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OL-museet skal stenges i to år! 
 
Stiftelsen Lillehammer Museum (SLM) bestemte 30.09.14 at 

Norges Olympiske Museum (NOM) skulle flyttes til Maihaugen – 
og at nytt museum skulle stå klart på høstparten i 2015 – i god tid 

før Ungdoms-OL i Lillehammer i februar 2016.  
 

Vedtaket om flytting av OL-museet ble tatt uten at SLM hadde 

økonomien i orden. SLM-direktør Jostein Skurdal ønsket i første 
omgang 15 mill. kr. til flyttingen. Styret i SLM ville bevilge 3,0 

mill. kr. under forutsetning at alle andre parter bevilget samme 
sum. Fra Oppland fylkeskommune fikk SLM 1,0 mill. kr. Men 

hverken Lillehammer kommune, Norges Idrettsforbund eller 
Kulturdepartementet bevilget midler til flytting.  
 

1. desember 2014 trakk Sten Stensen seg i protest som styreleder i 
Norges Olympiske Samlinger (NOS). Protesten var rettet både 

mot SLMs håndtering av NOM og mot NIF som ikke tok hensyn 
til en rekke bekymringsmeldinger de siste årene. Stensen – 

utnevnt av nettopp NIF - var styreleder i NOS siden 2005. 
 

Nyvalgt styremedlem i NOS – Sverre Seeberg – gikk mot Stensen 

i interne diskusjoner, godt støttet av NIFs sentrale ledere Børre 
Rognlien og Inge Andersen. Noen dager etter Stensens oppsigelse 

kunne SLM-direktøren fortelle til lokalavisen Gudbrandsdølen 
Dagningen (GD) at NOM skulle stenges i april 2015 og åpnes 

igjen en gang i 2017 – kanskje i forbindelse med 20-årsjubileet 
for NOM 27.11.17. 
 

NOMs 3 500 gjenstander skal altså pakkes ned og legges på 
magasin under Ungdoms-OL. 11 000 tilreisende deltakere / ledere 

/ støttepersonell - pluss IOCs ledere og publikum - skal ikke få se 
norsk idretts historie i Håkons Hall.  
 

Lillehammer Olympiapark (LOP) som er i kommunal eie, hadde 
lagt fram nytt og gunstig leietilbud i Håkons Hall. Men SLM har 

allerede sagt opp gjeldende avtale. Og dette skjer uten protester 
fra NIF. En kan stille spørsmål om NIF er særlig opptatt av egen 

historie og hvordan den blir ivaretatt av SLM. 
 

Av hensyn til Æresgalleriet har NIV-leder Per Wright sendt brev 

til SLM for å bli orientert om NOMs planer. Et foreløpig svar fra 
SLM går ut på at en ikke har tatt noen beslutninger. I mellomtiden 
henger Æresgalleriet i Håkons Hall, slik det har gjort siden 1998 - 

til glede for over 250 000 besøkende fra over 60 nasjoner. 
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VELKOMMEN: HM Kong Harald, NIV-leder Per Wright ønskes hjertelig velkommen 

til NIVs årsmøte i Telenors flotte bygning på Fornebu av vertskapets konsernsjef 

direktør Jon Fredrik Baksaas.  
 

PROTOKOLL FRA 27. ÅRSMØTET 10. NOVEMBER 2014 
 

1. Åpning, godkjenning av innkalling og saksliste. 

Leder Per Wright åpnet møtet, ønsket H.M. Kong Harald og den øvrige forsamlingen på 75 deltakere 
velkommen – og takket Konsernsjef i Telenor, Jon Fredrik Baksaas både for et særdeles godt og 

profesjonelt vertskap og for hans interessante orientering om Telenors oppstart i OL-året 1994 og den 
imponerende utviklingen fram til i dag. For å markere startåret, stilte han i fullt skiantrekk under 

foredraget. 

Konsernsjefen ble overrakt Schankes idrettsleksikon som gave. 

Ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten som dermed ble godkjent. 

2. Valg av møteleder. 

Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder. 

De som hadde gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med ett minutts stillhet: Arvid Eriksen, Grethe 
Evjenth, Leif Schanke, Solveig Prøis Tynning, Per Ødegaard, Leif Aagaard. 

Nyoppnevnt medlem av året, Grete Johansen, som var til stede for første gang i NIV-sammenheng, ble 
tildelt foreningens symboler på medlemskap. 

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

Jan Bache-Wiig og Mildred Kristoffersen ble valgt. 

 
4. Styrets beretning. 

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt av styremedlem, sekretær, Andreas Morisbak. Av 
beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr. 30.09.14 hadde 161 medlemmer. Det var gjennomført 

6 ordinære medlemsmøter, et møte med ledsagere i tilknytning til cupfinalen i fotball for kvinner, et 
julemøte på NIH med ledsagere og et sommermøte med ledsagere på Ekebergrestauranten. 

Ingen bemerkninger til beretningen. 
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5. Årsregnskap og revisjonsberetning. 

Regnskapet ble gjennomgått avstyremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Driftsresultatet var på kr. 

20.150,- mot budsjettert kr. 89.000,- Sum egenkapital og gjeld er på kr. 1 368.323,-. 
 

Revisor Paul Nestaas leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer. 
 

6. Innkomne forslag. 
Ingen. 

 
7.  Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent 

Uforandret. Innmeldingsavgift kr. 200,-. Årskontingent kr. 350,- 
 

8. Budsjett for kommende år. 

Budsjettforslaget fremlagt og kommentert av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Et stipulert 

forslag til resultat på kr 59.500,-. Ingen kommentarer til budsjettet. 
 

9. Valg. 

Valgkomiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og ble på møtet kommentert av 

valgkomiteens leder Ove Fløtaker. Han kommenterte spesielt Håvard Lillegårds sentrale arbeid og 
oversikt i foreningen og ba styret forberede en overlevering og fordeling av dette arbeidet på øvrige 

styremedlemmer med tanke på Lillegårds eventuelle fratredelse fra styret neste år. 
 

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige på 1 år. 
9.1 Styret: Leder Per Wright Gjenvalg 

Nestleder Lars Kolsrud Gjenvalg 
 Styremedlem, økonomi Håvard Lillegård Gjenvalg 

Styremedlem, sekretær  Andreas Morisbak Gjenvalg 
 Styremedlem Ellinor Allergoth Gjenvalg 

 Styremedlem Berit Berthelsen Gjenvalg 
 Styremedlem Dikke Eger Ny 

 Styremedlem Petter Riiser Ny 
9.2 Revisorer:  Paul Nestaas Gjenvalg 

  Brit Mørk Ny 
9.3 Styrets forslag til valgkomite: 

Leder Hans B. Skaset Ny 
 Medlemmer  Ove Fløtaker Gjenvalg 

  Elisabeth Seeberg Ny 
 Varamedlem Unni Nicolaysen Ny 

 
Alle valg ble enstemmig bifalt. 

 
Avslutning. 

Styreleder Per Wright kalte fram styremedlemmene Unni Nicolaysen og Bjørn Tore Lie, som begge 
hadde valgt å gå ut av styret, og takket begge for positive og gode bidrag til styrearbeidet. Blomster ble 
overrakt. 

Styreleder minnet om julemøtet med ledsagere og tradisjonelt opplegg på NIH 11. desember, takket 
forsamlingen for oppslutning og tillit – og hevet møtet. 

 

Jan Bache-Wiig Mildred Kristoffersen Per Wright 
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TAKK FOR INNSATSEN: Unni Nicolaysen og Bjørn Tore Lie gikk ut av styret og ble 

takket av Per Wright. 
 

 

RAMMEN RUNDT ÅRSMØTET I TELENOR. 
 

 
Fjorårets arrangement av årsmøtet i NRK fikk mange lovord – og årets ramme og innhold sto ikke noe 

tilbake for det. Noen har faktisk stilt seg spørsmålet: Hvordan skal dette kunne toppes for fremtidige 
årsmøter? 

 
NIVs arrangementsutvalg, Per Wright, Berit Berthelsen og Andreas Morisbak hadde 3 forberedende 

møter der to meget hyggelige og konstruktive damer var Telenors sentrale representanter, Jon Fredrik 
Baksaas personlige assistent, Venche Hansegård og arrangementsansvarlig Randi Enebakk Due. Det 

var tydelig at de ville sette mye inn på god og profesjonell planlegging for at arrangementet skulle bli 
vellykket. 

 
Og vellykket ble det til de grader! 

 
Mottakelsen til årsmøtet var i et romslig rom der NIVs logo og betegnelse lyste mot en fra alle kanter – 

og der flere hyggelige servitører spaserte rundt og serverte kanapéer og alkoholfri drikke: Hyllebær 
blandet m/Sprite, Juice, Bris, samt fruktfat med oppskåret frukt. 

 
H. M. Kongens folk hadde videreformidlet ønsket fra NIVs styre om at man gjerne så at han kom 

såpass tidlig at han kunne være til stede på minglingen i forkant av årsmøtet. Det gjorde han og så ut til 
å trives med det – og vi syntes det var svært hyggelig at ønsket ble oppfylt. 
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Selve årsmøtet fant sted en etasje ned i et flott auditorium, Auditorium Voice, med romslig tilpasning 

til forsamlingens størrelse. 
 

Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas ønsket velkommen i fullt OL-utstyr fra 1994 og holdt sin orientering 
om Telenors utvikling. (Se eget referat om dette). 

 
Årsmøtemiddagen. 

Middagen ble servert i den intime restauranten Vision. Forsamlingen ble benket rundt ulike bord – 
både runde og firkantede, lengre og kortere. 

 
Baksaas ønsket velkommen til bords og overlot ordet til kveldens toastmaster, Heine Totland, som sa 

litt om kveldens program før han introduserte Arthur S. Knudsen som hadde fått æren av å utbringe 
H.M. Kongens skål. 

 
Menyen tilsa et måltid med utmerkede ingredienser – og la det være uttrykt med en gang – det smakte 

fortreffelig! 

- Forrett: Stekte kamskjell fra Frøya med soyasmør. Leiner; Riesling trocken «Handwerk», 

Tyskland 2013. 

- Hovedrett: Helstekt reinsdyrsteik fra Røros med selleri crème, rosen kål og tranebærsaus. 

Graillot, Crozes Hermitage, Frankrike 2012. 

- Dessert: Mørk sjokolademousse med kokos congolaise og syltede bjørnebær.  

 

 
 

TIL BORDS: Unni Nicolaysen og Håvard Lillegård koste seg ved kongens bord. 

Bakenfor ser vi f. venstre Hans B. Skaset (halvt skjult), kongens adjutant, Lars Kolsrud 

(m/ryggen til) Bjørn Bogerud, Anders Besseberg og Rolf Gunnar Haagensen. 

Toastmaster Totland ville gjerne høre litt fra de to prisvinnerne, Anders Besseberg og Davy Wathne, 

hvordan de følte og så på det å få sine respektive priser. Ingen av de to er skåret for tungebåndet, og 
begge la ut med spirituell innpakning hva både idretten og prisen hadde betydd for dem. 
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Etter hovedretten tok Totland av seg «toastmasterhatten» og konsernsjefen introduserte det han 
betegnet som Telenors «husband», bandleder Heine Totland og hans Buddy band. Og hvilket band! 

Han hadde med seg to gitarister i tillegg til seg selv, en bassist, en trommeslager og to smellvakre 
synge- og vrikkedamer! Og hvilket « hei dundrandes» 50-talls rockeshow vi fikk oppleve i de neste 20 

minuttene! Vi var jo unge den gangen og husker både Buddy Holly og andre rockestjerner fra den 
tiden – og svingte oss vel også en del etter disse eggende tonene. Det var i hvert fall tydelig at den 

tilårskomne forsamlingen ble både oppildnet og begeistret, men kanskje også litt lettere forskrekket da 
bassisten spillende klatret opp på bassen sin! 

 

 
Stor takk til Heine og hans bandkamerater for et strålende show! 

 

Davy Wathne ble introdusert til å takke for maten. Han sa ikke så mye om den, for alle var vel enige 
om at den var meget god, men den munnrappe TV-mannen holdt nærmest sin tredje tale for kvelden, 

(takket for prisen på årsmøtet, talte under middagen og altså etter maten), med morsomme innspill om 
opplevelser bl. a. fra OL i Sotsji. 

 
Kvelden ble rundet av med kaffe avec og sjokoladekuler til – og da klokken passerte 22.30, tok 

styreleder Wright ordet og takket vertskapet for en i alle deler strålende aften. 
 

Telenor hadde mobilisert en god del personer som sto for gjennomføring og servering på en ypperlig 
måte, og NIV takker alle så mye for det. 

 
Sist, men ikke minst, vil vi gjerne formidle en spesiell takk til fire sentrale personer i og for 

arrangementet: Venche Hansegård, Randi Enebakk Due, Anne Skogli og Heine Totland. Tusen takk! 
 
Andreas Morisbak, referent 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

NYTT MEDLEM: 

Grethe Johansen, nytt medlem, fikk sitt 

NIV-skjerf av Per Wright. 
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OM TELENOR. 
 

I forkant av selve årsmøtet holdt konsernsjef Jon Fredrik Baksaas et foredrag om Telenors sentrale 

oppgaver og utvikling, supplert med bilder og filminnslag. Det lar seg vanskelig gjøre å referere hans 
utmerkede fremstilling slik den ble gjennomført. Derfor trekker jeg fram noen av hovedpunktene i 

utviklingen av Telenor. 
 

Baksaas har vært konsernsjef siden 21. juni 2002. 

 
Konsernsjefen gjorde entré i 

1994-antrekk. 

Teleselskapet ble opprinnelig opprettet av den norske stat i 

1855 som Telegrafvesenet. Det ble til Telegrafverket i 1933, 
Televerket i 1969 og Telenor AS i 1994/95. Telenor er 

engasjert internasjonalt under konsernnavnet Telenor Group 
 

Selskapet er i dag et delprivatisert og børsnotert aksjeselskap 
med selvstendig forretningsvirksomhet innen 

mobiltelefontjenester, fastnett for telefoni, bredbånd og 
internett, TV-tjenester via kabel, satellitt, fiber og kystradio i 

Norge. 
 

Målt etter omsetning har Telenor vært Norges nest største 
konsern siden fusjonen mellom Statoil og Norsk Hydros 

oljedivisjon. 
 

Telenor har i alt ca. 33.000 ansatte i 12 land, utenom 
Russland og Ukraina, hvorav ca. 4.500 i Norge. Dette 

inkluderer ikke de ansatte i Vimpel Com. Ltd som ble 
etablert i 2010 og der Telenor er nest største eier. 

 
Statens eierandel i Telenor er 54 % gjennom Nærings- og 

handelsdepartementet, og 4 % gjennom Statens pensjonsfond 
– innland. 

 
Telenor betjener ca. 150 millioner mobilkunder i Europa og Asia. 

 
Salgsinntekter: 90 milliarder kroner i 2006, 103 milliarder i 2012. 

 
Omstillingen av selskapet startet i 1992, da Televerket ble fristilt fra Regjeringens styringsrett og fikk 

opptre som selvstendig i sine forretningsmessige valg.  
 

De første investeringene utenlands var eierposten i Russland og Montenegro i 1992 og 1994. 
 

Fra 1. november 1994 ble selskapet også formelt omstilt fra forvaltningsbedrift til statlig aksjeselskap 
og fra 1. januar 1995 fikk virksomheten navnet Telenor AS. 

 
I 1994 startet Telenor med utbygging av GSM-nett i Norge. 

 
Og i tilknytning til OL het det: Lillehammer 1994. Vår prestasjon i mesterklasse. Vi gir verden OL.  

Fikk klarsignal til å investere i Asia i 1996. Investeringer i Irland og Tyskland samme år ble 
kortvarige. 
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I 1999 – 2000 ble alle daværende eiendeler i fastnettvirksomhet i Vest-Europa solgt og salggevinstene 
ble investert i mobilvirksomheten i Asia. 

 
Telenor har foretatt en sterk ekspansjon på mobilområdet etter børsnoteringen i 2000. 

 
Konsernet har virksomhet i Europa i landene Norge, Sverige, Danmark, Ungarn, Serbia, Montenegro 

og Bulgaria. I Asia Pakistan, India, Bangladesh, Myanmar, Thailand og Malaysia. 
 

Det har vært 20 år med vekst og utvikling. Inntektene i 1994 var på 18 milliarder (nesten bare i 
Norge), i 2004 60 milliarder (ca. 50 % i Norge og 50 % internasjonalt), i 2013 104 milliarder (ca.1/3 i 

Norge og 2/3 internasjonalt). 
 

Fra mindre til større posisjoner: Trakk seg ut av Irland og Tyskland i 2000, Hellas i 2004, Sverige i 
2005 og Østerrike i 2007. Startet opp i Pakistan i 2005, i Serbia i 2006, i India i 2009 og Bulgaria samt 

Myanmar i 2013. 
 

Human Development Index (HDI) 2013: Norge – 1, Danmark – 10, Sverige – 12, Ungarn – 43, 
Montenegro – 51, Bulgaria – 58, Malaysia – 62, Serbia – 77, Thailand – 89, India – 135, Bangladesh – 

142, Pakistan – 146, Myanmar – 150. 
 

Verden blir digitalisert og erfaringene berører alle deler av vårt liv. Mobilindustrien blir trolig bare 
enda viktigere for folk og samfunn. 

Telenor opererer som sponsor for både bredde og topp innen idrett, kultur og samfunn: 

- Fotball: Tippeligaen, RBK, VIF, Start, Tromsø, Sogndal, Sandnes Ulf, Telenor Cup, Telenor 

Extra. 

- Alpint: WC, E-cup, Aldersbestemte landslag, Telenor Lekene, Telenorkarusellen. 

- Samfunn: Brukt mobil, nytt liv – NIF, Røde kors – Bruk hue, Telenor Arena, Nobel 

Fredssenter, Nobel Fredspris konsert. 

- Kultur: Festspillene i Bergen, Trøndelag Teater, Stavanger Konserthus. 

Andreas Morisbak, referent 

 

 

Sportsjournalistprisen 2014 til Davy Frank Huey Wathne 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

GLAD VINNER: Munnrappe Davy Wathne 

var stolt for tildelingen av prisen og takket 

under middagen.  
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Sportsjournalistprisen for 2014 ble tildelt Davy Wathne, TV2, under årsmøtet hos Telenor 10. 

november. Begrunnelsen for tildeling var slik: 
 

«TV2 kjøpte rettigheter til TV-sendingene fra vinter-OL i Sotsji, og påtok seg dermed et krevende og 
meget utfordrende nybrottsarbeid, en oppgave kanalens medarbeidere mestret til seernes tilfredshet. I 

dette arbeidet sto programlederen Davy Wathne sentralt og dokumenterte solide kunnskaper og 
formidlingsevne om alle idretter. Hans analytiske og reflekterende egenskaper kom også tydelig til 

inntrykk. 
 

Davy Frank Huey Wathne ble født i Florida, USA, 01.01.50 og har en yrkeskarriere som spenner over 
40 år. Han var journalist i Bergens Tidende fra 1970 til 1992. I perioden fullførte han cand. mag.-

eksamen ved universitetet i Bergen med fagkretsen latin (mellomfag), norsk og historie. 
 

Wathne har vært sportsanker og programleder i TV2 siden oppstarten i september 1992. Han har stått i 
spissen for å innføre den levende studiodebatten – først og fremst gjennom utallige fotballsendinger. 

Denne formen med friske diskusjoner har kunnskapsrike og engasjerte Wathne beholdt og videreført 
med humør og sikkerhet i over 20 år.» 

 
Tidligere prisvinnere: 

2008: Dag Vidar Hanstad, SportMedia – 2009: Mette Bugge, Aftenposten – 2010: Truls Dæhli, VG – 
2011: Kjetil Kroksæter, Adresseavisen – 2012: Reidar A. Sollie, Dagsavisen – 2013: Ola Bernhus, 

Aftenposten. 
 

Under årsmøtet går samtalene lett 
 

 

 

GODE VENNER: 

HM Kong Harald og Odd Martinsen har 

hatt mange samtaler opp gjennom årene. 

 
 

 

 

 

PRISVINNER: 

Anders Besseberg og Tore Berger (som 

rakk å fylle 70 år før han kom hjem) 

diskuterer skiskyting. 

 
 

 

 

DISKUSJON: 

Sverre K. Seeberg, konsernsjef Jon 

Fredrik Baksaas og Anstein Gjengedal har 

møtt hverandre mange ganger tidligere. 
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NIVs ærespris 2014 til Anders Besseberg 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

MUNTER OVERREKKELSE: 

Godt humør da Berit Berthelsen i 

NIVs styre gav Æresprisen 2014 

til Anders Besseberg. 
 

 

NIVs ærespris for 2014 ble tildelt NIV-medlem Anders Besseberg (68) under årsmøtet hos Telenor 10. 
november. Begrunnelsen for tildeling var slik: 

 
«Under det internasjonale Skiskytterforbundets kongress i Østerrike i begynnelsen av september ble 

Anders Besseberg gjenvalgt som forbundets president for nye fire år. Han ble første gang valgt i 1992, 
er senere gjenvalgt seks ganger og har hittil vært president i 22 år. I seg selv en bemerkelsesverdig 

bragd uten sidestykke blant norske idrettsledere som har innehatt verv i internasjonale organisasjoner. 
 

I hans tid som president har International Biathlon Union (IBU) hatt en imponerende utvikling. 
Potensialet som spennende og god TV-underholdning synes utnyttet til fulle. Det har blant annet 

resultert i at den årlige omsetningen i IBU har vokst fra 1,5 millioner kroner til over 200 millioner 
kroner i dag – og med en betydelig oppbygget egenkapital. 

 
Organisasjonen synes i alle henseender å være godt ledet og ha et godt grep på tingene. Besseberg har 

ved de siste valgene vært utfordret av den sterkt kontroversielle russeren Alexander Tikhonov, men har 
med stort flertall i ryggen ridd stormen av. Dette nevnes fordi det har vært et av motivene Besseberg 

har hatt for å ta gjenvalg. 
 

Anders Besseberg er født 25. februar 1946. Han titulerer seg som gård- og skogbruker med jakt som 
fremste hobby. Nære venner beskriver han som «ubestikkelig», positiv, omgjengelig med en voldsom 

kapasitet og «jækla kjapp i hue» - med tendens til å bli overivrig. 
 

Aktiv karriere som skiskytter. NM-gull i stafett for Numedal. Rikstrener / landslagstrener 1976 – 80, 
teknisk komité i IBU 1980 – 88. Generalsekretær i NSSF 1989 – 2000. 1, visepresident i IBU 1988 – 

92- President i IBU 1992 – dags dato. 
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JULETREFFET 2014. 
 

 
Tiltaket har befestet seg som en god og hyggelig tradisjon – med god oppslutning av både medlemmer 

og ledsagere, 39 +23 = 62 i tallet, med stor egeninnsats av Håvard ved innkjøp av mat, drikkevarer og 
remedier for pynting samt styreteamarbeid med god hjelp av styreledsagere for omgjøring av den 

nederste delen av NIH-kantinen til festlokale, og velkomstdrinken til høyre for inngangsdøra. 
 

Joda, det ble tradisjonen tro lagt opp til en hyggekveld i kjent stil – men denne gang også med et 
minneinnslag over en meget avholdt NIV-venn. 

 

 

 

I innledningen til taffelet kunne imidlertid leder Per introdusere 
og ønske velkommen et nytt medlem med overrekkelse av NIVs 

kjennetegn til skimannen og alpinisten med fremragende 
resultater som aktiv og et langt virke i Norges Skiforbund, Arild 

Holm. 
 

 

 

 

 

ARILD HOLM ble ønsket velkommen som nytt 

medlem. 

 
Så de sorgtunge minneordene over Hroar Elvenes, som gikk brått og uventet bort bare få dager før han 

skulle vært til stede på dette tiltaket. Åge Dalby fremførte minneordene over denne kjære vennen som 
var så godt likt av alle og som har bidratt så mye positivt for foreningen gjennom mange år.  

 
Stillheten etter minneordene ble etter hvert erstattet med vanlig trivelig konversasjon rundt 

småbordene – i Hroars gode ånd kan vi vel gjerne tilføye. 
 

Av innslag utover dette, ble tradisjonen fulgt opp med Lasse Nettums filmstund i store auditorium. En 
ny DVD var klar – både til beskuelse og til å bringe med seg hjem. Lasse er jo avhengig av bidrag fra 

NIV-ere selv for en slik fremvisning. Han har uttrykkelig bedt om det – og noe har han fått, men det 
finnes sikkert mer rundt omkring – så oppfordringen går videre til neste år! Lasse hadde imidlertid satt 

sammen et program bestående av innslag som frembrakte både kjente begivenheter, 
idrettspersonligheter og hyggelige minner. 

 
Julesang har vi ikke hatt på dette tiltaket før, men et lite sanghefte på bordene innbød til det denne 

gang. Vi hadde vel ikke ambisjoner om å komme igjennom alle de fire trykte sangene, men den ene vi 
sang, Julekveldsvisa av Alf Prøysen, var det god stemmeinnsats i – og fint akkompagnement av Lasse 

Nettum ved pianoet. 
 

Styret hadde også bedt mangeårig NIV-medlem og NIH professor Gunnar Breivik komme med noen 
fri valgte ytringer for kvelden. Hans innspill i velformulerte ordelag kan oppsummeres i følgende tre 

hovedpunkter: 
1. Om barn: Han hevdet at vi beskytter barna for mye i dagens samfunn. Han henviste til sin egen 

barndom og mente at sult, følelse av varme og kulde, skrubbsår på knærne og smaken av blod 

egentlig var viktige ingredienser i en sunn utvikling av et individ. Nå blir barn passet på i alle 
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mulige sammenhenger og blir organisert i alt de driver med. Den frie leken er blitt borte – noe 

som er bekymringsfullt. 

2. Arne Næss: Professoren og det lekende mennesket – som fant på de underligste aktiviteter der 

han laget sine egne regler i forskjellige former for kappestrid. Klatring og boksing var to av 

hans favorittaktiviteter. At han uvitende utfordret Otto von Porat en gang var jo ganske 

morsomt da. Klatring var hans store hobby – og han klatret ikke bare i fjell. Han prøvde seg 

både utenpå toget i fart en gang og opp til feil leilighet en annen gang! 

3. Eldre situasjonen: Viktig å være bevisst på at trening gir like stor framgang for eldre som for 

yngre. Utfordringer er viktige både for hjerne og kropp. En 86-åring hoppet i strikk – og hadde 

følgende bemerkning etterpå: «Fin følelse å ligge i vater». Vi mister noe ved at alt skal passes 

på og utføres etter bestemte regler – ikke noe skal være galt. Ta noen utfordringer, men de må 

jo være noenlunde rimelige i forhold til evne og muligheter. 

Tankevekkende og morsomme innspill fra kameraten til det lekkende mennesket! 
 

Mot slutten av treffet, ba Jarl Bibow om ordet - noe han ofte gjør ved ulike NIV evenementer. Og Jarl 
er flink til å uttrykke positive kommentarer til det som har funnet sted og til dem som har bidratt. Så 

også denne kvelden. Noe som selvfølgelig gjør godt å høre – så takk for det, Jarl! 
 

Så fant leder Per tiden inne til å takke for laget og minne om medlemsmøtet i januar. 
 

Og vi forlot hverandre med gode ønsker for julen – og et godt nytt NIV-år i 2015! 
 
Andreas Morisbak, referent 
 

 

 

 
 

JULETREFF: Medlemmer og ledsagere møtes alltid på juletreff. Her Lars Krogh, Berit 

og Lars Petter Hegglund og Brit og Andreas Morisbak 
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Styreoppnevnte utvalg 2015 
 

Styret har oppnevnt følgende utvalg: 
 

Norsk Idretts Æresgalleri: 
Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Berit Berthelsen, Per Jorsett og Tom A. Schanke. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 
Leder: Per Wright. Medlemmer: Hans B. Skaset Berit Berthelsen og Odd Flattum. 

Aftenposten Gullmedalje: 
NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 
Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegaard. 

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

Kapitalplassering, lover og regler: 
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset og Harald Tronvik. 

Redaksjonsutvalg: 
Redaktør: Åge Dalby, Medlemmer: Andreas Morisbak Petter Riiser, Dikke Eger og Arthur 

S. Knudsen (foto). 
 

 

Skråblikk på idrettshistorien: 

 

«Betty» Robinsons utrolige skjebne og karriere 
 

Av Hans B. Skaset 
 

Elisabeth «Betty» Robinson hadde deltatt i fire konkurranser før hun som 16-åring ble uttatt av Den 
amerikanske olympiske komité (USOC) til å delta på 100 meter i sommer-OL 1928 i Amsterdam. Hun 

vant like godt distansen på 12,2 sekunder. 
 

Tre år senere ble hun alvorlig skadet i flykræsj. Så ille var hennes tilstand at mannen som fant vraket, 
trodde hun var død. Han la henne på lasteplanet av trucken sin og kjørte henne til den lokale graver i 

kirkesognet. Her ble det heldigvis oppdaget at «Betty» ikke var død. Hun var bevisstløs og hardt 
skadd. 

 
«Betty» Robinson lå i koma i sju måneder. Deretter tilbrakte hun sju måneder i rullestol. Det tok 

ytterligere to år før hun kunne gå på normalt vis. 
 

OL 1932 i Los Angeles gikk følgelig uten «Betty» Robinson på startstreken. 

 
Til OL i Berlin 1936 ble hun imidlertid tatt ut på nytt av USOC. Denne gang som én av løperne på 4 x 

100 meter stafett. Grunnen til at «Betty» ikke ble uttatt på 100 meter, var at hun ennå ikke klarte å gå 
ned på kne til start. 

 
USA vant 4 x 100 meter stafett på tiden 46,9, etter at Tyskland mistet pinnen. «Betty» Robinson fikk 

sin gullmedalje nummer to etter åtte utrolige år. 
 

Joe Gregen har skrevet bok om «Betty» Robinson; «The First Lady of OIympic Track». 
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Minneord 

 

 

Grethe Evjenth (1928–2014) 
 
 

 

 
GRETHE EVJENTH 

– medlem av NIV 2005–2014 
 

Grete Irene Evjenth (født Werner) ble født i 
Oslo 28. mai 1928 og døde 30. oktober 2014 på 

Lilleborghjemmet. Hun ble begravet fra 
Grefsen kirke 14.november. 

 
Grethe var en sentral foregangskvinne i norsk 

idrett. Som aktiv var hun norsk mester i flere 
idretter. Hun satte norske rekorder i flere 

øvelser og deltok i olympiske leker. Med 
bakgrunn i Statens gymnastikkskole og med 

trenervirksomhet i flere idretter gjorde hun en 
formidabel innsats i flere tiår. Som 85-åring var 

hun fortsatt aktiv med instruksjon ved Torgata 
Bad Treningssenter. – Det er aldri for sent å 

trene, sa Grethe. 
 

 
 

Hun var amanuensis ved Norges 

idrettshøgskole fra starten i 1968 til 1977. Ved 
NIH underviste hun i turn, gymnastikk og 

trening med småredskaper. Grethe var en 
drivkraft da øvelsen Gymnastique Moderne – 

eller Rytmisk sportsgymnastikk som den heter i 
dag – ble innført i Norge på 1960-tallet. Grete 

ledet i tur og orden troppene fra NIH og 
Hermes. 

 
Allsidige Grethe vant fem NM-titler i håndball 

med Grefsen IL (1946-48, 1951 og 1957) i 
tillegg til NM innendørs i 1961. Grethe spilte 

35 landskamper. Hun var i flere år lagkamerat 
av en annen pionér, Laila Schou Nilsen. 

 
I turn representerte Grethe Oslo Turnforening, 

og hun vant NM-gull i 1953. Året før deltok 
hun i de olympiske turnkonkurransene i 

Helsingfors. 
 

På friidrettsbanen representerte hun Torshaug 
IF. Grethe vant NM-gull i kule i 1948 og 1953 

pluss gull i diskos i 1949. 
 

Grethe var særdeles godt oppdatert på det 
meste innenfor idrettsbevegelsen – både teknisk 

og faglig utvikling innenfor ulike idretter, Hun 
hadde klare meninger om idrettens ledere og 

den generelle utviklingen av norsk idrett. Men 
hun var også en kvinne med stor sans for 

humor og historier. 
 
Grethe var gift med to år eldre Olaf Evjenth. 

De skapte et godt hjem i Solemskogen og fikk 
to døtre. Olaf drev i mange år fysikalsk institutt 

(Bislett Bad og Torggata Bad) og var en sentral 
person i utviklingen av manuellterapi. Olaf har 

vært medlem av NIV siden 2007. 
 

Åge Dalby 
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Erik Sture Larre (1914–2014) 

 

 
 

ERIK STURE LARRE 

– stifter og medlem av NIV 1988–2014 
 
Erik Sture Larre ble født i Oslo 31.mars 1914 

og sovnet stille inn 11. november 2014. Han 
ble bisatt fra en fullsatt Frogner kirke 19. 

november. 
 

En omtale av Erik Sture Larres liv og virke (for 
NIV-Nytt) kan ikke begrenses til hans bidrag 

som idrettsleder. Det ville i så fall gi et helt 
feilaktig bilde av dette sammensatte og 

begavede menneskets enestående livsløp.  

 
Det er typisk at Wikipedia bruker flere 
betegnelser for å gi et bilde av Eriks 

kompetanser og virksomhet: 
forretningsadvokat, aksje- og 

eiendomsinvestor, markaforkjemper, 
kulturminnebevarer og Milorg-leder. I denne 

oppsummering er det ikke funnet plass for 
”idrettsleder”. 

 

At Wikipedia ikke har funnet Larres to perioder 
som president i Norges Ishockeyforbund (1976-

77; 1977-84) verdt innpass blant betegnelser 
over viktige bidrag, er det ingen grunn til å 

forarges over. Det kan imidlertid gi grunnlag 
for å korrigere oppfatningen av bredden og 

dybden i Larres livslange bidrag.  
 

Erik var ekte Oslo-gutt, født i Gamlebyen, i en 
familie med over gjennomsnittlig livsgrunnlag. 

Som 11-åring meldte han seg inn i speideren. 
Fra da av begynte hans eget liv, har han selv 

uttrykt. Som ung gutt erfarte han forskjellen på 
egen bakgrunn og mange av sine 

jevnaldringers. Dette vakte en gryende sosial 
bevissthet hos unge Larre, og forankret hans 

politiske grunnsyn og sosiale engasjement. 
 

Denne dobbeltheten kom til å prege Erik hele 
resten av livet. Familiearven, dvs. 

borgerligheten, ble i stor grad hans virkelighet 
livet gjennom. Ved hans død ble han bl.a. 

omtalt som landets ”eldste riking”. Bladet 
Kapital oppsummerte hans eiendoms- og 

aksjeformue til ca. 700 mill. kr. 
 

Samtidig arbeidet Larre livet gjennom for å 
sikre folk, og i særdeleshet barn, tilgang til 

Marka og friluftsliv, ofte i åpen kamp med 
skogeiere, utbyggere og politikere som ville 

utnytte investeringsmulighetene. 
 

Etter artium (1933) begynte Erik på studier i 
jus og sosiologi, og var i starten av et dr. 

gradarbeid da krigen brøt ut. Han kom tidlig 
med i motstandsarbeid, og ble raskt avsnittssjef 

i Milorg i Oslo-området. I 1943 ble han 
arrestert og dømt av SS und Polizeigericht 

Nord. I 28 måneder satt han på enecelle på 
Grini, uten kontakt med omverden, til krigens 
slutt.  
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Etter krigen fullførte Erik juridikum og begynte 
karrieren som forretningsadvokat. I en periode 

var dette advokatkontoret det største 
enkeltmannsfirma med elleve ansatte. Einar 

Gerhardsen hadde en finger med i avgjørelsen 
ved starten av denne karrieren. 

 
Som aksje- og eiendomsinvestor har Erik vært 

en ruvende skikkelse, særlig gjennom de siste 
25 år. Han var den største privatinvestoren i 

DnB Nor, og har sittet i representantskapet i 
DnB Nor, Sparebankene Vest, Midt-Norge og 

Nord-Norge, og i Pareto Bank. I bank-Norge er 
Erik et begrep, kjent for sine strategiske 

egenskaper, årvåkenhet og særegne 
medvirkning. 

 
De fleste har fått med seg omtalen av Erik som 

”Markalovens far”. Markaloven (Lov om 
naturområder i Oslo og nærliggende 

kommuner) ble vedtatt av Stortinget 2. april 
2009. I over 60 år hadde Erik vært drivkraften i 

arbeidet som kullminerte med lovframlegget. 
Tanken om å verne Oslo-marka hadde han med 

seg fra Grini-oppholdet og kjennskapet til Nils 
Houges ideer fra slutten av 1930-årene.  

 
For natur- og friluftsorganisasjonene, særlig de 

Østlandsbaserte, er Erik en bauta. Han har holdt 
fanen høyt, basert arbeidet på kunnskap om 

naturmangfold og bidratt med nødvendig 
juridisk innsikt, og fremfor alt – en ukuelig 

vilje til å bringe et (lov-)arbeid i havn. Uten å 

ha fulgt dette arbeidet over lang tid, er det 
umulig å forstå Eriks enorme betydning.  

 
Den som nyter serveringen på Frognerseteren 

restaurant, bør vende blikket vestover, ca 100 
m. Der ligger restaurantens tidligere 

bestyrerbolig og betjeningsbolig. Disse 
eiendommene, Holmenkollveien 196 og 198, er 

av Oslo kommune i 40 år stilt til disposisjon for 
Erik Sture Larres Stiftelse For Friluftslivets 

Fremme. 
 

Erik fikk stiftelsen opprettet i 2006, og arbeidet 
(og investerte) helt til det siste med å få 

Friluftsenteret utbygd og utstyrt slik at flest 
mulig, særlig barn – ikke minst med nedsatt 

førlighet, kunne få kjennskap og tilgang til 
Marka. Stiftelsens arbeid føres videre, i Eriks 

ånd og urokkelige håp om å forene naturen og 
mennesket. 

 
Erik Sture Larre var et menneske som ruvet, på 

mange arenaer utenfor idretten. Men idretten 
var også et område han hadde gitt av sin kraft 

til, og som hørte med i hans syn på hva et 
utviklet samfunn skulle tilby barn og ungdom 

som vekst og utviklingsarena. 
 

Et uvanlig, idérikt og livskraftig menneske er 
død. Vi som fikk lære ham å kjenne, glemmer 

ham ikke.  
 

Hans B. Skaset

 

 
 

 

 
 

JUBILANTER 

 

Fram til neste nummer av NIV-NYTT kommer ut har følgende medlemmer jubilert:  
 

12. februar Johan Chr. Schønheyder 100 år 18. mars Stein Rohde-Hansen 70 år 
17. februar Turid Seime 75 år 10. april Hans B. Skaset 80 år 

27. mars Linda Verde 65 år 13. april Christian Anker-Rasch 60 år 
2. mars Lars Kolsrud 65 år 18. april Paul Nestaas 85 år 

12. mars Lasse Nettum 70 år 27. april Jan Bache-Wiig 85 år 
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Hroar Elvenes (1932–2014) 
 

 

 
 

HROAR ELVENES 

–stifter og medlem av NIV 1988–2014 
 
Skøyteløperen, idrettslederen og hedersmannen 

Hroar Elvenes har gått bort. Etter nesten 70 
aktive år skulle ikke den engasjerte, 

kunnskapsrike vennen lenger være en del av 
idrettsbevegelsen. 

 
Hroar fikk hjerteproblemer. Han falt om 

hjemme på Kolbotn 4. desember og døde på 
Ullevål sykehus samme dag, 82 år gammel. 

 
Hroar skulle deltatt samme kveld i årsmøtet for 

organisasjonen Morgendagens Skøyte-Ess i 
Skøytemuseet på Frogner Stadion, hvor han 

hadde vært en sentral person siden starten i 
1986. Det var den nære vennen Knut 

Johannesen som gav møtet den triste beskjeden. 
 
 

 

 

Hroar ble født 2. april 1932 i Hakadal. Familien 
flyttet til Sinsen i Oslo rett etter krigen. Foran 

VM 1947 på Bislett leste Hroar i en avis at 
medlemmer av Oslo Idrettslag kunne kjøpe 

billett til halv pris. Hroar meldte seg inn – og 
ble der resten av livet. 

 
PÅ Bislett møtte han sin kone Laila som var 

kunstløper i Nordre Sving – eller «Skælken» 
som den avsperrede delen av banen ble kalt. 

Det stilige paret fikk to barn: Lars-Erik som 
hevdet seg blant landets yngre gutteløpere, og 

Tone Merete som vant junior-NM i kunstløp i 
1972. 

 
Tone Merete fikk to sønner, og Stian ble god 

skøyteløper med deltakelse på landslag og i 
World Cup. Familien Elvenes har så avgjort 

bidratt innenfor norsk skøytesport. 
 

I 1952 ble 19-årige Hroar aktuell for OL-laget i 
Oslo. Det skjedde etter sterke løp på Hamar 

juniorverdensrekord (2.22,0) på 1500 meter og 
norsk årsbeste (43,9) på 500 meter. Han 

imponerte også med en sterk 5000 m – 8.50,4. 
På det tidspunktet var det ingen som visste at 

Hroars løp skulle utløse gjennombruddet for 
Knut Johannesen. 

 
18-årige Knut med 9,21 som bestetid måtte slå 

Hroar, for at ASK skulle vinne pokalen for 
beste tremannslag. Knut forbedret seg med over 

halvminuttet og fikk 8.49,1 – hans første, 
viktige distanseseier. 

 
Hroar og Knut ble gode venner – og senere 

familievenner i alle år. 
 

Hroar deltok i OL fire ganger. I Oslo 1952 var 
han bare to tideler fra sølv på 500 meter. Han 

ble nummer seks. I Squaw Valley 1960 var han 
blant favorittene på 1500 meter etter å ha 

prestert 2.10,3 i et testløp – den beste tiden en 
nordmann noensinne hadde på distansen.  
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Men Hroar møtte elendige forhold i siste 

gruppe. Vindkulene var sterkere enn noen 
gang. Oppmann Sven Låftman stoppet da også 

plutselig stevnet. Da hadde Hroar tatt av seg 
yttertøyet og sto klar til start. Ventetiden ble 

lang, og Hroar var sjanseløs.  Stivfrossen kom 
han inn på 2.24,9 – og 39. plass. 

 
Det hjalp litt på humøret at vennen Roald Aas 

tok gull – og at vinnertiden «bare» ble 2.10,4. 
Hroar nevnte denne tidelen for Roald i mange 

diskusjoner i ettertid. 
Hroar forsøkte å komme med i OL for femte 

gang. Men etter sprintstevnet i 15 minusgrader 
på Jordal 6. og 7. januar 1968 var det slutt. 

Ungguttene stormet fram, og veteranen la opp 
på direkten. Det skjedde en måned før OL i 

Grenoble og snaue to måneder før Hroar fylte 
36 år. 

Hroar deltok i 13 NM. Hroar vant 1500 meter i 
EM 1955 i Falun. Samme år ble han nummer 

seks i VM i Moskva. Han gikk sin siste av 13 
landskamper i Sverdlovsk 1964. Da avsluttet 

også Knut sin skøytekarriere. 
I Norges Skøyteforbund ble han styremedlem i 

1971-73. Da proffligaen kom i 1972, tok Hroar 
utfordringen som visepresident i 1973 -75. Han 

bidro på sin måte til S-enes triumfer i perioden 

som president fra 1975 til 1977. 
Hroar var styremedlem i Norges Idrettsforbund 

1976 – 78 og viseprtesident5 i 1980 – 82. Han 
var styremedlem i Norges Olympiske Komité 

1979 – 1984.  
Hroar var aktiv i Norske Idrettsleder-Veteraner 

fra etableringen i 1988. Han var revisor i NIV 
fra 1995-98, styremedlem fra 1999 – 2001, 

viseformann fra 2001 – 2006, og medlem / 
formann i valgkomiteen siden 2006. En 

fremragende lagkamerat som alle i NIV vil 
savne. 

Hroar var jurymedlem for Aftenpostens 
Gullmedalje fra 2005 til sin bortgang. 

Jeg deltok i det siste møtet hjemme hos Hroar 
på dagen en uke før han døde. Da var han som 

vanlig blid og vennlig, spøkefull og rask i 
replikken.  

Han var også spesielt stolt og glad over rosen 
han fikk for den gode ripsgeleen han hadde 

laget fra egen avling til vaflene. 
Hroar var den som først foreslo navn på 

kandidaten som får Aftenpostens Gullmedalje 
2014.  

Hroar ble bisatt fra Kolbotn kirke 17. 
desember. 

Åge Dalby

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

MØTEDATOER 2015 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2015: 

- Medlemsmøter: 24. februar – 24. mars – 28. april-15. september – 13. oktober. 

- Sommeravslutning med ledsagere: 16. juni. 

- Nordisk treff på Åland med ledsagere: 21. – 23. august. 

- Årsmøtet er ikke bestemt, men kommer trolig i uke 46, 9.-13. november. 
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Alltid tid til gode samtaler når NIV-

familien er samlet til fest 
 

 
 

FORTELLEREVNE: Hans B. Skaset har alltid brukt ordets makt og har også denne 

gangen noe ekstra på hjertet. Rigmor Andresen følger godt med. 
 

 
 

HJERTELIG SAMTALE: Evigunge Bergljot Sandvik Johansen (93) setter stor pris på 

at NIV får nye medlemmer. Her i hjertelig samtale med Inger Ness. 

 


