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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

17. årgang Nr. 4  oktober 2018 
 

Jubileum er tid for å mimre: 
 

 
 

Noen vil fremdeles huske dette flotte jubileumsskriftet fra 2008 med ansvarlig redaktør 

Aage Møst. Andre i redaksjonen var Egil Gulliksen, Arthur S. Knudsen, Bente Hoel og 

Bjørn Bogerud. Styreformann på den tiden var Ove Fløtaker. 

For dem som ikke fikk dette nummeret med seg – fortvil ikke, dette vil også bli utlevert 

på årsmøtet i november sammen med det nye heftet for de siste 10 årene.  
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Jubileumsåret 2018 – del 2 
 

 

Da er vi kommet fram til andre del av feiringen av vårt 

30 års jubileum, nemlig årsmøtet – denne gangen i 

flotte omgivelser i KLP. 

 

Det er svært gledelig at vårt første medlem  

HM Kong Harald har meddelt at han ønsker å være til 

stede. 

 

Hvilken ramme dette blir rundt vårt jubileum!! 

 

Styret har valgt å levere ut igjen det flotte heftet fra 20 

års jubileet og et ekstra hefte for de siste 10 årene som 

er ført i pennen av Håvard Lillegård. 
 

Av de 24 personene 

som var til stede på 

stiftelsesmøtet er det 

bare Ingrid 

Wigernæs som lever. 

Hun kommer 

sannsynligvis på 

årsmøtet. 

 

I tillegg til stifterne 

var det 11 stykker 

som beklaget at de 

ikke kunne være med 

på møtet den gangen. 

Av disse lever nå 

bare daværende 

Kronprins Harald og 

Christian Mohn. 
 

 
 

Ingrid Wigernæs i 2008 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

Dessverre har vi nå akkurat fått melding om at medlem 

nr. 1 er blitt opptatt med den store NATO-øvelsen. 

 
 

 
  

NIV-NYTT Utkommer i januar, april, august og oktober. 

Redaksjon:  Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Foto:  Håvard Lillegård 
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ÅRSMØTE 2018 
tirsdag 6. november kl. 16.30 

med vertskap 
KLP – Norges største pensjonsselskap 

 

Program: 

16:30 – 17:00 Ankomst KLP-resepsjonen i Dronning Eufemias gate 10 i Oslo 

(Ligger i den kjente «Barcoden» på sjøsiden av Oslo S) 

17:00   Ankomst av HM Kong Harald 

17:00 – 17:30 Samvær og forfriskninger 

17:30 – 18:00 Velkommen ved konsernsjef Sverre Thornes, KLP og  

leder Atle Sundelin, NIV 

 

18:15  NIVs årsmøte 

Årsmøtet åpnes av leder, og det velges møteleder. 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

3. Styrets beretning 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

5.1. Forslag om endring av vedtektenes § 10 

5.2. Forslag om fullmakt til styret om det videre arbeidet med Æresgalleriet 

6. Fastsette innmeldingsavgift 

7. Fastsette årskontingent 

8. Forslag til budsjett for kommende år 

9. Valg av styre: 

9.1. leder 

9.2. nestleder 

9.3. styremedlem – økonomi 

9.4. styremedlem – sekretær 

9.5. 4 styremedlemmer 

10. Valg av 2 revisorer 

11. Valg av valgkomité: Leder og 3 medlemmer. 

 

Utdeling av årets ærespris for trener/leder og journalistprisen 

 

19:15  3 retters middag med underholdningsinnslag 

21:00  Sosialt samvær med kaffe og avec 

22:30  Avslutning  
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Sak 3 STYRETS BERETNING  

 

For perioden 1. oktober 2017 – 30. september 2018 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 30. årsmøte 9. november 2017. Norges 

Idrettsforbund (NIF) var vertskap. Møtet ble holdt i Kinoteket i Ullevål stadion.  

85 deltakere med HM Kong Harald i spissen var til stede. Leder Per Wright takket 

Idrettspresident Tom Tvedt som påtok seg vertskapet for andre gang og for økonomisk 

støtte og lån av møterom i forbindelse med foreningens styre- og medlemsmøter. 

 

På årsmøtet ble følgende styre valgt: 

Leder: Atle Sundelin (ny). 

Nestleder: Berit Skirstad (ny). 

Styremedlem økonomi: Lars Petter Heggelund (ny). 

Styremedlem – sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg). 

Styremedlemmer: Ellinor Allergoth (gjenvalg), Berit Berthelsen (gjenvalg),  

Dikke Eger (gjenvalg), Petter Riiser (gjenvalg). 

 

Revisorer: 

Brit Mørk (gjenvalg) og Jarl Bibow (gjenvalg) 

 

Valgkomité: 

Leder: Per Wright (ny). 

Medlemmer: Håvard Lillegård (ny). Elisabeth Seeberg (gjenvalg) 

            Laila Andresen (ny). 

 

Styret har i perioden oppnevnt følgende utvalg: 

 

Norsk Idretts Æresgalleri:  

Oppnevnelse av utvalget stilles fortsatt i bero på grunn av at det er i gang en 

prosess som foreløpig er uavklart. 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: 

Fra Aftenposten: Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim. Fra NIV: Lars 

Kolsrud og Berit Skirstad. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

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

Esten O. Sæther. 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Elisabeth Seeberg. Medlemmer: Lars Kolsrud, Anne Marie Lund Thorvik 

og Per Otto Furuseth. Berit Skirstad er kontakt mot styret. 
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Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og Lars 

Petter Heggelund. 

Redaksjonsutvalg: 

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

Lillegård (foto). 

 

 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr 30.09 2018 hadde NIV 159 medlemmer. 3 medlemmer har gått bort i perioden: Ulf 

Even Rian, Arne Nyland og Leif Ljungqvist 

7 nye medlemmer er tatt opp: Arne Fagerlie, Bjørn Fossan, Kirsten Robsahm, Inge 

Hansen, Kjell Kaspersen, Arne Modahl, Per Ottesen. 

 

 

Styrets virksomhet 

Styret har i perioden holdt 8 styremøter. Den største saken for styret har vært 

oppfølgende arbeid med Æresgalleriet og å få til et gunstig samarbeid med NIF, 

Olympisk museum og Kulturdepartementet om saken. 

Julemøtet med ledsagere ble også denne gangen arrangert på Toppidrettssenteret. 

I anledning NIVs 30 års jubileum ble det arrangert en jubileumstur med ledsagere til 

Kleivstua. 

 

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

kommet med innspill i form av aktuelle foredrag som kan ha interesse for målgruppen – 

spesielt innenfor idrettsområdet.  

 

Styret synes også det er viktig å gi oppmerksomhet til medlemmer som fyller runde år 

og har derfor fulgt opp tradisjonen fra tidligere med dette. 

 

Våre medlemsmøter, med styremøter i forkant, har som tidligere vært holdt i Idrettens 

Hus, Ullevål Stadion med servering av lunsj i NIFs kantine før medlemsmøtene. 
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Medlemsmøter og arrangementer 

 
Dato Kåsør Tema Delt. 

10.10.17 Arne Kvalheim Idrettsfronten 1940 – 1945; Norsk 

idretts største seier? Menneskene bak, 

bakgrunnen for og konsekvensene av. 

43 

13.12.17 Lars Kolsrud Toastmaster i NIVs juletreff. 55 

09.01.18 Sverre 

Lodgaard: 

Konflikten på Korea-Halvøya før 

Pyeongchang- OL. 

53 

06.02.18 Ole Kristian 

Strøm 

Situasjonen i russisk idrett etter doping-

avsløringene. 

48 

13.03.18 Arne Myhrvold Hva gjøres for at de Olympiske Leker 

skal få en god fremtid? 

43 

10.04.18 Lasse Sætre Skøyteidrettens eventyrlige comeback - 

Hva er hemmeligheten? 

38 

08.05.18 Generalsekretær 

i Oslo 

Idrettskrets, 

Magne Brekke 

Driftes idrettslag etter NIFs visjon:  

«Idrett for alle?» 

35 

19.06.18  Jubileumstur til Kleivstua på 

Krokskogen. 

42 

medlemmer 

og 19 

ledsagere 

11.09.18 Hans Kristian 

Koss 

Doping som økonomisk kriminalitet 47 

09.10.18 Matti Goksøyr Idrettsfronten 53 

 

 

Årsmøte 2017 

For annet år på rad hadde NIF påtatt seg vertskapet for årsmøtet. Denne gangen i en 

kobling til HM Kong Haralds 80 års feiring. Arrangementet var utmerket og NIV er NIF 

stor takk skyldig. 

 

Foreningens gave til HM Kong Harald var et stort diplom kreert av styremedlem Dikke 

Eger med NIV-medlemmers navnetrekk. Overrekkelsen ble foretatt av styreleder Per 

Wright med assistanse av Dikke Eger. 

 

I etterkant av årsmøtet ble NIVs priser delt ut. Leder for det styreoppnevnte utvalget for 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris, Åge Dalby, foretok overrekkelsen 

av prisen til Ole Kristian Strøm, VG. Berit Berthelsen, medlem av det styreoppnevnte 

utvalget for Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris, foretok overrekkelsen av prisen til 

Leif Olav Alnes. 
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I den etterfølgende middagen ønsket den nye generalsekretæren i NIF, Karen Kvalvåg, 

velkommen til bords. Jo Nesbø og medspiller Lars Jones underholdt med kjente viser. 

Karsten Warholm var også til stede ved middagen, og vi fikk høre litt om tenkningen 

bak deres virksomhet som utøver og trener. 

 

 

NIV-NYTT 

Det er som tidligere gitt ut fire nr. i perioden. Medlemsbladet gjengir referater fra 

medlemsmøter og andre NIV-arrangementer, minneord over medlemmer som har gått 

bort, jubileumsdager, enkelte bokomtaler av bøker skrevet av NIV-medlemmer og 

eventuelle andre innspill. En god del bilder prøver vi å få med. 

 

 

NIVs nettside (idrettsleder.no) 

En forsøker å oppdatere Nettsiden med noen aktuelle NIV-aktiviteter etter hvert og 

knytter bl.a. NIV-NYTT også til internettsiden. 

Det arbeides fortsatt med oversikt over og arkivering digitalt av dokumenter for 

organisasjonen. 

 

 

Norsk Idretts Æresgalleri 

Det er tatt kontakt med og gjennomført flere møter med mulige interessenter, mulige 

bidragsytere og samarbeidspartnere for å komme fram til en hensiktsmessig og mest 

mulig gunstig ordning i saken - som gjelder en digitalisering av gamle og eventuelt nye 

bilder av aktuelle kandidater. 

 

Det er avholdt møte med NIF som vil bidra i et samarbeid. Det er tatt kontakt med 

Olympisk museum som har bekreftet at de tapte bildene vil bli erstattet. En har hatt 

møte med og søkt Kulturdepartementet om stønad – og fått tildelt kr 250.000,-. 

 

Det er oppnevnt et utvalg til å utpeke kandidater til Æresgalleriet for perioden 2008 – 

2018: Petter Riiser, Børge Stensbøl, Jann Post, Anne Thidemann og Grete Johansen. 

 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder som har gjort en særlig fortjenstfull 

innsats for idretten i de senere år. Prisen ble første gang delt ut i 1982 og er tidligere delt 

ut 25 ganger.  

 

Æresprisen i 2017 ble tildelt Leif Olav Alnes. Han har som trener for Karsten Warholm, 

stått bak årets store idrettsprestasjon, gull i Verdensmesterskapet på 400 meter 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. 
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Siden 1980-tallet har Leif Olav trent mange av de beste sprinterne i det norske 

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

Ezinne Okparaebo, Elisabeth Slettum, Amalie Juel, Kasten 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. 

 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

Denne prisen ble første gang delt ut i 2008 og kan tildeles en norsk journalist som har 

gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken på idrettsområdet. 

 

Prisen ble tildelt Ole Kristian Strøm, født 14.02.62. Senior reporter 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 biovitenskapelige universitet/Ås 1982-87. 

Snakker russisk. VG korrespondent i Moskva 1995-96. Studier ved Pushkin Language 

School og Lomonosov University (1995-96). 

 

En særdeles allsidig og kunnskapsrik sportsjournalist innenfor mange fagfelt. Stillfaren 

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

 

 

Aftenpostens Gullmedalje 

Prisen ble gitt til Karsten Warholm 
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Økonomi 

Årets regnskap har avvik i forhold til budsjettet. Det var budsjettert med et underskudd 

på kr 67.000,- mens resultatet ble et overskudd på kr 55.053,-. Hovedårsaken er en 

økning i finansinntektene på nærmere kr 50.000 mer enn budsjettert.  

Tilskuddet fra NIF ble betalt for to regnskapsår med til sammen kr 50.000,- i forhold til 

budsjettert kr 20.000,-. 

 

I påvente av en avklaring i forhold til Æresgalleriet er det budsjettert kr 40.000,- som 

ikke er benyttet. De andre postene følger stort sett budsjettet. 

 

Vi minner også om at det på fjorårets årsmøte i sak 5.3 fikk styret fullmakt til å bruke 

nødvendige midler, oppad til kr 250.000,- fra egen kapitalen, for å realisere prosjektet. 

Denne bevilgningen er så langt ikke benyttet. 

 

Aktiva-plasseringer:  

I november 2016 plasserte vi kr 505.000,- i Forvaltningshuset AS. Verdien er ved 

regnskapslutt kr 554.188,-. I 2018 har fondet ikke utviklet seg nevneverdig. Våre 18.822 

aksjer i DNB fortsetter en positiv utvikling. Aksjene hadde en kurs på 170 den 29. 

september og verdien av aksjene i regnskapsåret har gått opp fra kr 3.020.931,- til  

kr 3.199.740,-. På våre bankinnskudd i Nordea er renteinntektene marginale. De utgjør 

til sammen kr 470,22. 

 

I henhold til idrettens regnskapsbestemmelser blir samtlige utbetalinger godkjent av to 

personer. 

 

 

Oslo 09. oktober 2018 

 

 

 

Atle Sundelin  Berit Skirstad  Andreas 

Morisbak 

 Lars Petter 

Heggelund 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 

 

 

 

 

 

      

Berit Berthelsen  Ellinor 

Allergoth 

 Dikke Eger  Petter Riiser 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 
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Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 
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Forslag til vedtak: 

 

Regnskap for 2017/18 godkjennes og styret gis ansvarsfrihet. 
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Sak 5 Innkomne forslag 

 

 

 

Sak 5.1 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 10 Årsmøte, (første 

setning): 

 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Vedtektene lyder: 

Årsmøtet holdes i oktober eller november måned og kombineres med selskapelig  

samvær. 

 

Forslag til ny tekst: 

Driftsåret baserer seg på kalenderåret. Årsmøtet holdes i februar eller mars måned 

og kombineres med selskapelig samvær. 

 

Styrets begrunnelse: 

• NIV følger dermed NIFs anbefalinger for regnskap og driftsår. 

• Forenkler deler av regnskapsarbeidet, ref. opptjente renter på bankkontiene. 

• Erfaringen er at det lange sommeroppholdet skaper unødvendig kort tid til 

forberedelsene av Årsmøtene (utarbeidelse av årsrapporter, forslagsfrister, 

arbeidet med prisene, spesialutgaven av NIV-Nytt med årsmøtepapirene etc.). 

Omleggingen gjøres fra og med 1/1 2020, dvs. at budsjett- og regnskapsåret 

2018/19 blir på 15 måneder, fra 1. oktober 2018 til 31.12.2019 med årsmøte i 

februar/mars 2020. 

 

 

Sak 5.2 Forslag om fullmakt til styret om det videre arbeidet 

Æresgalleriet 

 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med digitaliseringen av Norsk 

Idretts Æresgalleri med intensjon om at dette skal kunne realiseres innenfor de 

rammene som styret har presentert i sin orientering under årsrapporten. 
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Styrets begrunnelse: 

Det vises til grundig informasjon fra styret under styrets beretning (Sak 3). 

Etableringen av et digitalisert web-basert Æresgalleri har vist seg å være mye 

tyngre enn først antatt. Etter at også Kulturdepartementet har gitt sin bevilgning 

til revitaliseringen finner styret det riktig å fortsette arbeidet med Æresgalleriet. 

Styret har, som tidligere meddelt, etablert et utvalg som skal fremme potensielle 

kandidater for perioden 2008 – 2018. 

 

Det vil bli gitt en siste muntlig oppdatering fra styret på årsmøtet. 

 

 

 
Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Innmeldingsavgiften foreslås uforandret på Kr. 200,-. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
 

 

 
Sak 7 Fastsette årskontingent 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Årskontingenten foreslås uforandret på Kr. 400,-. 

 

Styrets vurdering: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
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Sak 8 Forslag til budsjett for kommende år 
 

 

 
 
 

Forslag til vedtak: 

 

Gitt at styrets forslag under Sak 5.1 er vedtatt: 

Alternativ 2 for budsjett for 2018/19 godkjennes i henhold til forslag. 

 

Er styrets forslag under Sak 5.1 ikke vedtatt: 

Alternativ 1 for budsjett for 2018/19 godkjennes i henhold til forslag. 
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Sak 9 Valg av styre 
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Sak 10 Valg av 2 revisorer 

 

 

 

Valgkomitéen foreslår følgende valgt som revisorer, (se valgkomiteens innstilling under 

Sak 9 Valg av Styret): 

 

    Brit Mørk  Gjenvalg 

    Jarl Bibow  Gjenvalg 

 

 

 
Sak 11 Valg av valgkomité 

 

 

 

Styret foreslår følgende valgkomité: 

 

Leder Per Wright Gjenvalg 

Medlem Håvard Lillegård Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Medlem Laila Andresen Gjenvalg 
 

 

 

JUBILANTER fremover 

 

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

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd. År 70 75 80 85 

Johannesen Knut Skøyter 6 11 1933 
   

85 

Eger Dikke Ski 7 11 1943 
 

75 
  

Bibow Jarl H. Tennis 26 11 1938   80  

Windstad Hjalmar Sykling 30 11 1943 
 

75 
  

Eriksen Øistein Sykling 5 12 1948 70 
   

 

 

MØTEDATOER 2018 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2018: 

• Årsmøte tirsdag 6. november hos KLP, Dronning Eufemias gate 10 Oslo 

• Julemøte tirsdag 11. desember på Toppidrettssentret.  
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Medlemsmøte 11. september 2018 
 
 

47 medlemmer var til stede da leder Atle Sundelin 

ønsket velkommen. 

 

En kjent fotballspiller med 34 landskamper og 

anerkjent fysioterapeut-virksomhet, Kjell Kaspersen, 

ble presentert som nytt medlem i foreningen. 

 
 

 

 

Så introduserte Sundelin dagens foredragsholder: 

 

Hans Christian Koss 

førstestatsadvokat i Økokrim 

 

På en stor konferanse som Antidoping Norge 

arrangerte 25. juni holdt Koss et interessant foredrag 

der han konsentrerte seg om at doping må betraktes 

som økonomisk kriminalitet og behandles og straffes 

på linje med annen økonomisk kriminalitet. 

 

Han var bedt om å utdype synspunktene for oss og eventuelt komme inn på hvilke andre 

utfordringer idretten, også i Norge, står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet, 

f.eks. kampfiksing av fotballkamper og resultatfiksing i andre idretter. 

 

Hvor bekymret bør norsk idrett være for slik økonomisk kriminalitet? 
 

Hans Christian Koss (for øvrig bror av Johan Olav Koss) startet med å si litt om sin 

bakgrunn. På nevnte konferanse ble han presentert som ekspert på økonomisk 

kriminalitet. Det har sammenheng med at han i nesten 13 år har arbeidet i Økokrim, 

hvor han ledet etterforskningen, vært påtaleansvarlig og aktorert saker om alvorlig 

økonomisk kriminalitet. Og det er primært erfaringene og kunnskapen fra dette arbeidet 

hans innlegg ville lene seg på. Saker om økonomisk kriminalitet innen idretten spesielt 

hadde han derimot ikke arbeidet spesielt med.  

Idretten har imidlertid vært en viktig del av hans liv. Og det å analysere idrettens 

utfordringer fra et økonomisk kriminalitetsperspektiv er noe han har gjort i mange år. 

Og det er hva man kan se når man betrakter idretten med slike briller – i dette 

perspektivet - det var hva han ville dele med oss. 

Hans hovedintensjon var å presentere noen innfallsvinkler og perspektiver, som vi 

eventuelt kunne bruke til å gjøre oss opp egne tanker og oppfatninger om. 
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En forventningsfull forsamling like før start. 

 

Han ville gå inn på tre typetilfeller som kanskje er de mest aktuelle: 

- Doping som økonomisk kriminalitet 

- Kampfiksing 

- Økonomisk kriminalitet begått av tillitsvalgte. 

Doping i et økonomisk kriminalitetsperspektiv 

For et par år siden fikk vi et straffebud mot doping. Dette regelverket er imidlertid 

bygget på lesten til narkotikaforbrytelser. Begrunnelsen bak straffebudet var at man 

mente å kunne dokumentere at doping var helseskadelig, at det medførte mer vold – i 

gatene, men også i nære relasjoner. Og man så bl.a. at de som tidligere importerte og 

solgte narkotika, gikk over til doping – for det var mer lønnsomt. En må imidlertid vite 

at siden begrunnelsen er helse og ordensmessig, er det store avvik mellom idrettens 

dopingliste og straffebudets dopingliste. 

 

Det er en type dopingsak der hvor det legges til grunn at overtredelsen verken er 

forsettlig eller gjort for ulovlig å manipulere kroppen til å prestere bedre – som de siste 

dopingsakene i norsk langrenn. Det var ikke slike saker han ville snakke om, men kun 

om doping brukt i prestasjonsfremmende hensikt. 

 

I begynnelsen var sport et spill – og doping juks. Det er det fortsatt, men i dag er det 

mer enn det. I dag er sport også en enorm finansiell industri, inkludert muligheter for 

enorme finansielle gevinster. Men med store pengesummer følger grådighet. Og en må 

aldri undervurdere grådighetens kraft. 

 

Når de finansielle insentivene blir så store som i dag i idretten, vil den kunnskap, 

kompetanse og hjelp man trenger for å lure systemet, være tilgjengelig – og den vil 
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være til salgs. Så det vil fortsatt etableres velorganiserte grupper med betydelige 

ressurser og et svært høyt kompetansenivå som vil være i stand til å lure systemet. 

Kraften av den grådigheten som følger så store pengesummer som det er i idretten i dag, 

er for sterk til at noen privat organisasjon kan bekjempe den alene. Det er naivt å tro at 

idrettsorganisasjonene vil være i stand til å avdekke de beste (verste) jukserne, og naivt 

å tro at idrettens ris bak speilet – utestengelse fra idretten - kan ha den nødvendige 

avskrekkende effekt. Så idrettsorganisasjonene må akseptere at de trenger hjelp. Han 

presiserte dette fordi mange idrettsorganisasjoner har motsatt seg myndighetenes 

innblanding. Og det er fortsatt mange som mener at idretten selv skal rydde opp i eget 

hus. 

 
 

 
 

Maktkampen i WADA - mellom myndighetene 

og IOC - er et eksempel på dette. Men 

realismen i en slik ambisjon er 

virkelighetsfjern sammen med de store 

pengenes inntog. 

I tillegg må ledere behandle dette som en 

finansiell forbrytelse. Hvorfor?  

Enhver doper som mottar penger som resultat 

av deltakelse i idrett – mottar penger 

vedkommende ikke er berettiget til - tar m.a.o. 

penger vedkommende ikke skulle hatt. 

Og hvis de økonomiske gevinstene man kan 

oppnå gjennom idrett forblir en lovløs del av 

vår økonomi, kun kontrollert av idretten selv, 

så får vi en «reven i hønsegården – situasjon». 

Vi må ta innover oss at normale forventede konsekvenser da er økonomiske misligheter 

og kriminalitet som bedragerier, bestikkelser, korrupsjon og medisinske eksperimenter 

på mennesker. Dette er også et problem for samfunnet, og det trenger å bli behandlet på 

samme måte som andre slags finansielle forbrytelser - med politimetoder til å påvise 

forbrytelsene. Det vil gi en reel mulighet for å ilegge avskrekkende og demotiverende 

straffer anvendelig på alle utøvere og alle deres hjelpere, inkludert trenere, doktorer, 

hjelpepleiersker, vitenskapsmenn, tillitspersoner i idrettsorganisasjonene, klubber, lag 

og andre. 

 

Den første forutsetningen for at man effektivt kan bekjempe doping, for å ha et 

realistisk håp om at vi kan sikre utøverne en rettferdig idrett, er altså at 

idrettsorganisasjonene erkjenner at de trenger hjelp, og at myndighetene tar sin del av 

ansvaret. 

 

For at vi skal kunne behandle dette på linje med annen form for økonomisk kriminalitet, 

så forutsetter det at vi har straffebud som passer. Regler som er formet i lys av 

særtrekkene til denne type økonomiske misligheter. 
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Problematikken eksemplifisert ved dopingsakene knyttet til Lance Armstrong og Jan 

Ulrich. 

 

Så kommenterte Koss spørsmålet om hvor bekymret norsk idrett bør være for slik 

økonomisk kriminalitet. Utgangspunktet er altså at i ethvert tilfelle hvor en som doper 

seg mottar penger for å drive eller prestere idrettslig, er dette et problem. 

 

Han uttrykte seg sterk i troen på at tilsvarende doping-skandaler som Armstrong og 

Ulrich-sakene samt statsstyrte dopingprogrammer som i Russland ville være vanskelig, 

ja nesten umulig, å gjennomføre i Norge. Han har stor tillit til norsk idrettskultur.  

Det ville komme som et sjokk om det avdekkes at doping er blitt satt i system av 

Olympiatoppen, noen av våre idrettsforbund, klubber eller lag.  

Men samtidig minnet han seg selv om at tillit er den økonomiske kriminalitets beste 

følgesvenn. Det er ingen steder det er lettere å jukse og bedra enn der hvor ingen tror 

slikt kan skje. Det er et vanlig fellestrekk blant hvitsnippforbrytere at domfelte nøt stor 

tillit og misbrukte denne. 

 

Koss mintes også tiden før Eva Joly vendte sitt kritiske blikk mot hjemlandet. Da levde 

de fleste av oss i den behagelige tro at vi var forskånet for korrupsjon. I dag vet vi 

bedre, men det er ikke lenge siden Jolys påstander vekket oppsikt. Da problemstillingen 

ble erkjent og tatt på alvor, kom bevisene, straffesakene og domfellelsene. 

 

Og hvis vi ser oss selv fra utsiden, vil vi da være like sikre på at det ikke er et eneste lite 

element av juks forbundet med den relativt utstrakte bruken av astmamedisiner? 

Og ville vi da vært sikre på at ingen arrangører i Norge har vært med på å skjule 

dopingbruk? For å tiltrekke seg profilerte utøvere og derigjennom større seertall og 

bedre sponsor- og TV avtaler? 

 

De fleste har vel også fått med seg at det i alle fall er noen østerrikere som ikke anser 

nordmenn i idrettsledelsen som et sikkert bevis på at doping-bedragerier og korrupsjon 

ikke kan inntreffe. 

 

Så hvor står vi egentlig? 

Finnes det systematisert eller akseptert doping også i Norge? Han aner ikke. 

Hans spørsmål til oss er heller: Bør vi akseptere at problemstillingen også gjelder for 

oss, og bør vi ha en beredskap til å håndtere den om den oppstår? 

 

Men om det er høyst usikkert om vi har systematisert eller akseptert doping som 

involverer idrettsorganisasjoner, arrangører eller sponsorer – så er det mindre grunn til å 

betvile at enkeltpersoner doper seg. Noen av disse tjener penger på sin idrett og begår 

derved økonomiske misligheter som han mener bør behandles på linje med annen 

økonomisk kriminalitet. 

Tross problemene med dagens lovverk, er det visse muligheter til å behandle doping-

bedragerier på linje med andre bedragerier. 
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Eksempelvis tror han det er mulig å etterforske og eventuelt straffe en som har benyttet 

dopingmidler for å bedre sine prestasjoner samtidig som vedkommende har mottatt 

penger fra Olympiatoppen, premiepenger fra arrangør og lignende. Han tror også at 

faste sponsormidler er mulig å se nærmere på når det gjelder lovverket, da den norske 

loven også rammer handlinger som påfører betaleren tap. I så fall vil det etter hans 

oppfatning være naturlig å straffeforfølge utøverens hjelpere, det være seg trenere, leger 

eller andre som har tilrettelagt for dopingen. 
 

 
 

Gunnar Martin Kjenner hadde 

kommentarer. 

 

Men skal dette skje må enten 

- Idretten erkjenne sin 

utilstrekkelighet og be om 

myndighetens hjelp, eller 

- Så må myndigheten innse at 

idretten- tross ønsket om å ordne i 

eget hus – er utilstrekkelig og at 

dette også er et samfunnsproblem. 

Og skal vi trekke en linje til korrupsjon 

blant idrettsledere, så er vel nettopp det 

noe som kan bidra til at myndighetene 

mister tilliten til idrettens evne til å 

håndtere dette selv. 

 

Det var flere som ville snakke med foredragsholderen. 
 

 
 

Her er det Ann-Helén Bjørnstad og Hans B. Skaset som samtaler med 

foredragsholderen. 
 

Vi takker Hans Christian Koss for et interessant og bevisstgjørende foredrag ut fra en 

spesiell vinkling inn mot doping. 
 

Andreas Morisbak 
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MINNEORD 
 

 

Leif Erlingson LJUNGQUIST 
(13.08.1925 – 10.09.2018) 

 

 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

 

Leif Ljungqvist sovnet stille inn mandag 

10. september i en alder av 89 år. 

Dermed har en bauta forlatt norsk roing. 

 

Leif ble medlem av Norske Studenters 

Roklub (NSR) allerede i 1946. Han 

startet som race roer, og det ble mange 

seire på norske regattabaner. 

Etter hvert påtok han seg en rekke 

tillitsverv på klubbplan og senere også 

på nasjonalt og nordisk nivå. 

 

I NSR ble han utnevnt til Æresmedlem i 

1987. 

Med et kort opphold var han styremedlem 

og viseformann i Norges Roforbund (NR) i 

perioden 1966 til 1985 og var formann i 

årene 1986 til 1988. 

Under hele denne perioden fungerte Leif 

også som dommer både nasjonalt og 

internasjonalt. 
 

Ved OL i Los Angeles 1984 var Leif 

hovedleder for den norske ro-troppen. 
 

Han var NR sin representant i Nordisk 

Roforbund i perioden 1983 til 1993 og for 

dette arbeidet ble han tildelt Nordisk 

Roforbunds Plakett. 
 

I en periode var han også styremedlem i 

Norges Olympiske komité. 
 

Under et svært vellykket Junior-VM på 

Årungen i 1993, fungerte Leif som leder i 

organisasjons-komitéen og ble hedret av 

Det internasjonale Roforbundet (FISA) for 

sin innsats i den anledning. 
 

Han ble tildelt NRs høyeste utmerkelse, 

Gullmedaljen, i 1990. 
 

I perioden 2001 til 2014 fungerte Leif som 

revisor i NIV. 
 

Jeg jobbet sammen med Leif i store deler av 

hans periode i NR og lærte å kjenne han 

som en fremsynt og særdeles behagelig 

person å samarbeide med. 
 

Leif vil bli dypt savnet og vi lyser fred over 

hans minne. 
 

Kjell Emblem 
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Medlemsmøte 9. oktober 2018 
 
Leder Atle Sundelin ønsket velkommen til hele 53 deltakere. 

Det ble holdt en stille stund til minne om Leif Ljungqvist som gikk bort 10.09.18. 

 

 
 

Sven Egil Folvik 

 

 

Leder i NIHs venner, Sven Egil Folvik, hadde bedt om 

muligheten til å gi forsamlingen en liten orientering om 

NIHs Venner, hvilket han gjorde og henviste til en utlagt 

brosjyre. 

 

Sundelin minnet om årsmøtet 6. november og Julemøtet 11. desember. 

 
 

Berit Skirstad introduserte dagens 

foredragsholder: 

 

Matti Goksøyr 

 

Matti Goksøyr er professor i 

idrettshistorie ved Norges 

Idrettshøyskole. 

 

Matti Goksøyr og Finn Olstad ga i fjor 

høst ut boken «Skjebnekamp – Norsk 

Idrett under okkupasjonen 1940 – 

1945».  
 

Matti Goksøyr 

 

Tittelen på hans foredrag til oss var: 

 

«Idrettsfronten» 

 

Den ikke ukjente skihistorie-forteller og –forfatter Thor Gotaas påstår følgende i en 

omtale av boken «Skjebnekamp» i Skiforeningens medlemsblad: 
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«For å forstå krigshistorien i Norge må en også ha kjennskap til idrettens rolle og 

betydning. Selve kampen mot tyskerne sprang ut av idrettsfronten i 1941 – 

idrettsmennene som nektet å godta tyskernes krav og boikottet Nasjonal Samlings nye 

idrett». 

En bedre introduksjon til Goksøyrs tittel og tema var det vanskelig å gi. 

Goksøyr gjennomførte sitt foredrag knyttet til en PowerPoint vesentlig bestående av 

bilder, men referenten skal forsøke å gjengi punktvis hva som ble presentert. 

 

Idretten og krigen – Norsk idrett og 2. verdenskrig 

 

 

Forspill: 

Idretten møter den virkelige verden: 

IOC og Olympiske Leker. 

1940 Vinter-OL i Garmisch-Partenkirchen (2.- 

11. februar), bilde med nazistflagg. 

 

Finland måtte gi fra seg sommer-OL grunnet 

krigen. 

 

 

 

Fotballen og FIFA: 

1940: 28 internasjonale kamper. 1941: 18 

landskamper. Bern 1942: Sveits vs. Tyskland. 

Bilde fra den kampen – tyskerne gjør 

nazihilsen, men ikke sveitserne. 

Bilde av Jules Rimet og Ivo Schricker. 
 

 

 

Internasjonal skiidrett FIS: 

«Verdensmesterskap» i 

Cortina Dampezzo 1941 og i 

Garmisch Partenkirchen i 

1942. 

 

FIS-president Nicolai Ramm 

Ødegaard med de 

reglementerte steg bak 

Kronprinsen. 

 

 



27 

 

2. verdenskrig og norsk idrett: 

• Fra september 1939: Ikke idrett med krigførende land. 

• Vinteren 1940: Norsk idrett stadig mer forsvars-innrettet. 

• 9. april 1940: Norsk idrett møter okkupasjonen som en splittet bevegelse. 

• Sommeren 1940: Forvirring, er det riktig å drive idrett/leke når fienden står i 
landet? 

• Bilde som viser en transparent satt opp på Stortingsveggen: «Deutschland siegt an 
allen Fronten». 

 

 
 

 

Idrettsfronten vokser fram. Kontekst: 

• 25. september 1940: Terbovens politiske revolusjon – Kommissarisk styre, 

nyordning, også i idretten. 

• «Fører-prinsippet» ble innført – Axel Stang minister for idrett og arbeidstjeneste. 

• Idretten reagerer på «statsdiktat», slår fast at den norske idrettsbevegelsen skal være 

fri og politisk uavhengig. 

• Idrettsstreiken kommer i gang seinhøstes 1940. 

• Bilde av Olav Helseth og Rolf Hofmo. 

• 21. november 1940: NS og tyskerne oppretter «Norges Idrettsforbund». 

• De gamle forbundene oppløses – all idrett skal heretter drives gjennom det nye 

«NIF». 

• Idrettens svar: Streik og boikott. 

• Bryting, Skøyteboikotten på Hamar (Bilde – tomme tribuner) 

• Vintersesongen 1941. 
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Birger Ruud 

• Birger Ruud bodde og arbeidet i lange perioder i Tyskland. 

• Svært populær i Tyskland. 

• Ble viktig for tyskerne. 

• Han ble fengslet og sendt til Grini og Kongsvinger fordi han hadde vært med i et 

ulovlig hopprenn. 

• Kjent som han var også blant tyske fangevoktere, ville de gjerne ha hans autograf, 

men da var svaret: «Jeg skriver ikke autografer i fengsel». 

• Birger Ruud ble en viktig figur under den norske idrettsstreiken og et viktig 

motstandssymbol. 

 

Nazi-idrettens fanebærere 

• Departementet for Arbeidstjeneste og idrett. 

• Den milde minister, Axel Stang - fikk dødsstraff etter lang saksprosess. 

• Den mislykkede samarbeidsmann, E. Reichborn-Kjennerud – idrettsfører. 

• «Norsk idretts onde ånd» - Charles Hoff, ekspedisjonssjef – kjent friidrettsmann, 

dømt for brudd på amatørreglene, verdensmester i injurier. 

• «Norges Idrettsforbund»: «fotball-fører», «tennis-leder». 

• Norges fotball-leder – SS-Sturmbannführer Egil Hoel. 

• Norsk Tipping. 

 

Fotball i det okkuperte Norge? 

• Litt aktivitet i nazi-regi 1941-43 

• Nazi- fotball?: Skulle «normalisere» forholdene. Norges «fotball-leder», politimester 

Egil Hoel, lærer i fotball, Statens Gymnastikkskole. Skrev i 1943 «Spill fotball – 

Liten vegledning i fotballteknikk».  Prøvde å holde i gang fotballen. Anmeldte Skeid 

for illegal fotball. 

• Ble møtt med illegal fotball. En kamp mellom Skeid og VIF i 1944 trakk 8000 

tilskuere. 

• Hoel var begeistret for spillet, men resignerte våren 1943. Vervet seg til Øst-fronten 

(Obersturmbannfürer). 

 

 

Jøssingidrett, illegal fotball. 

• Furubakken, Asker 1943 

• Grefsen stadion 1944 

• Fotballen vokste fra 1943 og utover: 

Kristiansund – BBC og Jøssingfjord. 

Sandefjord - Mahuni (spilte mot Teddy) 

 

• Bilde er av illegal Skeidtrening på Mylla. 
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Idrett i det befridde Norge – Det ble arrangert skirenn i Finnmark i 1945. 

1945: Fred: Samling og oppgjør 

• Samling av «gode» nordmenn: AIF + Landsforbundet = NIF 

• Oppgjør med «dårlige» nordmenn - også i idretten. 

• Idrettsoppgjøret et ganske hardt oppgjør. 

• Vi så bilde av Egil Reichborn-Kjennerud som soper boss på Trandumskogen i juni 

1945. 

 

Turid Helland Bjørnstad: 

Ung og meget lovende kunstløperske 

(den nye Sonja Hennie), men faren var 

nazisympatisør. Brøt med faren i en 

alder av 16 år, men ble tatt veldig hardt 

etter krigen. Trakk seg til slutt da 

forbudet ble for problematisk. 

Utestengelse fra idretten i 10 år (straffen 

ble etter hvert satt ned til 5 år). 

 
 

Holdningskamp: 

• Idrettsstreiken varte til 8. mai 1945; «Den største idrettsprestasjon i norsk historie» 

• Norske holdninger ikke entydige i 1940: «Er det riktig å leke i et hus som står i 

brann?» 

• Derfor var idrettens holdning viktig; den gikk foran i holdningskampen, holdt 

ungdommen unna tysk påvirkning. 

• Nazi-idretten en tilnærmet fiasko. 

• Idrettsstreiken unik i internasjonal sammenheng. 

 

 

 

Avslutningsbilde:  

 

Hopperne Birger Ruud og 

Randmod Sørensen i svevet 

i et dobbelt hopp, men de 

gikk hver sin vei i forhold til 

hvem de sympatiserte med. 

 

 
Alle bildene med unntak av portrettet 

er lånt fra Goksøyr foredrag/bok med 

forfatterens tillatelse. 

 

Vi takker Matti Goksøyr for et interessant foredrag som engasjerte forsamlingen! 
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Andreas Morisbak 

Nye NIV-medlemmer 
 

Styret vedtok 9. oktober i år å tilby 3 personer medlemskap i NIV. Dette er: 
 

 
 

Johan Kaggestad 

Johan er født i 1943, utdannet 

diplomøkonom fra BI. 

Han har vært på landslaget i friidrett, 

deltatt i NM-finale for jr. fotball i tillegg 

til at han har vært aktiv i langrenn. 

Han har svært lang trenererfaring på 

toppnivå både innen friidrett med 

utøvere som Grete Waitz og Ingrid 

Kristiansen i troppen. Han har også trent 

landslagsutøvere i langrenn og sykkel.  

Sportslig koordinator i Olympiatoppen i 

17 år og ekspertkommentator for TV2 i 

20 år. 

 

Dag Steinar har vært en fotballens mann i all 

sin tid. Han har vært trener på alle nivåer i 

tillegg til at han har trent damelandslaget.  

Sin organisasjonsmessige erfaring har han 

blant annet som arrangements-sjef for 4 EM 

arrangert i Norge og andre større mesterskap 

i mer enn 20 sesonger. 
 

Dag Steinar Vestlund 
 

 
 

Nina Kahrs 

Ninas opprinnelige idrett var turn, samtidig 

som hun jobbet med idrett for blinde og 

svaksynte. Etter hvert ble hele hennes tid viet 

organisering og kompetansebygging og 

utviklingsarbeid i «handicapidretten» nasjonalt 

og internasjonalt. Hun har vært ansatt og 

nestleder i Norges Handicapidrettsforbund 

(NHIF) samt leder så vel for internasjonale 

tropper som nasjonale aktiviteter, og hun har 

fulgt tett på «integreringsprosessen» i NIF. 

Nina har vært innom flere idretter i 

sammenheng med «handicapidretten», som 

padling, basket, ski og bueskyting.  

Men det som nok ligger Ninas hjerte nærmest, 

har vært og er svømmeopplæring for personer 

med funksjonsnedsettelser, selv om hun har 

jobbet både som trener og leder på nasjonalt og 

internasjonalt nivå i 

«handicapidretten»/Paraidrett. 
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«Bristol Cream» 

 

 

For å hedre Bjørn Bogerud, 90 år 

i sommer, var en del av oss samlet 

til lunch på Bristol 31. august.  

 

Bjørn fortalte at vi var samlet ved 

samme bord som kameratgjengen 

Bristol Cream hadde møttes 

gjennom nesten 50 år! 
 

 

Samlet rundt bordet med æresgjesten Bjørn 

Bogerud først til høyre på bildet med kona  

Anne-Lise til høyre for seg. 

 

Om Bristol Cream fortalte han: 

 

For å holde vedlike kontakten fra lange idrettsliv – aktivt og administrativt – ble en del 

gamle «Tjalvister» på 1960-70 tallet enige om å møtes på Bristol over en kopp 

sjokolade med krem, stort sett hver tirsdag formiddag. 
 

De første utvalgte var Holger Albrechtsen (bl.a. bronsjemedaljør 400 m hekk i EM 

1934), Petter Gulliksen (kjent landslagssprinter og mangeårig formann i Tjalve), Bjørn 

Vade (vår store 400 og 800 m-løper etter krigen og før Audun Boysen tok over), Leif 

Ajaxon og Einar Sakshaug (kjente idrettsnavn fra etterkrigstiden). Etter hvert ble 

kretsen utvidet bl.a. med Kaare Thuesen (orientering), Harald Hennum (fotball), Egil 

Frøystad, Otto Nordlie og Oddmar Aukner. 
 

Venner og venners venner ble også invitert til gruppen som samlet seg om felles 

idrettsopplevelser, den ukentlige tippekupongen og vår- og høstturer til Kiel. 

 
 

 

Gruppens medlemmer ble jo etter hvert eldre og 

Ivar Eriksen (idrettsvenn og tidligere 

næringslivsleder) forteller at man hadde som 

prinsipp at: 

«Når vi møtes, kan det snakkes sykdom eller 

skrøpeligheter de første 5 minutter, den som 

senere forsøker seg må ta regningen!» 

 

Et prinsipp til ettertanke for noen og enhver av 

oss? 
 

Beste hilsen Bjørn 
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Anmeldelse: 

Matti Goksøyr og Finn Olstad 

«Skjebnekamp» 

 

 
 

Matti Goksøyr og Finn Olstad 
Foto: fra boken Skjebnekamp 

 

 

Matti Goksøyr holdt den 9. oktober et foredrag på vårt medlemsmøte om «Norsk idrett 

under okkupasjonen». Se eget referat fra dette foredraget i dette nummer av NIV-nytt. 

 

Foredraget var bygd på denne boken. 

Her har forfatterne gått meget grundig til verks for å gi leserne en dypere forståelse av 

hvilken viktig brikke Norsk Idrett var i kampen mot tyskerne under den andre 

verdenskrigen. De har også fremskaffet nye og hittil ukjente historier om 

idrettsungdommen fra den tiden. Et godt eksempel her er den unge og lovende 

kunstløpersken, Turid Helland-Bjørnstad, som i en alder av bare 13 år ble utnyttet av sin 

far i propagandaøyemed, så vel i Norge som i utlandet. Til tross for hennes unge alder 

slapp hun ikke unna i «idrettsoppgjøret» etter krigen. 

 

Boken gir innsyn i en rekke av datidens viktige saker. Arne Kvalheim har tidligere 

(10.10.2017) holdt foredrag for oss om «Idrettsfronten» der vi også fikk høre om 

etableringen av Norsk Tipping. 

Forfatterne i denne boken har tatt for seg særlig Charles Hoffs store betydning for 

etableringen av Norsk Tipping og hans arbeide gjennom Departementet for 

arbeidstjeneste og idrett. 

 

Heller ikke de internasjonale særforbundene går fri for forfatternes beskrivelser. Det var 

en rekke av disse som heller ville gjennomføre sine internasjonale konkurranser, selv 

om det hersket verdenskrig. 

 

Takk til Goksøyr og Olstad for en grundig og meget leseverdig bok. 
Petter Riiser 


