere sang om julebord, og måltidet så ut til å lakke mot slutten – slik kjentes det også 

på magen, og tiden var inne til å takke kjøkkenet for den gode maten. Kevin og hans fire 

medhjelpere trådte fram og mottok fortjent NIV-hyllest. 

Men underholdningen var ikke slutt. Toastmaster Lars fant fram minner i bilder fra det 

vellykkede Nordiske møtet – og med sang til: «Oslo, du er liten til å være så stor. Du er 

byen som setter spor. Du har din sjel og din ånd, aller deiligste sted på jord». Joda, pent 

for både syn og hørsel. Så måtte vi til pers med egen stemme i det Lars betegnet som 

NIV-karaoke med det fenomenale refrenget «A – o – A – o – A – o -  A». 

I en sangpause ble vi minnet om følgende på lysskjermen: «Man slutter ikke å ha det 

gøy når man blir gammel, men man blir gammel når man slutter å ha det gøy». Så sant 

som det er sagt og skrevet. Avsluttende sanger, «Feliz Navidad» og selvfølgelig «I 

wanna wish you a Merry Christmas» med nye bilder på skjermen. 

 

Klokken nærmet seg 22.00, og det var tid for avrunding og avslutning. Leder Atle 

startet med at vi var heldige som hadde en underholder som Lars. De som hadde stått 

for forberedelsene og gjennomføringen fikk sin velfortjente takk – Berit B., Dikke, 

Ellinor, Berit S. og Petter. Han håpet som ny leder at han kunne følge opp det gode 

arbeidet forrige leder, Per Wright, hadde utført. Han minnet om det første møter på 

nyåret, 9. januar og avsluttet med God Jul. 
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Jarl Bibow er en kar som gjerne vil takke når han er fornøyd med noe han har deltatt i, 

så også denne gangen. Han brukte ordet fremragende om foreningen NIV, med H.M. 

Kongen, som det var en glede å være medlem i. Han så lyst på fremtidsutsiktene og 

betonet viktigheten av gode foredragsholdere. En anekdote om Kongen som bemerket 

følgende da det var glemt å fylle hvitvin i ett av glassene på bordet: «Denne vinen var i 

tørreste laget». Ønsket så Kongen og hverandre God Jul.   

 

Nylig bokforfatter, Børre Rognlien, ville også gi uttrykk for at han syntes det er 

hyggelig med NIV-fellesskapet og bidro i tillegg med en historie fra en ordførermiddag 

for bostedsløse der ordføreren avsluttet med følgende hilsen: Takk for i dag alle 

sammen – og vel hjem! 

 

Petter Riiser fikk de siste ordene der han henviste til sitt innlegg på årsmøtet om bildene 

i Æresgalleriet og spesielt omtalen av et kongebilde der en skrue var skrudd gjennom 

Kongens KNS-lue og inn i veggen, hvorav Kongen kom med følgende spontanreplikk: 

 

«Vedkommende hadde vel en skrue løs!» 
 

Da var det slutt – og vi stavret oss fornøyde ut i vinterværet. 
 

Andreas Morisbak 
 

 

JUBILANTER fremover 

 

Fram til neste nummer av NIV-NYTT utkommer, har følgende medlemmer jubilert: 
 

Etternavn Fornavn Dag Mnd. År 70 75 80 85 90 95 

Nybakken Bjørn 20 1 1933 
   

85 
  

Grøtta Kåre J. 21 1 1943 
 

75 
    

Hagen Knut Magne 25 1 1938 
  

80 
   

Wigernæs Ingrid 22 2 1928 
    

90 
 

Jagge Liv 25 2 1943 
 

75 
    

Fasting Kari 11 3 1943 
 

75 
    

Emblem Kjell 13 3 1943 
 

75 
    

Allergoth Ellinor 29 3 1943 
 

75 
    

Aune Olav 30 3 1948 70 
     

Breivik Gunnar 8 4 1943 
 

75 
    

Knudsen Arthur Sverre 23 4 1928 
    

90 
 

Sandaker Thoralf W. 4 5 1923 
     

95 

Lunde Aud Hvammen 31 5 1943 
 

75 
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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 Atle Sundelin og Petter Riiser følger opp 

prosessen. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Atle Sundelin. Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Per 

Wright. 

 

Aftenpostens Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Berit Skirstad. 

 

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: Elinor Allergoth, Harald Tronvik og Lars 

Petter Heggelund 

 

Redaksjonsutvalg: 

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

Lillegård (foto). 
 

 

 

MØTEDATOER 2018 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2018: 

• Medlemsmøter i 2018: tirsdag 6. februar, tirsdag 13. mars, tirsdag 10. april, tirsdag 

8. mai, tirsdag 19. juni, tirsdag 11. september, tirsdag 9. oktober. 

• 30 års jubileumsfest på samme dag som møtet 19. juni 

• Årsmøte blir i uke 45, 6. november. 
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Medlemsmøtet 9. januar 2018 
 

Hele 53 medlemmer var møtt fram til det første medlemsmøtet i 2018, hvilket kan 

registreres som det høyeste siden Tom Tvedts foredrag 13.10.15, når det gjelder 

oppmøte på medlemsmøter – og alle fikk sitteplass. 

 

Vår nyvalgte leder, Atle Sundelin, ønsket alle hjertelig velkommen – og annonserte at 

kontingentkravet ble sendt ut i løpet av januar. Medlemsmatrikkelen kommer i slutten 

av januar. Styret har planer om at Matrikkelen etter hvert skal inneholde bilder av 

medlemmene. Første nr. av NIV-NYTT kommer omtrent samtidig. Neste møte er 6. 

februar med Anders Solheim som foredragsholder (noe usikkert, red. anmerkning). 

 

 

Han avsluttet med at timingen av 

tidspunkt, (9. januar med møte mellom 

Sør- og Nord-Korea) ikke kunne vært 

bedre for dagens tema og foredragsholder 

- og overlot til ny nestleder i styret, Berit 

Skirstad, å introdusere dagens 

foredragsholder, noe som falt naturlig 

siden de gikk i samme klasse på «Katta» i 

Trondheim i sin tid. 

 

Foredragsholder Sverre Lodgaard 

 

 

 
 

 

 

Sverre Lodgaards ekspertområder er sikkerhetspolitikk, geopolitikk, Midtøsten, iransk 

utenrikspolitikk, atomkraftkontroll og – nedrustning samt atomprogrammene til Iran og 

Nord-Korea. Lodgaard var direktør for NUPI i perioden 1997 – 2007 og er nå 

seniorforsker samme sted. 

 

Og det spennende temaet var: 

 

«Konflikten på Korea-halvøya før Pyeongchang-OL» 

 

Han startet med det historisk aktuelle at Nord-Korea ønsker å kunne delta i de 

olympiske leker. Sør-Korea responderte positivt på dette og inviterte til møtevirksomhet 

med naboer som hadde levd i isolasjon fra hverandre i lang tid. Møter som kan føre til 

muligheter for familieforening. Trump ytret at dette kunne ikke ha skjedd uten meg, 

hvilket det er svært liten dekning for. 

 

Nord-Koreas største fiende er USA, men det ligger noe positivt i at Trump etter hvert 

har nevnt at han kunne tenke seg å møte Nord-Koreas leder Kim Jong-un. 
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I sin nyttårstale sa Kim Jong-un at testprogrammet for oppskyting av raketter nå var 

gjennomført – og nå var det over til produksjonen. Dette kan være en mulighet til å 

kunne etablere en kommunikasjon – og kommunikasjonslinjer ble etablert igjen mellom 

Sør- og Nord-Korea. Ellers var mesteparten av talen konsentrert om økonomi, men også 

atomvåpen og et plutonium program (ikke uranprogrammet) ble omtalt. Dette ivaretar 

muligens en sikkerhet, at en føler seg på sikrere grunn. 

Varmeskjold må etableres for sikring mot rakettangrep. Nord-Korea eksperimenterer 

med å plassere atomvåpen på skip og få fram langtrekkende raketter. Ønsker å etablere 

seg som en atommakt. 

 

 
 

Et fylt møterom med spente tilhørere før foredraget begynner 
 

Stormaktenes holdninger til Nord-Korea:  

- USA prøver å tvinge Nord-Korea i kne – hvilket fungerer dårlig. Sanksjoner mot 

landet i 6 – 7 omganger fungerer ikke. I tilfellet Iran fungerte heller ikke det. Da de 

var i ferd med å oppheve sanksjonene der, skjedde det noe. Kanskje det kan fungere 

også i Nord-Korea. Det har skortet på forhandlingsvilje fra USAs side. Vanskelig å 

vite hva nord-koreanerne tenker. Trussel fra artilleri mot Seoul. 

- Kina har tre politiske resonnementer: 1) Ikke noe sammenbrudd i nord. 2) Vrangvilje 

hos nordkoreanerne gitt stadig strengere sanksjoner. 3) Når de har etablert en 

sikkerhetssvære, kan det muligens bli lettere å få til et samarbeid. Eventuelt kutte ut 

de mest provoserende tiltak. 

- Russland er utropt som det «snilleste» landet. Interessert i å styrke 

forhandlingsmulighetene. 

Kim Jung-un er en brutal leder og mer risikovillig enn sin far. Har henrettet mange høye 

militære offiserer. Atomprogrammet er en lek med ilden. Har innført økonomiske 

reformer, men fortsatt er det stor fattigdom i landet. 
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Hvis det ikke skjer noe før lekene, er det lite trolig at det skjer noe under lekene. Alle 

vil være til stede, og avviklingen vil ikke representere noen fare. Partene har gått høyt 

opp på banen – og det ser lyst ut for lekene. 
 

Nordkoreanerne vil sende så vel utøvere som en bredt sammensatt delegasjon til OL i 

Pyeongchang i Sør-Korea. Offisielle representanter på høyt nivå i tillegg til den 

nasjonale olympiske delegasjon. Dette ble bestemt i det historiske møtet mellom 

representantene fra Nord- og Sør-Korea i Panmunjom den 9. januar, det første i sitt slag 

på mer enn to år. Det kommer idrettsutøvere, publikum, kunstneriske utøvere, et 

taekwondo-oppvisningsteam og journalister. 
 

Sørkoreanerne fikk ikke umiddelbart noen respons på sitt utspill om forhandlinger om 

Nord-Koreas atomvåpenprogram, men den Nordkoreanske delegasjonen sa imidlertid at 

de var åpne for å fremme forsoning gjennom dialog. Sørkoreanerne har foreslått at 

militære ledere fra nord og sør skal møtes til samtaler for å redusere spenningen på 

halvøya. Sør-Korea og Nord-Korea er også blitt enige om å gjenopprette en militær 

direktelinje, en linje som har vært stengt i nesten to år. 

Det var Nord-Koreas leder Kim Jong-un som i sin nyttårstale først ga uttrykk for ønsket 

om å sende delegater til OL. Deretter svarte Sørkoreanske myndigheter med å invitere 

til samtaler på høyt nivå. Men Nordkoreanerne sa ikke ja til å møtes før USA og Sør-

Korea hadde erklært seg villige til å utsette sine planlagte felles militærøvelser til etter 

at lekene var over. I Pyongyang, Nord-Koreas hovedstad, oppfattes disse årlige 

manøvrene som Washingtons og Seouls forberedelser til krig mot Nord-Korea. I 

anledning denne gledelige tilnærmingen mellom sør og nord ba Sørkoreanerne om at de 

to landene arrangerer familiegjenforeningsmøter samtidig som OL pågår. 

Gjenforeningene vil eventuelt bli arrangert under den Koreanske månekalenderens 

nyttår, som i år feires midt i februar. Flere millioner mennesker ble skilt fra sine kjære 

på grunn av krigen på Korea-halvøya fra1950 til 1953. De fleste har aldri fått se igjen 

sine familier på den andre siden av grensen som skiller de to Koreanske statene. 
 

Sørkoreanerne foreslo også at de to landenes 

idrettsutøvere skal marsjere i samlet tropp inn på 

OL-arenaen når lekene åpner. Forrige gang det 

skjedde var under Torino-lekene i 2006.Det var 

interessant å høre en eksperts nøkterne og 

innsiktsfulle fremstilling av motsetningene på Korea-

halvøy og stornasjonenes innstilling til dette. 
 

Vi takker Sverre Lodgaard så mye for foredraget. 
 

Og så er det jo positivt å registrere at idretten og OL 

kan bidra til at fiender kan nærme seg noen 

forsoningstanker som vi får håpe kan utvikle seg 

videre. 

 
 

Berit Skirstad og Sverre 

Lodgaard 
 

Andreas Morisbak 
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Nye NIV-medlemmer 
 

 
 

Arne Fagerlie 

Mangeårig ansatt i Oppland idrettskrets og 

NIF sentralt 1975 - 80, og 1981 – 2001. 

Kallenavn «Arne-kurs» pga. de mange 

kursene han holdt for idrettslag. 

 

Idrettsleder i HVPU i Akershus og leder 

ved flere Paralympics, Spesial Olympics 

og Deaf Olympics. Styremedlem i 

Ridderrennet og idrettslag.  

 

Aktiv som friidrettsutøver og 

basketballspiller og både syklet og gått 

Norge på langs. 

 

 

Styremedlem i flere idrettsklubber. Blitt 

norgesmester 63 ganger, herav 59 ganger i 

tennis, 3 i badminton og 1 i squash.  

 

Vært medlem i en rekke komitéer i 

klubber og forbund.  

 

Tenniskommentator i Eurosport 
 

 

 
Foto: Fra facebook 

Kirsten Robsahm 

 
Foto: Annbjørg Engseth 

Bjørn Fossan 

 

 

Har arbeidet som fysioterapeut for flere 

idretter også på Olympiatoppen. Sist som 

sjefsfysioterapeut fra 1996 - dd.  

 

Har vært styremedlem i Norsk 

idrettsmedisinsk Institutt, og styremedlem 

og leder av Norsk Fysioterapeut forbunds 

faggruppe for idrettsfysioterapi samt flere 

andre tillitsverv innen Norsk 

Fysioterapeutforbund. 
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Thor Ole Rimejorde hedret på internasjonal 

trenerutdanningskonferanse 
 

ICCE – International Council for Coaches Education – er en verdensomspennende 

trenerutdanningsorganisasjon som ble grunnlagt i 1997. ICCE har siden oppstarten i 

1997 jobbet med å lede vei og støtte utviklingen av trenere globalt. Årets globale 

trenerutdanningskonferanse ble arrangert i samarbeid med Liverpool John Moores 

University. 

 

Thor Ole Rimejorde – tidligere utdanningssjef i idrettsforbundet og lederen for 

«Prosjekt -88» - forløperen til Olympiatoppen - var en av grunnleggerne av ICCE. Han 

ledet arbeidet med å utvikle organisasjonens trenerfilosofi gjennom å være leder for 

ICCE’s etiske komité. Thor Ole la vekt på at utvikling av trenere og utøvere er en 

prosess og ikke en beskrivende oppskrift alle må følge. Viktige holdepunkter var og er: 

viktigheten av en egen trenerfilosofi, utøveren i sentrum, ansvarlige bevisste utøvere, et 

holistisk syn på utvikling, individuell utvikling og prinsippet om at kvaliteten alltid kan 

forbedres. ICCE hedret Thor Ole på årets konferanse ved åpningen og ved å presentere 

«ICCE Coaching Philosophy» slik den i sin tid ble formulert av Thor Ole i ICCE’s 20-

årsjubileumsbrosjyre (se nedenfor). 

 

Vil du vite mer om ICCE, se deres hjemmeside: www.icce.ws 

 

 
 

Erling Rimeslåtten 
 

http://www.icce.ws/

