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Norske Idrettsleder- 
Veteraner 
Postadresse: 
c/o Norges Idrettsforbund 
0840 Oslo 

 

http://idrettsveteraner.com/ 
post@idrettsveteraner.com 
Bankkonto nr.: 6011.05.96009 
Org. nr.: 995 295 423 

 
Leder: 

Atle Sundelin 

Nordsetervn. 1 

1176 Oslo 

M: 908 82 328 

atle.sundelin@outlook.com 

Nestleder: 

Petter Riiser 

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

petter.riiser60@gmail.com 

Styremedlem, sekretær: 

Kari Strande 

Lars Mikkelsens v. 4 

3531 Krokkleiva 

M: 909 96 515 
kar-st@online.no 

 
Styremedlem, økonomi: 

Lars Petter Heggelund 

Myravegen 9 

2270 Flisa 

M: 930 18 263 

lars@klubben.no 

Styremedlemmer: 

Harald Bråthen 

Vingolfveien 24, 1170 Oslo 

M: 911 03 688 

harald@lynx.no 

 

Tove Strand 

Hamborgv. 1A, 0860 Oslo 

M: 930 93 768 
tovestrand@yahoo.no 

 

Marit Wiig 

Borgenveien 50, 0373 OSLO 

M: 951 65 744 
Marit.wiig4@gmail.com 

 

Redaktør NIV-NYTT 

Per Rune Eknes 

Solstadveien 2 
1396 Billingstad 

M: 922 3 48 47 

per.rune@medley.no 

Idrettens viktige valg 

Idrettsverden står midt i store utfordringer for tiden. 

Skal man la storpolitikken og krig gå sin gang uten at 

den påvirker idretten, eller skal man ta 

verdenssituasjonen inn over seg? 

 

Mange ser tilbake til situasjonen rundt boikotten av OL i 

Moskva i 1980 i disse dager. Mange av NIV sine 

medlemmer var aktive deltakere i den prosessen. 

 

Den gang hadde vertslandet av sommer OL invadert ett 

annet land. Et land mange andre land også har invadert 

senere. 

Mange vestlige land skilte ikke politikk og idrett den 

gangen, deriblant Norge. 

 

Svært mange land bruker dessverre idrett til å fremme 

sitt eget politiske og ofte udemokratiske regime. Da må 

demokratiske land gjøre det de kan for å motvirke dette. 

De som bestemmer må være sikker på om det er 

rettferdig om angripende lands utøvere får delta i 

internasjonale konkurranser, når de som blir angrepet 

ikke har samme muligheten. 

 

NIF/NOK har tatt et klart standpunkt i denne saken. 

Utfordringene blir om IOC og land fra andre deler av 

verden gjør det samme. Vi kan stå foran nye diskusjoner 

om boikott av sommer OL i Paris om dette vedvarer. Var 

det en ting vi lærte av den norske boikotten 1980, så var 

det at svært mange unge talenter forsvant fra 

toppidretten. Likevel er kanskje boikott NIF/NOK og 

deres meningsfeller, eneste verktøy i denne vanskelige 

situasjonen. 

 
 

Per Rune Eknes, redaktør. 
P.S Dette er redaktørens personlige mening. 

 

 

NIV-NYTT 

Utkommer i februar/mars, mai, august/september og 

oktober/november. 

Redaksjon: 

Petter Riiser, Harald Bråthen, Lars Kolsrud, Kari Strande, Nina 

Kahrs og Per Rune Eknes. foto: Håvard Lillegård. 
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Styreleders ord: 

Kjære alle idrettsvenner! 

 

Dere vil se av årsmøtedokumentene i dette NIV Nytt at jeg synes 

jeg med god samvittighet kan avslutte mitt styreengasjement. Det 

er blitt ganske mange år først som styremedlem med ansvar for 

økonomi og deretter i flere år som styreleder. 

 

Jeg takker dere alle for at dere har behandlet meg vel, og jeg 

ønsker det nye regimet lykke til i årene som kommer. NIV er en 

forening som gir oss som har tilbrakt et langt liv i idrettens tjeneste et godt sted å 

møtes sammen med gode idrettsvenner. For meg er det viktig! 

 

Atle Sundelin, leder. 
 

 

 
Bildet er fra Atle Sundelin gratulerte Linda Verde som Norges sprekeste høsten 2022, på 

årsmøtet skal også spreke Sundelin takkes av som styreleder i NIV. 
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Program for årsmøte 2023: 
tirsdag 14. februar kl. 17:00 

i Clarion Hotell, Oslo i Bjørvika. 

 

17:00 Ankomst med samvær og forfriskninger 

 

17:30 Medlemmer og gjester inntar sine plasser i møtesalen i Clarion Hotel, 

Bjørvika i Oslo. 

 

17:35 H.M. Kong Harald ankommer møtesalen. 

 

17:40 Eier og styreformann Petter Stordalen ønsker velkommen og 

presenterer vertskapet Nordic Choice Hotels. 

 

18:00 Årsmøtet i NIV – velkomstord, samt Æresgalleri-presentasjoner. 
 

18:30 Det velges møteleder og referent. Deretter behandles: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
2. Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen 

med referent. 
3. Styrets beretning. 
4. Årsregnskap, styrets økonomiske beretning og 

revisjonsberetning. 
5. Innkomne forslag. 
6. Fastsette innmeldingsavgift. 
7. Fastsette årskontingent. 
8. Forslag til budsjett for kommende år. 
9. Valg av styre. 
10. Valg av 2 revisorer 
11. Valg av valgkomité 

 
19:30 Årsmøtet avsluttes, og vi forlater møtesalen for en aperitiff. 

20:00 Vi inntar våre plasser til middagen 

20:05 Vi ønskes velkommen av vertskapet til 3 retters middag. 

Utdeling av NIVs Ærespris for trener/leder. 

Utdeling av NIVs Journalistpris. 

 

22:30 Vi avslutter. 
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Saksdokumenter 
Leder informerer om hvor mange stemmeberettigede som er til stede. 

Møteleder og referent velges. 

 
Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste 

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
 

 
 

Sak 2 Valg av 2 medlemmer som undertegner 
protokollen sammen med referent. 

 

Styrets forslag på medlemmer til å undertegne protokollen blir fremlagt på møtet. 

 
Forslag til vedtak: 

De foreslåtte medlemmer oppnevnes. 
 

 
 

Sak 3 Styrets beretning 
 

For perioden 1. januar 2022 – 31. desember 2022 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 34. årsmøte 10. mai 2022 i Dronningen 

selskapslokaler på Bygdøy med Norges Idrettsforbund som vertskap. 

 

På årsmøtet ble følgende styre valgt: 

Leder: Atle Sundelin (gjenvalg) 

Nestleder: Petter Riiser (ny) 

Styremedlem - økonomi: Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Styremedlem - sekretær: Kari Strande (ny) 

Styremedlemmer: Harald Bråthen (gjenvalg) 

Tove Strand (gjenvalg) 

Per Rune Eknes (ny) 

Marit Wiig (ny) 
Revisorer: 

Brit Mørk (gjenvalg) og Jarl Bibow (gjenvalg). 
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Valgkomite: 

Leder: Elisabeth Seeberg (gjenvalg)) 

Medlemmer: Håvard Lillegård (gjenvalg) 

Laila Andresen (gjenvalg) 

Arne Kvalheim (gjenvalg). 

Styret har i perioden oppnevnt følgende utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Leder: Petter Riiser 
Medlemmer: Susann «Tutta» Pettersen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og 

Anne Thidemann. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Atle Sundelin 

Medlemmer: Marit Breivik, Per Wright og Tove Strand. 

 

Aftenpostens Gullmedalje: 

NIVs medlemmer i Gullmedalje-komiteen: Lars Kolsrud og Berit Skirstad. 

 
Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Harald Bråthen. 

Medlemmer: Karen Marie Ellefsen, Cato Zahl Pedersen og 

Per Rune Eknes. 

 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Elisabeth Seeberg. 

Medlemmer: Marit Wiig, Anne Marie Lund Thorvik og 

Per Otto Furuseth. 

 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Inge Hansen. 

Medlemmer: Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og 

Lars Petter Heggelund. 

 

Redaksjonsutvalg: 

Redaktør: Per Rune Eknes. 

Medlemmer: Lars Kolsrud, Harald Bråthen, Nina Kahrs, 

Petter Riiser og Kari Strande. 

Fotograf: Håvard Lillegård. 
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Medlemsbevegelse, matrikkel 

Pr 01.01.2022 hadde NIV 162 medlemmer. 

Følgende medlemmer har gått bort i 2022: 

 
Berit Berthelsen Harald Olav Thorhaug 

Bjørn Nybakken Per Landmark 

Bjørn R Berntsen Finn Søhol 

Mildred Kristoffersen Tor Møinichen 

Arvid Flagestad Knut Korsæth 

Thorvald Larsen  

 

I perioden 01.01.22 – 31.12.22 ble følgende medlemmer tatt opp: 

 
Mette Christiansen, fotball Liv Bentzen, Idrettsstyret 

Lars Engebretsen, NIH, IOC Lise Kvil Torgersen, ishockey 

Øivind Eriksen, bordtennis Erik Røste, ski 

 
Medlemstallet pr 31.12.2022 var 157. 

I juni 2022 ble NIVs medlemsmatrikkel sendt alle medlemmer. 

 
 

Medlems - arrangementer 

Første del av året 2022 ble som de to årene foran preget av corona-pandemien. For 

NIV betød det at medlemsmøtene i januar og februar ble arrangert digitalt på 

Zoom. Mars-møtet ble avholdt på NIH for å sikre god avstand av hensyn til 

corona, deretter har alle medlemsmøter vært i NIF-huset ved Ullevål Stadion. 
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Medlemsmøter 
 

 
Møte 

Antall 

deltakere 

 
Foredragsholder 

 
Tema 

 

 

 
08.11.2022 

 

 

 
50 

 

 
Inge Andersen med; 

Øyvind Langørgen og 

Thorleif Gunhildrød 

Idrettslinjenes og 

toppidrettsgymnasenes betydning 

for utvikling av idretten i Norge 

kompetanse- og prestasjonsmessig 

og hvordan samspillet mellom 

idretten og den lokale idretten 

fungerer, samt hvor vegen går 

videre på dette området. 

 

11.10.2022 

 

33 
Roger Gjelsvik 

Olympiatoppen 

Foreldretrenere i toppidretten, hva 

betyr det for den norske 

idrettsmodellen. 

13.09.2022 37 
NIFs rådgiver Breddeidrett 

Elin Horn. 

Hva har corona-pausene de siste to 

årene har gjort med norsk idrett. 

19.04.2022 40 Sven Mollekleiv 
Idrett og krig/konflikt - Dagens 

situasjon. 

 

08.03.2022 

 

37 

 

Anne Margrethe Hausken 

Toppidrettskvinne i 20 år. 

Oppturer og nedturer - sportslig og 

administrativt. 

 
08.02.2022 

 
16 

 
Anders Solheim 

Digitalt medlemsmøte: 

Anti-dopingarbeidet nasjonalt og 

internasjonalt: status og 

utfordringer. 

 
 

11.01.2022 

 
 

25 

 
 

Tom Henning Øvrebø 

Digitalt medlemsmøte: 

Mental tøffhet eller mental 

fleksibilitet - hva er viktigst når 

man skal håndtere stress og press i 
toppidrett? 

 

Årsmøtets andre hendelser 

Årsmøtet og den etterfølgende middag ble avholdt i KNS sine selskapslokaler på 

«Dronningen» i Frognerkilen med Norges Idrettsforbund som vertskap. 

Idrettspresident Berit Kjøll og generalsekretær Nils Einar Aas ønsket velkommen. 

Idrettspresidenten gav oss dessuten en god presentasjon av de utfordringer 

Idrettsstyret/NIF står overfor for tiden. 

 

Ved åpningen av selve årsmøtet ble Olaf Tufte formelt innlemmet i Æresgalleriet 

og han ble behørig presentert, før han selv holdt en glitrende takketale for den ære 

han følte av å bli innlemmet i Æresgalleriet. 

 

Selve årsmøtet og årsmøtemiddagen foregikk rundt de samme bordene i 

selskapslokalene. Rent praktisk ble det ordnet ved at deltakerne forlot sine plasser 

for en halvtimes pause etter årsmøtet. Som seg hør og bør ledet NIV’s medlem, 

oberstløytnant Johan Baumann, an i H.M. Kongens skål. 
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Under årsmøtemiddagen ble NIVs Ærespris og NIVs Sportsjournalistpris utdelt. 

NIVs Journalistpris for 2021 ble overrakt Arnfinn Johansen (se nærmere omtale 

nedenfor). NIVs Ærespris for 2021 ble tildelt Kåre og Merita Mol (se nærmere 

omtale nedenfor). 

 

Avslutningsvis takket NIFs generalsekretær Nils Einar Aas selskapslokalenes stab 

med Trine Kristiansen i spissen for et fremragende måltid. 

 

Helt til slutt overrakte leder Atle Sundelin blomster til idrettspresident Berit Kjøll 

og generalsekretær Nils Einar Aas som takk for et meget vellykket arrangement. 

 

Gaver og oppmerksomheter 

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

år og har derfor fulgt opp den tradisjonen ved å sørge for at alle medlemmer som 

fyller 70 år mottar en hilsen, mens alle som fyller 75, 80 osv. mottar blomster eller 

en gave. 

 
NIV-NYTT 

I 2022 er det utgitt 4 nummer av NIV Nytt (januar, april, september og november). 

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 fra 

medlemmene. Bladet inneholder også en god del bilder. 

 

NIVs nettside (idrettsveteraner.com) 

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

knytter bl.a. også til internettsiden Æresgalleriet.no. 

 

NIVs Arkiver 

Det arbeides kontinuerlig med oversikt over og arkivering digitalt av dokumenter 

for organisasjonen. 

NIV har arkivplass til disposisjon i kjelleren i NIF-bygget på Ullevål. 

Der oppbevares NIVs papir-arkiv frem til og med 2016 (ajourført av Håvard 

Lillegård), samt nye papirutgaver av NIV Nytt og Medlemsmatrikkelen. 

Alt annet arkivmateriale fra 2017 og fremover blir lagret elektronisk i en Dropbox, 

merket NIV Styre, på nettet. 
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Norsk Idretts Æresgalleri 

NIV sitt nye digitale Norsk Idretts Æresgalleri ble lansert under Årsmøtet 11. 

februar 2020. Allerede under lanseringen i februar 2020 ble det opplyst at NIV 

ville søke kontakt med NIF/NOK med tanke på å finne en løsning sammen med 

NIF/NOK for Æresgalleriets fremtid. I 2022 har NIV møtt ledelsen i NIF og 

diskutert samarbeidsformer. Møtet konkluderte med at NIV fortsatt skal ha 

ansvaret for Æresgalleriet, men NIF inntrer i en partner-rolle, hvilket nå kommer 

frem av teksten på Æresgalleriets hovedside. Etter at denne avtalen ble inngått har 

NIV samarbeidet med NIF om å få Æresgalleriet gjort kjent overfor 

Særforbundene og Idrettskretsene. Æresgalleriet vises nå på informasjonsskjermer 

i idrettens kontorlokaler og i vestibylen i Idrettens hus. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

I henhold til vedtektene kan NIVs Ærespris «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 2021 ble prisen tildelt Kåre Mol og Merita Berntsen Mol. 

Begrunnelse: 

Kåre Mol, landslagstrener for årets OL-gullvinner, årets europamester og vinner av 
World Tour i sandvolleyball: Anders Mol og Christian Sørum. Under følger et 

utdrag fra juryens vurdering: Kåre Mol har vært trener gjennom mange år, blant 

annet for sin kone Merita Berntsen Mol som spilte sammen med Ragni Hestad i 

OL i 1996, første gang sandvolleyball var på OL-programmet. Kåre Mol har vært 

svært aktiv i å skape god talentutvikling i Norges Volleyballforbund gjennom å 

være med å starte opp volleyballgymnaset ToppVolleyNorge (TNV) i Sand i 

Ryfylke. Der var han en sentral trener i utvikling av flere talenter. Talenter som 

han har fulgte godt opp i daglig trening på NTV, i treningsleirer utenlands for å få 

riktig underlag og klima, samt nyttig sparring. Videre oppfølging i internasjonale 

matching gjennom ungdoms og juniormesterskap og videre inn i seniorklassen. 

Kåre Mol har en unik kompetanse i utvikling av spillere og vet hva som skal til for 

å nå internasjonalt toppnivå. Han involverer spillere og andre trenere i jakten på å 

finne treningsoppgaver som gir utvikling. Når prisen denne gang går til ekteparet 

Kåre Mol og Merita Berntsen Mol, er det også fordi Merita, som selv har en lang 

internasjonal karriere som sandvolleyballspiller, også har hatt en sentral rolle i 

denne satsingen mot å nå verdenstoppen. 
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Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

NIVs vedtekter for sportsjournalistprisen sier om formålet med prisen: «Norske 

Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk journalist som har 

gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor 

idrettsområdet.» 
For 2021 fikk Arnfinn Johansen prisen. 

 
Begrunnelse: 

Juryen mener at årets vinner gjennom sitt arbeid har utført et viktig nybrottsarbeide 

for å gjøre parautøvere likeverdige med andre utøvere. Prisvinneren gir i tekst og 

bilder et portrett av norske gullvinnere i Paralympiske grener. Boken BEST er en 

oppfølger av den tidligere utgivelsen GULL, der samme mann portretterer 115 

norske gullmedaljevinnere i Olympiske Leker. Vinneren tok selv initiativet til 

boken. Hensikten hans har vært å skape likeverd. Han har ønsket å hedre og 

synliggjøre paralympiske utøvere på lik linje med andre toppidrettsutøvere. At han 

blir satt pris på også internasjonalt viser at han den 1. mai i år ble tildelt den gjeve 

europeiske prisen: «European Portrait Book of the Year 2022». 

 

Aftenpostens Gullmedalje 

For 2022 ble Gullmedaljen tildelt tennisesset Casper Ruud. 

 

Nordisk møte i Bosøn 17. – 19. juni 202. 

NIV stilte med 14 medlemmer og 3 ledsagere på dette møtet i Sverige. 

Vår søsterorganisasjon, Föreningen Riksidrottens Vänner gjennomførte en flott 

konferanse med høyt faglig innhold og mye sosialt. For mer informasjon se eget 

innlegg i NIV-nytt nr. 3-22. NIV bidro med et tilskudd for medlemmene på 

konferanseavgiften som var Skr. 2.000,- pr. deltaker. 

 

Finlands idrottsledarseniorer feiret sitt 40-årsjubileum 18.11.022. 

NIV stilte med nestleder Petter Riiser som under middagen gratulerte 

organisasjonen med deres jubileum og overrakte dem en liten gave. 
Se også videre omtale av dette jubileet i dette nummer av NIV-nytt. 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 
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Sak 4 Årsregnskap, styrets økonomiske 
beretning og revisjonsberetning 

 

 

Årsregnskap: 
 

Regnskap 2022 
Poster Note Regnskap 22 Budsjett 2022 

Regnskap 

2021 

Inntekter     

Medlemskontingent  54 800 57 000 57 000 

Arrangementsinntekter 1 54 900 60 000 12 600 

Tilskudd NIF  60 000 60 000 30 000 

Nordisk Møte  14 868 15 000  

Finansinntekter 2 211 999 200 000 327 560 
     

Sum inntekter  396 567 392 000 427 161 

     

Utgifter     

Styret og medlemsmøter  16 892 20 000 12 206 

Arrangementskostnader 1 81 531 125 000 37 440 

Matrikkelen 4 15 619   

NIV-nytt 4 nr 4 47 443   

Porto 3   24 103 

Administrasjonskostnader 4 16 246 60 000 56 212 

Gaver / Ærespriser 5 87 020 70 000 65 409 

Reiser / diverse  10 245 10 000 2 976 

Æresgalleri investering 6 20 000 20 000 4 760 

Drift Æresgalleriet 6 60 300 65 000 58 224 

Nordisk Møte  51 111 50 000  

Bankomkostninger  4 076 5 000 3 679 
     

Sum utgifter  410 483 425 000 265 009 

     

Resultat  - 13 916 - 33 000 162 000 
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Balanse 
  2022 2021 

Eiendeler    

Anleggsmidler    

18822 aksjer i DNB 7 616 160 616 160 

SR-banken 7 189 065  

Sparebanken Nord-Norge 7 193 037  

Fond Søderberg & Partners 7 105 000 505 000 

Sum anleggsmidler  1 103 262 1 121 160 
    

Omløpsmidler    

Bankinnskudd drift 8 41 859 31 543 

Bankinnskudd sparekonto  49 488 83 722 

Sum omløpsmidler  91 347 115 265 
    

Sum eiendeler  1 194 609 1 236 425 
    

Egenkapital og gjeld    

Innskutt og opptjent 

egenkapital 

 
1 208 525 1 046 374 

Udisponert resultat  - 13 916 162 151 

Sum egenkapital  1 194 609 1 208 525 
    

Gjeld 8 - - 27 000 

Sum gjeld   27 900 
    

Sum egenkapital og gjeld  1 194 609 1 236 425 
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Noter til regnskap og balansen: 
 

 
Styrets økonomiske beretning: 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr 13.916.-. 

Vi hadde budsjettert med et underskudd på kr 33.000.-. 

 

Aktive plasseringer 

Våre 18822 DNB-aksjer ble 31/12-2022 notert til kr. 194,45.- Det gir en samlet 

verdi på kr. 3.659.937.- Kursen i fjor var kr. 202.00 pr. aksje og verdien var kr. 

3.802.044.-. Utbytte er mottatt med kr. 183.514.-. 

 

Styret har i 2022 omplassert kr. 400.000.- fra fond hos Søderberg & Partners til 

kjøp av egenkapitalbevis i Sparebank1 Nord-Norge og Sparebank1 SR-Bank. 

1500 egenkapitalbevis hos Sparebank1 SR-Bank til en kurs på kr. 126,04 og til en 

verdi av kr. 189.064.-. Kursen ved årsskifte var 120,70.- (verdi kr. 181.050.-). 
Utbytte er mottatt med kr. 9.000.-. 

1800 egenkapitalbevis i Sparebank1 Nord-Norge til en kurs på kr. 107,24.- og til 

en samlet verdi på kr 193.037.-. Kursen ved årsskiftet var kr. 96.00.- 



NIV-Nytt nr.1-2023 v. 2.0 side 15  

(verdi kr. 172.800.-) Utbytte er mottatt med kr. 18.720.-. 

 

Fondene i Søderberg & Partners har etter vårt uttak en verdi på kr. 180.454.-. 

Fondet har hatt et verditap på 8,6% i 2022. 

 

Renter fra våre kontoer i Nordea var kr. 765.-. 

 

Våre samlede finansinntekter for 2022 er kr 211.999.-. 

 

Det har vært en negativ utvikling for vår portefølje i 2022, men investeringene i 

bank gir godt utbytte. 

 

Verdien av våre verdipapirer står i balansen med kr. 1.103.262.-. 

Markedsverdien av våre verdipapirer ved årsskifte var kr.4.194.241.-. 

 
 

Revisjonsberetning: 
 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2022 godkjennes. 
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Sak 5 Innkomne forslag 
 

Sak 5.1 Bidra til innkjøp av teleslynge på møterommet i kantina på 

NIF. 
 

Forslagsstiller: 

Eldar Hansen. 

 
Forslagsstillers begrunnelse: 

Jeg har i 4-5 år forsøkt å få gehør hos Tom Tvedt og senere Atle Sundelin om å 

sørge for at vårt møterom hos NIF i "Dråpen" (tidligere Liket, hm!), utstyres med 

teleslynge. 
 

Tom Tvedts svar var at dette var en opplagt sak for NIF, og at han skulle ta dette 

opp internt i NIF. Etter en del purringer både av Tom og Atle har det ennå ikke 

skjedd noe som helst med dette. Jeg foreslår at årsmøtet i NIV vedtar å bevilge kr. 

30 000,- for å forskuttere en teleslynge i møterommet vårt. Dette med forutsetning 

at beløpet betales tilbake av NIF innen 2024. 
 

Jeg har en del innsikt i problemet fra min egen familie. Etter Per Omdals strålende 

foredrag på vårt siste fullsatte møte: "Utviklingshjelp og problemene i 

UEFA/FIFA" gjorde jeg følgende betraktninger: 

Bruker vi offisielle gjennomsnittstall er det sagt at hos 80-åringer (vårt snitt) får 

bare 1 av 10 med seg det som legges frem muntlig, mens resten mister ganske mye. 

Selv om noen sikkert er flinke (og frie) og stiller inn radaren på høreapparatet, vil 

jeg tro at for halvparten av oss går hele foredraget hus forbi: 

S Y N D! 
 

Det finnes flere alternativer, men en teleslynge vil være enkleste og raskeste 

løsning etter at vi har ventet i årevis på løsning. Jeg referer også til Frank 

Rossaviks utmerkede artikkel i Aftenposten fra 12. januar i år. 
 

Styrets merknader: 

Forslaget er godt og velment. Styret støtter forslaget og har lagt inn Kr. 30.000,- i 

budsjettet for 2023, øremerket teleslynge. Styret forutsetter at det blir inngått en 

avtale med huseier for etableringen og tilbakebetaling av beløpet. Styret anbefaler 

at denne betingelse legges inn i vedtaket. 

 

Utvalget for kapitalplassering, lover og reglers merknader: 

Utvalget har ikke hatt synspunkter på dette forslaget 
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Forslag til vedtak: 

NIV stiller kr. 30.000,- til rådighet for NIF for raskest mulig å installere 

teleslynge i møterommet. Beløpet betales tilbake så snart NIF får 

tilpasset pengene i egne budsjetter. 

 

Forslag til vedtak inkludert styrets anmerkning: 

NIV stiller kr. 30.000,- til rådighet for NIF for raskest mulig å installere 

teleslynge i møterommet. Det forutsettes at huseier inngår en avtale med 

NIV om etablering og tilbakebetaling av beløpet. 

 
 

Sak 5.2 Opprette en stipendordning for idrettslag. 
 

Forslagsstiller: 

Arne Kvalheim. 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Norske Idrettsleder-Veteraner er en forening med betydelige oppsparte midler. En 

større aksjepost har som det fremgår av regnskapet, stått urørt i flere år og stadig 

økt i verdi. Selv om det er hyggelig og gir sikkerhet å ha slike betydelige midler 

oppspart, bør noe av disse midlene komme den aktive idretten til gode. Årsmøtet 

ber derfor styret om å utarbeide en ordning og gjennomføre den i løpet av 2023 ved 

for eksempel å opprette en stipendordning til et eller flere idrettslag som engasjerer 

mange unge og sliter med rekruttering av kompetente ledere. 

Forslag til vedtak: 

NIV stiller kr. 100.000,- til rådighet for styret i budsjettet for 2023 for 

etablering av en stipendordning. 

 

Utvalget for kapitalplassering, lover og reglers merknader: 

Utvalgets medlem, Ellinor Allergoth, mener at en så stor post bør utredes bedre før 

iverksettelse. En slik post reduserer kapitalen. 

 
 

Styrets merknader: 

Styret har lagt inn i budsjettforslaget for 2023 et beløp på Kr. 100.000,- som, retter 

seg nettopp mot et slikt forslag (se sak 8). 
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Styrets forslag til vedtak: 

Det avsettes Kr. 100.000,- i budsjettet for 2023 til et lederutviklingsprosjekt på 

klubbplan i samarbeid med Oslo idrettskrets. NIV vil som grunnlag for dette 

samarbeidet presentere egne mål med prosjektet. 
 

 

 

 

 

Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift 
 

Forslagsstiller: 

Styret 

 

Forslag til vedtak: 

Innmeldingsavgiften foreslås til kr. 0,-. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styret finner ingen grunn til å opprettholde kravet om innmeldingsavgift og 

foreslår denne satt til kr.0,-. 
 

 
 

Sak 7 Fastsette årskontingent 
 

Styret foreslår ingen endring i årsavgiften for i år. 

 
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 
 

Budsjett 2023 
 

Poster 

Budsjett 

2023 
 
Noter 

Regnskap 

2022 

Budsjett 

2022 

Inntekter     

Medlemskontingent 55 000 1 54 800 57 000 

Arrangementsinntekter 80 000 2 54 900 60 000 

Tilskudd NIF 60 000  60 000 60 000 

Nordisk møte   14 868 15 000 

Finansinntekter 200 000  211 999 200 000 
     

Sum inntekter 395 000  396 567 392 000 

     

     

Utgifter     

Styre og medlemsutg. 20 000  16 892 20 000 

Arr. kostnad 180 000 2 81 531 125 000 

Adm. kostnader 40 000 4 16 246 60 000 

Matrikkelen 20 000 3 15 619  

Niv-nytt 60 000 3 47 443  

Gaver og ærespriser 105 000 5 87 020 70 000 

Reiser 10 000  10 245 10 000 

Æresgalleri nye medl. 30 000  20 000 20 000 

Nordisk møte   51 111 50 000 

Æresgalleri drift 65 000  60 300 65 000 

Prosjekt 100 000 6   

Teleslynge 30 000 7   

Bankomkostninger 6 000  4 076 5 000 
     

Sum utgifter 666 000  410 483 425 000 

     

Resultat - 271 000  - 13 916 - 33 000 
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Noter til budsjettet: 
 
 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2023 godkjennes. 
 

 
 

Sak 9 Valg av styret 
 

På årsmøtet 2022 ble lovene med hensyn på hvordan de tillitsvalgte skulle velges 

endret. Prinsippet om rullerende valgordning for styret, revisorer og valgkomitéen 

skulle tre i kraft fra og med årsmøtet 2023. 
Derfor vises med antall år hver enkelt person velges for. 
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Valgkomiteens innstilling 

 

Leder: Tove Strand, 2 år (ny som leder, tidl. styremedlem) 

Nestleder: Petter Riiser, 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem/økonomi: Odd Roar Thorsen, 2 år (ny) 

Styremedlem/sekretær: Kari Strande, 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem: Harald Bråthen, 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem Per Rune Eknes, 1 år (gjenvalg) 

Styremedlem: Anne Marie Lund Torvik 2 år (ny) 

Styremedlem: Marit Wiig, 2 år (gjenvalg). 

 

De 4 første velges hver for seg. Styremedlemmene velges samlet. 
 

 
 

Sak 10 Valg av 2 revisorer 
 

På årsmøtet 2022 ble lovene med hensyn på hvordan de tillitsvalgte skulle velges 

endret. Prinsippet om rullerende valgordning for styret, revisorer og valgkomitéen 

skulle tre i kraft fra og med årsmøtet 2023. 
Derfor vises med antall år hver enkelt person velges for. 

 

Valgkomitéens oppgave er også å innstille på valg av revisorer. 

Vi har henvendt oss til de to nåværende revisorer. De har gjort en flott jobb. 

De har begge svart at de er villige til å fortsette. 

 

Valgkomiteens innstilling: 

 

Brit Mørk 2 år (gjenvalg) 

Jarl Bibow  1 år (gjenvalg) 

 

Siden dette er første året med den nye ordningen, står begge på valg. 

 
 

Forslag til vedtak: 

Revisorene gjenvelges som foreslått. 
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Sak 11 Valg av valgkomité 
 

På årsmøtet 2022 ble lovene med hensyn på hvordan de tillitsvalgte skulle velges 

endret. Prinsippet om rullerende valgordning for styret, revisorer og valgkomitéen 

skulle tre i kraft fra og med årsmøtet 2023. 

Derfor vises med antall år hver enkelt person velges for. 

 

Styrets innstilling: 

 

Hele valgkomitéen har gitt uttrykk for at de kan fortsette. Styret synes de har gjort 

en bra jobb og innstiller samtlige på gjenvalg. 

 

Leder: Elisabeth Seeberg 1 år (gjenvalg) 

Medlemmer:  Laila Andresen 2 år (gjenvalg) 

Arne Kvalheim 2 år (gjenvalg) 

Håvard Lillegård 1 år (gjenvalg). 

 
 

Forslag til vedtak: 

Hele valgkomitéen gjenvelges som foreslått. 
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Julebord Voksenåsen 13. desember 2022 

Dag Erik Pedersen på NIVs julebord: 

”Mesternes Mester” - selv en Mester 

 
Dag Erik Pedersen er god med mennesker. Det sier han selv, og det har vi alle 

opplevd gjennom TV-ruta. Han kan mye om mennesker. Han får folk til å føle 

seg trygge. Verdsatt. Kanskje er dette hemmeligheten bak megasuksessen han 

og NRK hadde (og har) med Mesternes Mester? Dag Erik holdt festtalen 

under julebords middagen som ble arranger 13. desember på Voksenåsen 

hotell. 

 

Etter 12 sesonger med Mesternes Mester sa han takk for følget i 2021. Kronen på 

verket var en brakavslutning med hele 1,6 millioner seere finalekvelden. -Og er det 

noe mediefolk elsker, så er det høye seer-, leser-, lyttertall, og i vår digitale 

hverdag – klikk. Også idrettsfolk liker at det er mange som ser på. Dermed får 

utøverne en bekreftelse på at det de driver med er noe som er viktig for mange. 

 

Opprinnelig belgisk konsept 

-Jeg er ekstremt stolt av at det ble så stort – også for barn, sa han på Voksenåsen. 

Der avslørte han også at konseptet opprinnelig var belgisk. – Vi fornorsket det litt, 

og kanskje har vi hatt en misjon med programmet. For egen del synes jeg i hvert 

fall det har vært ekstremt moro å holde på og være med. 

Claus Wiese var NRK-mannen som så potensialet i programideen og gikk til Dag 

Erik og spurte om ikke dette var noe for ham? Og det var det jo. Med sin egen 

idrettsbakgrunn og topp internasjonale karriere som proff sykkelrytter, er han jo 

selv en mester. En mesternes likemann. 

 

-Det var stort for meg og seerne å bli kjent med de gamle mesterne. Lære dem å 

kjenne på en annen måte enn vi har opplevd dem i deres tidligere idrettshverdag. 

Bo sammen. Leve sammen. Vinne. Tape. Le og gråte. Støtte hverandre. Være på 

lag. Alt dette er jo idretten slik vi alle kjenner den fra innsiden. 

 
Tung start både på sykkel og TV 

«Aldri god alene», var tittelen på Dag Eriks «forrett». Den inneholdt også viktige 

ingredienser fra hans eget sykkelliv, og om den etterfølgende TV-karrieren. 

Verken som sykkelrytter eller TV-reporter startet han på topp. Han fortalte om alle 

de dårlige sykkelprestasjonene, og faren og sykkelpresidenten Odds uendelige tro 

på at resultatene ville komme, og det gjorde de. «Nå kan det bare gå en vei, 

Persen!», trøstet pappa Odd etter at han var blitt nest sist i Sagene Grand Prix for 

guttunger. – Pappa var en mester i å snu det negative til noe positivt. Han ga aldri 

opp og resultatene kom! 

 

43 seire som proffsyklist i Italia - og ranket blant de 20 beste i verden, var fasiten 

etter 14 år med Bergamo som base. Italiensken fikk han også med på kjøpet – og 
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en del andre språk. Dette ga innpass i NRKs team i Lillehammer-OL der Halvard 

Flatland og Karen-Marie Ellefsen trengte språkhjelp med de italienske deltagerne. 

Reporter-debuten på TV-Norge ble en tøff sak med tysk Bundesliga og Mini- 

Jacobsen. Men også derfra gikk det bare en vei. TV-karrieren er noe de fleste av 

oss har fått med seg, med «Mesternes Mester» som kronen på verket. Og kanskje 

kommer han tilbake. 63-åringen, nå knyttet til Aker-BP, har mer å bidra med. Mye 

mer. 

 

Harald Bråthen 
 

Et knippe fornøyde medlemmer på julebordet. 

 

---------------------------------------------------------------- 

Medlemsmøte 10. januar, Ullevål 

Per Ravn Omdal åpnet med å gi en kort introduksjon til barndom og 

oppvekst før han gikk inn på opplevelser og oppgaver han har hatt som leder i 

norsk fotball. 
 

Stavangergutten Per kom til Oslo med mor, far og to søstre i 1962. Med en far som 

var visepresident i Fotballforbundet, var vegen kort til aktiv deltakelse i fotball; 

først Skeid og så Lillestrøm, deretter Grorud. Klubben i hans hjerte» er SIF. 
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Per fortalte videre at han kom med i fotballforbundet fra 1974 og var med i en 

ressursgruppe som i 1976 foreslo for Fotballtinget at kvinnefotball skulle 

godkjennes. Kvinnefotball hadde eksistert tidligere. Første damefotballkamp ble 

spilt på Frogner stadion i 1928, med bla Sonja Henie som deltaker og med 4000 

mannlige tilskuere. Seinere ble det spilt enkelte kamper i Norge, mens 

kvinnefotballen tok av på en helt annen måte i England og Frankrike og ble etter 

hvert oppfattet som konkurrent til herrefotballen. Det førte til at England forbød 

kvinnefotball i 1945 og Norge fulgte etter. Men selv i denne forbudstiden var det 

kvinner som spilte fotball, bla BUL under ledelse av Målfrid Kuvås og Amazon fra 

Grimstad som spilte mot hverandre i en minnerik kamp i 1970. 
 

Håndballjentene i Ålesund brukte fotball som oppvarming og en av jentene, Sif 

Kalvø, var så god at hun ble fotballproff i Italia etter tips fra Ragnar Larsen, 

profesjonell i Lazio og senere landslagstrener og merittert sportsjournalist. 
 

Norge fikk sitt første kvinnelandslag i 1978, men før det hadde Norway Cup fra sin 

start i 1972 vært en viktig arena for utviklingen av jentefotball i Norge, etter at 

Rigmor Andersen fikk gjennomslag for etablering av jenteklasse. Det hører med til 

historien at Frigg fulgte opp og etablerte uoffisielt NM sammen med Dagbladet. 

Per nevnte også at Friggjenta Ellen Wille fra talerstolen under FIFA-kongressen i 

Mexico sa klart fra at nå må FIFA ta seg sammen og arrangere kvinneturneringer! 

FIFA ledelsen reagerte raskt og arrangerte prøve-VM i China i 1988 og Norge vant 

etter seier mot Sverige i finalen. 
 

Engasjementet for jente- og kvinnefotballen var for øvrig en rød tråd i innlegget og 

Per understreket spesielt at retten til deltakelse dreier seg om helt grunnleggende 

rettigheter. Derfor støtter han NIFs kvoteringsregler og mener idretten samlet bør 

kjempe for slike regler internasjonalt med sikte både på utøversiden og valg i 

idrettsbaserte organisasjoner. 
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Jenter og kvinners rett til deltakelse preger også bistandsengasjementet hans. 

Vietnamsamarbeidet har passert 25 år og det er utdannet titusener av jenter og 

gutter. 
 

Landet har fått sitt eget forbund og har nå bare mer symbolsk støtte fra Norge. 

Anders Krystad fra Klanen til Vålerenga, har i mange år vært den lokale 

prosjektlederen. 
 

I forbindelse med Drillos opphold i Irak i 2008, ba ambassaden Per å komme til 

Irak for å lede et prosjekt som innebar utdanning av trenere. 354 aktivitetsledere 

ble utdannet og majoriteten av dem var kvinner, lærere og professorer. Prosjektet 

lever fortsatt og Fotballforbundet har nå tilsvarende satsinger i 15 land (Midt- 

Østen, Balkan, Nord-Afrika). Forbundet har nettopp undertegnet kontrakt med to 

nye land. Per understreket at målet med disse samarbeidene er å bidra til dialog og 

diskusjon. Man ønsker også å bruke idretten som verktøy inn i en 

samfunnssammenheng der målet er å få fram positive og konstruktive 

samfunnsborgere. Opplæringen går bla på å behandle hverandre som likeverdige, 

snakke hverandre opp, og bygge bro mellom mennesker. Per nevnte et eksempel 

fra Irak der trenernes adferd nå er helt endret, fra militante trenere med uakseptabel 

språkbruk, til høflig språkbruk og vekt på øyekontakt. Norges fotballforbund er det 

eneste forbundet i verden som driver slik bistand finansiert av staten. Per 

understreket at ambassadene gjør en fantastisk jobb i forhold til kvinners 

rettigheter og var glad for at Utenriksdepartementet ser at idretten er et viktig 

virkemiddel i denne kampen. 
 

Per fortalte også om oppgaven han fikk i forbindelse med Sovjetunionens 

oppløsning. Dette skjedde nyttårsaften 1991-1992 da 10 land plutselig sto uten 

forbund og selvstendig erfaring til å drive rekruttering, egne konkurranser, 

utdanning, utvikle trenere osv. Anleggssituasjonen var prekær i en tid hvor det 

internasjonale konkurransesystemet var i sterk endring og hvor TV situasjonen var 

i ferd med å endre strukturene i fotballen. Kort sagt bygge 10 selvstendige 

særforbund. Daværende UEFA-leder Lennart Johanson ga Per i oppdrag å lede 

dette. Det ble etablert et styre som bl.a. besto av tidligere vesteuropeiske 

statsledere, durkdrevne forbundsledere og en dyktig stab på 6 ansatte. Per ledet 

arbeidet i 10 år. Da ble prosjektet avsluttet. Han understreket spesielt utviklingen 

på anlegg -og TV siden og generell struktur i de respektive land, 
 

Per fortalte videre at han satt i FIFA-styret fra 1994 til 2002. Per m.fl. tok tak i 

korrupsjonstendenser fra 2001 og meldte bl.a. Blatter til politiet i 2002. Ett av 

problemene i starten var at noen lot seg forlede til å reise til søkerlandet. De ble 

tilbudt reise, hotellopphold, kostnader dekket for ledsager og også gaver. De 

europeiske styremedlemmene sa nei til dette. Norge har ikke hatt medlem i FIFA- 

styret siden den gang. 
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Per understreket også at det er gjort en stor jobb for å rydde opp i korrupsjonen. Ca 

60 er nå arrestert. Per roste Lise Klaveness innsats, men ga uttrykk for generell 

bekymring over utviklingen framover fordi det nå er tett kobling i tid mellom 

tildeling av penger til forbundene og valg til posisjoner. Han nevnte også 

eksempler på risikoen for at kapitalen vil bli 

styrende framover f.eks. ved FIFAs ønske om 

å kontrollere alt ved å arrangere FIFA- 

konkurranser i stedet for Europa-mesterskap 

og arrangere VM hvert annet år. Han uttrykte 

stor bekymring for at eierkapitalen skulle 

styre konkurransevilkårene, for eksempel slik 

man har sett med forslaget om å etablere en 

lukket eliteliga for de beste klubbene. I denne 

sammenhengen er det penger som isolerer 

åpen deltagelse. Han snakket varmt for å 

holde på den europeiske idrettsmodellen hvor 

det er mulighet for alle å delta. Gerhard Heiberg (tv) og Egil Johansen følger med 

 

Fotballgiganten snakket også om utviklingen i norsk fotball og understreket 

viktigheten av at vi fikk kunstgress i 1978 og nå har 1300 – 1400 kunstgressbaner i 

Norge. Det gir mulighet for trening og kamper hele året. Et annet tidsskille han 

nevnte, var 1988-1989-1990 da vi fikk konkurranse i TV-markedet og idretten 

kunne forhandle seg fram til store beløp. Publikumsinntektene var ikke lenger like 

viktige. Endringene krevde et apparat for å forhandle fram avtaler og fikk også 

innflytelse på kompetansekravene til styremedlemmene. Per understreket faren for 

at for sterkt fokus på resultater og understreket viktigheten av å ha nærhet til 

klubbene og brukerne. Det er viktig å være til stede ute, hos tillitsvalgte, utøvere. 

frivillige og lokale politikere. 
 

Per understreket tilslutt at norsk idrett gjør mye i forhold til utenforskap, også 

økonomisk utenforskap og at dette blir en stadig viktigere rolle for norsk idrett i 

årene som kommer. 
 

Tove Strand 
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«Erlings epistel» # 14 

 
Regjeringsplattformer …… 

 

Siden 2013 er det lagt fram fire såkalte «regjeringsplattformer». 

 

Alle sier noe om idrett, dog som en svært marginal og meget overordnet del 

(heldigvis?). Den første (2013, Sundvollen) for en regjering utgått fra Høyre og 

Frp. Den andre (2015, Jeløya) for en regjering utgått fra de samme partiene + 

Venstre. Den tredje i januar 2019 (Granavollen) for Høyre, Frp, Venstre og Krf. 

 

Generelt dreier erklæringene og løftene seg om å styrke barne- og ungdomsidretten 

og anleggssituasjonen. Selvsagt har dette innvirkning på toppidrett på sikt – om de 

følges opp. 

 

Hva som er gjennomført/ikke gjennomført av løftene i erklæringene bør NIFs 

ledelse ha et skarpt øye på. Erklæringene sier svært lite om toppidrett direkte, med 

unntak av den siste «Hurdalsplattformen» fra 2021, utgått fra Arbeiderpartiet og 

Senterpartiet. Den resirkulerer tidligere erklæringer om at det må bli enklere å 

kombinere toppidrett med utdanning og karriere, slik at det kan bli flere 

topputøvere som kan leve av idretten. 

 

Under følger utvalgte punkt i erklæringene som mer eller mindre direkte virker inn 

på toppidrettens utvikling. Samme løfter går igjen i flere erklæringer. Så kan jo de 

ansvarlige idrettspolitikerne sjekke hva som har skjedd med dem: 

 

2013, Sundvollen 

- Øke idrettens andel av overskuddet fra Norsk Tipping for å styrke 
grunnfinansieringen. 

- Sikre idrettsutøveres mulighet til å kombinere idrett og utdanning, og styrke 
toppidrettskompetansen innen ulike idretter ved videregående skoler og 
høgskolene. 

- Legge bedre til rette for at funksjonshemmede får anledning til å delta i 
idretten. 

 

2015, Jeløya: 

- Legge til rette for at en størst mulig andel av idrettsfinansieringen skal gå til 
aktivitet og anlegg, ikke til administrasjon. 

- Gjennomgå og bedre vilkårene for egenorganisert idrett, inkludert anlegg. 
- Legge til rette for at funksjonshemmede får delta i frivillighet og idrett. 

 

2019, Granavollen 

- Legge frem en egen stortingsmelding om idrettspolitikk. 
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2021, Hurdalsplattformen: 

- Ruste opp og byggje fleire idrettsanlegg 
- Gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, 

frivilligheit og kultur. 
- Styrkje paraidretten i samarbeid med idrettsbevegelsen slik at alle barn og 

unge får eit tilbod. 
- Leggje til rette for at Noreg også i framtida skal vere vertskap for store 

internasjonale idrettsarrangement. 
- Det må bli enklare å kombinere karriere og utdanning, slik at fleire 

toppidrettsutøvarar kan leve av idretten sin. 
 

Nye medlemmer 
 

 
 

 

 
 

Foto privat 

RØSTE, Erik (30.03.1960) 
Frusetlia 3, 2817 Gjøvik 

Erik@roste.as 

Junior- og rekruttlandslagstrener i langrenn fra 1990 – 1994. Fra 1994 til 

1998 sportssjef i langrenn og trener for herrelandslaget. Visepresident i 

Norges Skiforbund fra 2008 til 2012 og president fra 2012 til 2022. 

Nestleder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) fra 2016 til 2019.. 

Medlem og leder av WC komiteen i langrenn i (FIS) og styremedlem (FIS 

Council) siden 2018 -. (2022) 
 

 
 
 

 
 

Foto privat 

TORGERSEN, Lise Kvil (30.06.1958) 
Nedre Toppenhaug 20, 1353 Bærums Verk 

krtorger@online.no 

Visepresident Norges Ishockeyforbund 2018-, leder Klubblisensutvalg, 

leder Utvalg for rekreasjonshockey/livslang idrett. NIFs utvalg for 

utarbeidelse av Internasjonal Strategi. Medlem av valgkomiteen i SFF 2019 

– 2021. Styremedlem NIHF 2017-2018, Styreleder NIHF Region Viken 

Vest 2019-, Styreleder Akershus Ishockeykrets 2012-2019, Styremedlem 

Akershus Ishockeykrets 2011-2012. (2022) 

 

 
 
 

 
 

Foto privat 

ERIKSEN, Øyvind (30.09.56) 
Olav Tryggvassonsgt.23, 2315 Hamar 

oeierik@online.no 

President Norges Bordtennisforbund 1995 - 2015. President North 

European Table Tennis Union 1998 – 2012 og 2014 – 2016. Chair 

International Paralympic Committee Table Tennis 2006 – 2008. Chair 

International Table Tennis Federation Para Division 2008 – 2013. Chair 

European Table Tennis Union Technical Committee 2002 – 2024 og 

President Swayhling Club International 2018 – 2019. Teknisk delegert i en 

rekke stevner og mesterskap bl. annet EM, VM og PL for paralympisk 
bordtennis og EM, OL-kvalifiseringer for Europa. (2022) 

mailto:Erik@roste.as
mailto:krtorger@online.no
mailto:oeierik@online.no
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Den legendariske håndballtreneren Mari Breivik gikk av etter mange års 

virke. I den forbindelse ble det avholdt et fagseminar 14. desember 2022 på 

Panorama møterom på Ullevål stadion med tittelen: 

 

«Olympiatoppens Marit Breivik-fagseminar», 
 

 
 

Foto: Kampanje 

 

Harald Bredeli som jobber i TV2-sporten og har vært 

kommentator i håndballmesterskap i mange av de 

årene Marit var landslagstrener. startet opp med å 

fortelle om de mange årene han har fulgt Marit sin 

karriere og hennes prestasjoner gjennom tidene, 

 

før han introduserte første taler: 

 

Toppidrettssjef, Tore Øvrebø. 

 

Tore holdt et inspirerende og sannferdig bilde av de 

mange fotsporene Marit har etterlatt seg i så vel 

håndballidretten som i Olympiatoppen de årene hun har 

vært der med temaet: 

 

«Fotsporene etter Marit» 

 

 
Så slapp selv hovedpersonen til. 

 

 

Marit Breivik ledet oss igjennom sin lange karriere 

fra spiller, allmennlærer utdanningen 

landslagstrener og videre med hennes metode med å 

engasjere spillere selv for å finne løsninger på 

utfordringene. 

Temaet hennes var: 

 

"Mitt toppidrettsliv og hva nå?" 

 
Det vil gå alt for langt å gjengi alle hennes bilder, men noen gir ett lite innspill i 

hennes tenkemåte for å bringe fram individene til å bli gode lagspillere. 
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Det var mange i salen som lurte på, ja men Marit da …. Hva nå? 

Og det fikk vi jo heldigvis belyst på slutten av hennes foredrag da hun trakk frem 

dette bilde: 
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Ballen ble spilt videre til fagansvarlig i 

idrettscoaching på Olympiatoppen, Liv 

Hemmestad som holdt et varmt innlegg om 
 

"Lederskapslyst, teamglød og rå 

nysgjerrighet" 

 

Noe alle begrepene jo passer perfekt til Marits 

sin personlighet. 

 

 

Hun har vært så heldig å få fulgt Marit og landslagsjentene over lange perioder og 

kommet dem virkelig nær. 
 

Begrepet:  
«Dette laget blir så godt som hver enkelt er villig til 

å legge inn i det.» 

står som et av de viktigste uttalelsene Marit har sagt til laget sitt. 

Liv sine karakteristika av Marit ble beskrevet med dette bildet: 
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Så var det tur for noen kjente landslagsprofiler å få si noe om sin trener: 

Halvor Lea, kommunikasjonsansvarlig i Olympiatoppen, inviterte 

Else-Marthe Sørlie Lybekk, Gro Hammerseng-Edin og Karoline Dyhre Breivang 

til å gi sine korte, men interessante historier om Marit sine mange år som trener. 

Det gjorde de med glans, uten at jeg skal gjengi historiene her. 
 

 

Etter lunch fikk vi en hyggelig panelsamtale med trenerne fra Marits trenerteam fra 

1994 – 2009 Det var John Anders Bjørkøy, fagssjef i Olympiatoppen som 

gjennomførte samtalene med Lars Tore Ronglan, Arne Høgdahl og Thorir 

Hergeirsson. 

 

. 
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Professor, Kari J. Kværner holdt 

deretter et meget interessant foredrag 

med tittelen: 

 

«Hjernemysterier» 

 

Vår tredelte hjerne bestående av 

1. Den tenkende hjerne 
2. Følelseshjernen 
3. Den autonome, sansene 

hjernen 
 

Alle må spille på lag. 

 

Hvem visste at vi har en del av hjernen som fungerer som nødtelefonen 113, 

nemlig Amygdala? 
Takk Kari, du hadde så mange gullkorn at jeg bare må ta med noen av dem her: 

 

  

 

  

 

Til slutt, men ikke mist like bra hadde Tore Øvrebø en samtale rundt temaet ledelse 

med Roy Johansen, Lise Klaveness, Jarle Aambø. Dessverre måtte jeg gå før denne 

var ferdig, men andre får utfylle meninger om dette temaet i et ellers så flott 

seminar. 

 

Petter Riiser 
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40 års jubileum for Finlands idrettslederseniorer 

Vår finske søster organisasjon, Finlands idrettslederseniorer, inviterte sine 

tilsvarende organisasjoner i de øvrige nordiske landene og Estland velkomne til sin 

jubileumsmiddag i november 2022. 

 

Styret valgte å sende undertegnede til å representere Norske Idrettsleder-veteraner 

under dette arrangementet. 

 

Det er langt å reise bare for ett kveldsarrangement, men vertskapet satte stor pris på 

vår og de andre nordiske landenes tilstedeværelse. 

 

 

 

Vi ble møtt av ett lokalt band 

med alder tilsvarende deltakere. 

Disse spilte en musikk som falt 

meget godt i smak for oss alle. 

 

Etter en hyggelig velkomstdrink ble vi loset inn til festbordene der undertegnede 

var så heldig å få tidligere leder av Riksidrottens Vänner, Kerstin Rosén, til bords. 

Vi, og den tidligere lederen av Finlands idrettslederseniorer, Kerstin Ehnholm som 

også satt ved bordet, kunne snakke sammen. De øvrige andre snakket finsk og 

dårlig engelsk. 

 

 

Kerstin Ehnholm hadde gjort noe utrolig 

smart som forberedelse til sin tale. Hun 

hadde oversatt det hele til svensk som 

hun delte ut til oss gjester. Dermed 

kunne vi følge med i hennes tale som 

selvfølgelig gikk på finsk. 
 

 
Litt underholdning måtte vi jo også få. Det sørget to glade dansegrupper i vår 

aldersklasse for. 
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Så var det tid for hilsninger, der så vel Sverige, Danmark, Estland og selvfølgelig 

Norge kom med sine lykkeønskninger til jubilanten og med ønske om mange flotte 

år for fremtiden. 

 

Petter Riiser 
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Norge hedrer idretten og vi i idretten hedrer våre egne 

Dagbladet kåret fotballpresident Lise Klaveness til Årets Navn. Aftenpostens 

lesere valgte Haugerud I.F.s Dag Endal til Årets Oslo-borger. Aftenpostens 

Gullmedalje – der NIV har to representanter i juryen – gikk til tennisspilleren 

Casper Ruud. 

 

Stor, sterk og fortjent heder til tre som fremhevet seg på tre ulike arenaer. To som 

ledere – en som tidenes største norske tennisspiller. Ingen tvil om at idretten og 

idrettens representanter står 

sterkt i det norske samfunn. 

Og altså ikke bare på det 

sportslige plan, men også 

som sterke stemmer i 

debatten om 

menneskerettigheter og 

Qatar-VM, og ikke minst i 

innsatsen for de unge i 

Groruddalen. 

 

 
Aftenpostens sportssjef Bertil Valderhaug overrekker Casper Ruud 

gullmedaljen og Inge Grødums tegning. Foto: Monica Strømdahl / Aftenposten 

 
Anerkjennelse og bekreftelse 

Også idretten og idrettens ledere og utøvere trenger anerkjennelse og bekreftelse. 

Og får vi den ikke fra andre, gir vi den gjerne til oss selv. Som i den TV-sendte 

Idrettsgallaen fra Hamar, men også i flere andre fora. Mange særforbund, - og 

kretser, - og klubber - har sine egne kåringer. Selv var jeg med da Danseforbundet 

lagde sin egen Idrettsgalla - Dance Awards. Vi hadde alltid våre kandidater til 

Idrettsgallaen, men bare sjelden (eller aldri?) ble det noen nominasjon. Våre var 

verdens beste i sine dansegrener, men dansen ble for lett på gullvekta. 

 
Dance Awards – et godt alternativ 

Dance Awards ble – og er – et godt alternativ – for også dansere og utøvere fra 

mange andre idretter, ønsker anerkjennelse for sine prestasjoner. Helene Spilling 

som var i verdenstoppen i sportsdans, var en av prisutdelerne på Idrettsgallaen. Og 

landets beste turner, Sofus Heggemsnes fikk den samme æren og synligheten. 

Helene har jo også vært profilert ikke minst gjennom «Skal vi danse? På TV2, men 

også i NRK-programmene, svært populære «24 stjerners julekalender», og i 

«Mesternes Mester». 28. januar var det Dance Awards igjen, og masse heder til de 

utvalgte. 14. februar har vi jo i NIV våre egne kåringer under årsmøtemiddagen: 

Opptak i «Idrettens Æresgalleri», utdeling av NIVs Ærespris og 

Sportsjournalistprisen for 2022. Godt å bli satt pris på! 
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Fotball og håndball flest i 100 beste-kåring 

Julaften hvert år kommer VG med sin vurdering av våre 100 beste idrettsutøvere. 

For 2022 toppet Erling Braut Haaland. Hele 34 grener har utøvere på listen. Fotball 

og håndball har flest med henholdsvis 12 og 11 utøvere. Deretter kommer 

skiskyting med 8, friidrett og langrenn med 7 hver, sykkel med 6, alpint 5, og 

følgende med fire: Kombinert, 

paraidrett, motorsport, skyting 

og skøyter. Hopp har 3. 

Tennis, triatlon, snowboard, 

styrkeløft, hestesport og 

bordtennis 2 hver. Følgende 

fikk med seg en på listen: 

Orientering, bryting, curling, 

svømming, vektløfting, turn, 

dans, taekwondo, boksing, 

sjakk, golf, ishockey, freestyle, sandvolleyball og bandy. 
 

Sterkere sommer enn vinter? 

VG konkluderte etter Idrettsgallaen at sommeridrettene har overtatt hegemoniet fra 

vinteridrettene. Selv om Nordiske grener og alpint står sterkere enn noen gang, har 

vi vel heller aldri hatt bedre enkeltutøvere i sommeridrettene enn nå? I tennis, i 

fotball, friidrett, sandvolleyball, triatlon, sykling, golf, sjakk og skyting. Her er 

våre utøvere i den absolutte verdenstoppen. 

 
VGs topp ti 2022: 1) Erling Braut Haaland, 2) Jacob Ingebrigtsen 3) Casper Ruud, 

4) Therese Johaug, 5) Johan Thingnes Bø, 6) Marte Olsbu Røiseland, 7) Johannes 

Høstflot Klæbu, 8) Magnus Carlsen, 9) Viktor Hovland, 10) Martin Ødegaard. 

 

Harald Bråthen 
 

 
 

Minneord over Odd Bergh. 

 
Odd Bergh døde 12. januar, 85 år gammel. Ved Odds død er mer enn hans 

personlige liv og idrettsliv slutt. Han representerte et livslangt, 

intenst engasjement i idrett, som strakk seg fra kameratbasert 

trening under enkle fysiske og materielle forhold fram til vår tids 

krevende, urolige og profesjonelle idrettsverden. 

 

Det spesielle ved Odd var at han forble den samme gjennom hele 

fasen på ca. 70 år. Han fulgte nøye med i friidrettens utvikling - 

nasjonalt og internasjonalt, men forble en bærer av interesser og 

holdninger grunnfestet i innledende år. 
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For en jevnaldring var hvert møte med Odd en opplevelse, nettopp fordi hans 

grunnleggende karaktertrekk forble de samme. Hans innlevelse i situasjoner, 

opplevelser fra konkurranser og møte med mennesker gjennom et langt idrettsliv 

ble formidlet med intensitet og innlevelse. For den møtende ble slike treff en 

oppfriskning av en delvis glemt fortid, og en påminnelse om hvilken kilde et ekte, 

vedvarende engasjement er for andre med mer flyktige interesser. 

 

Odd var uvanlig spenstig og sprek, helt til sykdommen tok tak de siste par år av 

livet. Han hoppet lenger og høyere enn de fleste, med og uten tilløp, var kjapp i 

vendingen og replikken, og motorisk høyt giret i trening som i dagliglivet. Hans 

motoriske uro kunne bli for krevende for enkelte, men var et kjennetegn nære 

venner tolererte og verdsatte. 

 

Fra hans lange idrettskarriere kan bare noen fakta trekkes fram i et minneord: Hans 

første NM-medalje vant han i tresteg i 1958. Deretter ble det til sammen 6 NM-gull 

i lengde og tresteg, 3 gull i stafett-NM, og kongepokal etter gull i lengde og sølv i 

tresteg under NM på Gjøvik i 1964. Hans personlige rekorder var 7,40 m og 15,64 

m (norsk rekord 1963: 15,63 m). Odd vant gjennom karrieren 21 individuelle NM- 

medaljer. 

 

Odd hadde 54 starter i 45 landskaper i friidrett, var landslagssjef for menn 1979- 

1983, var med i Friidrettens Venner og Stiftelsen for norsk friidrett 1986-2012 (en 

periode mot slutten som styreleder), og fikk NFIFs Fortjenstmedalje i 1996. Hans 

klubber underveis var SK Freidig, Tjalve og Tønsberg FK. 

Odd Bergh fikk HM Kongens Fortjenstmedalje i 2001 for sin langvarige og 

omfattende innsats for norsk friidrett. 

 

Odds død er først og fremst et stort tap for familien, men i høy grad også for norsk 

friidrett. For venner innebærer hans bortgang et brudd med en felles fortid Odd 

holdt levende og sammen. 

 

Vi ønsker fred over Odds minne! 

(NIV-medlem fra 2000.) 

HBS, 250123. 
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Til Styret og medlemmer av Norske Idrettslederveteraner. 

 

Hjertelig takk for at så mange av dere bidro til vår private innsamlingsaksjon 

før jul av soveposer til ukrainske soldater. Da min mann, Arve Thorvik og jeg 

startet opp 3. desember, var det et lønnlig håp om å få sendt av sted mellom 100 og 

150 soveposer. Resultatet ble NOK 315.945 fra 208 enkeltpersoner og 350 

soveposer. De siste 150 soveposene kan vi takke mange av dere i NIV for, da det 

var stor respons i innspurten av innsamlingen. 

 

3 dager før julaften kjørte Halvor Hartz og Per 

Dalland med bil og henger utlånt av Albert 

Hæhre, soveposene til Tavi Draugi, en frivillig 

innsamlingsorganisasjon i Riga, Latvia. Der 

begynte de videre transport dagen etter direkte 

til Bakhmut. All dokumentasjon og regnskap 

er tilgjengelig hos meg. 

 

Nå er samtlige soveposer fremme hos 

soldatene som kjemper en viktig kamp for 

Ukraina, men også for hele Europa, for 

demokrati og frihet. Det er Ukraina som er 

«den tynne veggen» mellom Putins 

forferdelige krigshandlinger og oss. Igjen, 

tusen takk for at dere stilte opp og bidro. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Marie 

 

Følgende medlemmer står foran et jubileum fra nå og frem til juni 2023 
 

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 

Wigernæs Ingrid Ski 22 2 1928 

Jagge Liv Ski 25 2 1943 

Fasting Kari Friidrett/NIH 11 3 1943 

Emblem Kjell Turn/roing/idr.adm 13 3 1943 

Allergoth Ellinor Gym/turn 29 3 1943 

Aune Olav Sykling 30 3 1948 

Breivik Gunnar NIH 8 4 1943 

Knudsen Arthur Sverre Svømming 23 4 1928 

Thidemann Anne Margrete Friidrett 28 4 1953 

Fossan Bjørn Olympiatoppen 19 5 1953 

Lunde Aud Hvammen Ski 31 5 1943 

 


