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Nordisk idrettslederkonferanse

Finland har mange idrettshelter. Sist gang nordisk møte var på finsk jord (Åbo 2007)
«møtte» Håvard Lillegård en av dem. 21. – 23. august setter i alt 52 NIVmedlemmer/ledsagere på nytt kursen østover. Denne gangen er møtet lagt til
Mariehamn på Åland.
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Åge Dalby
takker
for seg som
redaktør
Åge har vært redaktør for
NIV-nytt siden 2011 og
redaktør for NIVs
hjemmesider siden starten.
Forrige nummer var hans
siste som redaktør, men han
fortsetter i styreoppnevnte
utvalg for 2015 med
følgende oppgaver:
- Leder av utvalg for Norsk
Idretts Æresgalleri.
- Medlem i utvalg for
Aftenpostens gullmedalje.
- Leder av utvalg for Norske
Idrettsleder-Veteraners
Sportsjournalistpris.

Og ny
redaktør er:
Petter Riiser

Åge har vært med på å sette en
høy standard for hva som skal
behandles på våre sider og
måten dette formidles på.
Vi takker deg for din innsats
med NIV-nytt og
hjemmesidene og håper å nyte
godt av ditt videre arbeid i
flere år fremover.

Petter ble valgt inn i styret i
2014 og ble anmodet om å ta
over redigeringsarbeidet for
NIV-nytt fra og med nummer
2-2015 etter at Håvard
Lillegård ønsket å trappe noe
ned på sine mange oppgaver.
Da redaktørvervet ble ledig ble
Petter også spurt om å overta
dette vervet fra og med dette
nummeret.
Han overtar redaktøransvaret i
første omgang ut 2015.

NIV-NYTT Utkommer i januar, april, juni og oktober.
Redaksjon: Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger.
Foto:
Arthur S. Knudsen
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Hvordan vil vi kommunisere?
I Aftenpostens A-magasin legger blogger Stig Bergstrand (84) ut bilder av seg selv
mens Odvar Omland (91) har over 900 venner på Facebook. Den pensjonerte
kinosjefen i Oslo, Ingeborg Moræus Hanssen (76), kaller seg selv en gammelrosablogger som ynder å være på Twitter og kommentere samfunnets mange
aktiviteter.
Aftenposten publiserer også noen tall fra en undersøkelse om eldre på nett der de
konstaterer at de over 60 år har 87 % tilgang til internett, mens det er hele 96 %
av befolkningen i alt. Blant våre medlemmer (HMK Harald unntatt) er det 135
stykker som har oppgitt e-postadresse. Det er 87,1 % eller ganske likt med det
Aftenposten refererer til. (Noen av våre medlemmer kan hende har e-post, men
ønsker kanskje ikke at vi skal bruke den.)
Er vi, ”de gamle idrettsledere”, parkert i en jungel av vanskelige teknologiske
sosiale media og derved ikke har greid å følge med i samfunnets utvikling?
Mange arrangerer begivenheter ved hjelp av arrangementer på Facebook eller ved
elektronisk møteinnkalling gjennom e-poster. I dag er vi mellom 35 og 50 personer
til stede på våre møter, noe mer på fellesmøter med ledsagere og årsmøter.
Kanskje det hadde blitt flere deltakere på våre møter om vi benyttet sosiale media
i tillegg til vanlig invitasjon??
Under forutsetning av styrets godkjennelse vil vi sende ut ett elektronisk
spørreskjema, med brev til dem vi ikke har e-postadresse til, der vi ber dere om å
besvare på hvilken måte dere finner det mest hensiktsmessig at foreningen er i
kontakt med sine medlemmer. Dette vil hjelpe oss med å finne dagens og
morgendagens rette måte å kommunisere med våre medlemmer.

Det står i våre statutter at vi skal holde medlemmene informert om den idrettslige
utvikling hjemme og ute. Det har vi gjort ved at vi har hatt forskjellige idretts- og
samfunnsengasjerte personer som har delt sine erfaringer med oss. I den samme
undersøkelsen kan vi tenke oss å stille dere noen konkrete spørsmål om vi har
lyktes i denne oppgaven og om dere har innspill på andre personer/saker som dere
mener styret bør vurdere.
Vi ber dere også i disse spørsmål å gi oss gode tilbakemeldinger.

Petter Riiser
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MEDLEMSMØTE 24. MARS 2015
37 medlemmer var til stede da leder
Per Wright ønsket velkommen.
Møtet startet med at leder leste
minneord over to virkelige veteraner i
foreningen:
Roar Antonsen, født 24.03.1916, gikk
bort 7. mars og Johan Christian
Schønheyder, født 12.02.1915, gikk
bort to dager etter sin 100 års dag, 14.
mars. Det stod nekrologer over begge i
NIV-NYTT nr 2 - 15.
Møtets foredragsholder ble så
introdusert:

Næringslivsleder og fjellklatrer Ralph
Høibakk

Ralph Høibakk er født på Rjukan. Han er utdannet sivilingeniør og en markant
næringslivsleder som innebærer styreledelse eller medlemskap i flere selskaper. Hans
fjellklatrerkarriere startet alt i 1954 og har brakt han over hele verden. Han har fulgt i Nansens
fotspor over Grønlandsisen og deltatt i Sydpolsekspedisjon. Som en av ytterst få nordmenn har
han besteget det høyeste fjell på hvert av de syv kontinenter (Seven Summits). Det inne bærer
også Mont Everest (1985).
Tittelen på foredraget var spennende og skapte en forventning om nettopp spenning og noen
nervepirrende situasjoner:

60 år i fjellet. Faremestring; flaks eller ferdighet
Og spennende ble det! På en livaktig og humørfylt måte berettet Høibakk om sin lidenskap for
fjellklatring, og i hans gjennomgang fikk forsamlingen høre om noen opplevelser som fortonte seg i
overkant vågale, for ikke å si halsbrekkende. En kunne ikke unngå å tenke på om det var flaks eller
ferdighet (eller kanskje helst begge deler!) som gjorde at han sto foran oss og holdt foredrag!
Intet referat kan rettferdiggjøre hans sprudlende fortellerevne. Det å være til stede å kjenne det gå kaldt
nedover ryggen på en i det ene øyeblikket over farligheter for i det neste å humre over pussigheter, kan
ikke beskrives.
Så dette må bare bli et lite resymé over hva han var innom av hendelser – som for øvrig var krydret
med mange flotte bilder.
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Starten.
Som 17 åring i 1954 gjorde han sine første
erfaringer i fjellet med å gå fra Gjendesheim over
Besseggen. Lånte tau og isøks på Gjendebu for å
gå over Svartdalspiggen sammen med noen
kamerater. Der kom de ut for en farefull sklitur
som gikk bra grunnet flaks.
I juli året etter var 3 av de samme kammeratene
tilbake i det samme området og gikk igjen løs på
Svartdalspiggen med hjelp av tau. De kom seg
opp, men nedturen ble dramatisk grunnet visse
problemer med å få festet tauet på et kritisk punkt
i nedstigningen.
Andre mål i denne utprøvende starten var bl. a.
Langedalstind, Fanaråken og Skagadalstind der
han snek seg etter noen ordentlige klatrere og
kunne som 18 åring sitte på toppen.
Han oppsummerte startfasen slik: Fotturer i
Jotunheimen 1954 og 55 med topplengsel og
mangel på ferdigheter ga vakre, men farefylte
opplevelser.

Klatreren og foredragsholderen i aktivitet.
Unge år.
1958 – 64, betegnet han som «Sturm und Drang» perioden med førstebestigninger i Norge, Alpene og
Himalaya. Fra Trollveggen i Romsdalen til Sydveggen på Tirich Mir i Pakistan.
Fare er en uønsket, men tilstedeværende følgesvenn.
Som «ordentlig» klatrer besteg han toppen av Romsdalshorn i 1958. Arne Næss og Odd Sæther var
hans læremestre.
Prøvde seg på Trollveggen som ble en meget dramatisk affære der katastrofen ble unngått på en
mirakuløs måte. Lærte noe om å føle stor spenning, være redd, men likevel tenke klart.
Berettet om fantastisk tur i Innerdalen i påsken 1962. Dårlig vær, ventet i flere dager for å komme i
klatreaktivitet. Utførte nattlig klatring i vestveggen på Dalatårnet. Nådde toppen, men hvordan komme
ned? Det snødde, nordvesten var ubehagelig og det gikk snøras. Beslutningen ble å skli ned mellom to
snøras og befant seg til slutt i noe som kunne ligne en slags bobsleigh bane som de ble skutt utfra som
kanonkuler!
Besteg Mysosten ved å kaste isøksa over kanten slik de besteg borger i Viking tiden.
1964 Tirich Mir, det tredje høyeste fjellet som var besteget. Prøvde en vanskelig rute i sydveggen
ingen hadde gjort før. Leir i 6000 meters høyde for å komme opp til toppen på 7.700 meter.

Voksne år.
1970 – 90. Fjell over hele verden. Det høyeste fjell på alle kontinenter. Kulminasjon med Mont
Everest i 1985. Mont Everest bestigningen fikk vi naturlig nok høre ganske mye om. Om slit og strev,
vanskelige beslutninger, problematiske episoder under veis, men også om Arne Næss som en utmerket
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leder av ekspedisjonen. Han skapte et godt team der en unngikk å kjempe om posisjonene og
sherpaene de hadde med seg gjorde en strålende jobb.
Arne Næss` trivselsformel:

Begeistring x Begeistring
Trivsel

= Ubehaget

Høibakk og to til ble gitt første mulighet til komme opp til toppen. Bar flasker på 7 kg med oksygen.
Fra 8000 til 8.200 meter var det et blåisområde. Mistet stegjernet, men fikk det på plass igjen etter mye
møye og besvær. Fortsatte til det var 100 meter igjen, men dårlig vær skapte problemer. Vente eller gå
videre? Uaktuelt å gå videre, men ventet. Sherpaene mente en måtte snu – og slik ble det, enda så
bittert det føltes.
Neste team på 4 og 3 sherpaer kom opp.
Etter en del om og men ble Høibakk med på det siste forsøket sammen med Arne Næss og to til. Fikk
problemer med magen på 8.500 meter – og måtte drite. Kledde av seg og lot det stå til, men ble
nærmest følelsesløs etter det. Ble stående å slå floke, fikk neglesprett, men kunne gå videre og kom seg
til toppen. En herlig følelse av lykke og fellesskap over å ha lykkes. Å komme seg ned igjen var
imidlertid en utfordring, men ved god hjelp av sherpaene gikk det bra – og han fikk med seg en «gave»
fra verdens høyeste fjell, en stein. Ned mot øverste leir ble Stein Åsheim helt utmattet og det ble
spørsmål om hvem som skulle være igjen å ta seg av han og hvem som skulle starte videre
nedstigning. Arne Næss som leder tok ansvar og Håvard Nesheim og Høibakk fikk gå ned.

Epilog
Jubileumsferder, 1995 – 2014. 10-års jubileum for Everest i 1995 med førstebestigning av Drangnag
Ri i Nepal.
I 1995 var klatrevennene blitt en gjeng eldre herrer som altså skulle prøve å bli de første som skulle
bestige et høyt og vanskelig fjell. Den ene etter den andre i teamet ble av ulike grunner satt ut av spill,
leder Arne Næss også. Men Høibakk tok utfordringen og la i vei – noe som han egentlig ikke burde
gjøre. Da det begynte å lyne like før han nådde toppen fikk han bekreftet akkurat det!
Foredraget var nå blitt så engasjerende og spennende at Høibakk fikk utvidet taletid og et spørsmål
om hvordan det kjennes når følelsen av kontroll minsker og frykt/redsel for å dø oppstår. Hvordan kan
en bearbeide det?
Hvis noe ser umulig ut, så er det sjelden det er slik. Klarer en likevel å holde hodet kaldt, finnes det
som oftest en eller annen mulighet til løsning. Panikk er det farligste – den må «pakkes inn»
/fortrenges.

Det han ikke rakk
50-års jubileer av Storen i 2015 og av Trollryggen i 2008, en gammel drøm, Mongejura i Romsdalen i
2013 og 50-års jubileumstur til Tirich Mir Base Camp i 2014.

Mange takk, Ralph Høibakk, for at vi fikk oppleve en nærmest sammenhengende spenningstilstand i
tre kvarter – og at det gikk bra til slutt!
Andreas Morisbak referent
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MEDLEMSMØTE 28. April 2015
Leder Per Wright ønsket 47
medlemmer velkommen og startet med
å presentere og gratulere tre nettopp
årsjubilerende medlemmer: Hans B.
Skaset, 80 år 10. april, Paul Nestaas,
85 år 18. april og Jan Bache-Wiig, 80
år 27. april.
Deretter minnet han om medlemsmøtet
16. juni med ledsagere på UBC,
Ullevål stadion. Lunsj med egenandel
kr 200,- pr person. Foredrag av Arne
Kvalheim om Bislets historie og Bislet
Games som arrangeres for 50. gang i
år.
Han minnet også om det nordiske
treffet på Åland 21. -23. august og
påmeldingsfristen 8. mai.
Påmeldingene hadde allerede passert
30 deltakere, men en forventet et tall i
nærheten av femti.
Så var stunden kommet til å presentere
dagens svært allsidige og meritterte
foredragsholder.

Leder Per Wright presenterer dagens
foredragsholder Børre Rognlien

52 år som idrettsleder - erfaringer og refleksjoner.
I invitasjonen sto det «Børre trenger ingen opplisting av CV» fordi de fleste har såpass nære
relasjoner til han at de kjenner det meste av hans gjøren og laten opp gjennom årene, men da
han gjennomgikk sin 35 punkters stikkordsliste over verv, gjøremål og erfaringer fra en rekke
arenaer og sammenhenger måtte en bare bli mektig imponert over hva denne mannen har
rukket over og bidratt med i alle disse årene.
Derfor finner referenten det hensiktsmessig at referatet gjengir denne stikkordlisten, der han
inkluderte sine tre parallelle løp (som yrkesaktiv, politisk aktiv og idrettsleder) med enkelte
kommentarer.

Enkelte punkter ble krydret med bilder.
1.

Født og oppvokst i Hurdal 1944-56. Drev med en eller annen idrett hele tiden og stor allsidighet.
Gikk på tredelt skole med 4 elever i hans klasse. Kristen lærer og mye pugging av salmevers.
Stor overgang da han flyttet til Oslo og begynte på Huseby skole med 30 elever i klassen. Der
ble det litt erting grunnet et par kg overvekt, litt annerledes klær og dialekt og at læreren hadde
lest opp alle karakterene hans i klassen før han kom. (Han hadde S i alle fag!) Hadde mangler i
norsk grammatikk og engelsk. Tok korrespondansekurs i norsk og boksing. Parerte etter hver
ertingen bra takket være boksingen. Gikk ut av gymnaset i 1963 og ble lærling i Eidsvoll blad.
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2.

Holdt på med boksing i noen år, ble bedt om å trene en gjeng i boksing og stiftet bokseklubb i
Eidsvoll i 1963. Spilte en del B-kamper i fotball. Skrev artikkel om Tormod Knudsen i bladet.

3.

Begynte å trene et pikelag i håndball i Eidsvoll Turn, ble etter hver dommer og kjørte rundt på
motorsykkel både hit og dit for å dømme håndballkamper. Etter hvert styremedlem i Romerike
håndballkrets.

4.

Militærtjeneste på Terningmoen 1965. Forsvarsdepartementet – pressetjenesten.

5.

Dekket VM på ski i Oslo i 1966 for United Press.

6.

Norsk journalistskole 1966/67.

7.

Deltok i TV-programmet «Kvitt eller dobbelt» med temaet skøyter i 1966. Testing på Marienlyst
skole. Var med i fire kvelder på rad i beste sendetid og ble rikskjendis.

8.

Medlem av ASK. Verv først i Juniorkomiteen, så i styret og leder 1975 -77. Flyttet ASK fra
Jordal til Valle Hovin. EM og VM på Bislet.

9.

Speaker på landskamper og mesterskap.

10.

Deltok igjen på TV i 1969, i programmet «Skrinet med det rare i» i 1969. Vant kr 3.500,-.

11.

EM på skøyter 1978, VM 1979 (Hayden vant). Historie om representasjon med bl.a. Ferner og
hele familien, Prins Bertil og kong Olav. En trussel om skyting oppsto i 1979, og en ble
bekymret over å ha de kongelige ute på tribunen, men Kong Olav var klar i sin beslutning at det
skulle de.

12.

President i NSF i 1979-81. Bjørg Eva Jensen vant eneste gull i Lake Placid. (Bilde av henne da
hun hvilte før løpet).

13.

Valgt inn i Bystyret 1979 -83.

14.

Inn på Stortinget 1981-85. Engasjert i bl.a. sakene Lotto og boksing på TV. Med i
Samferdselskomiteen.

15.

UNI Forsikring 1985 -91, informasjonsdirektør samfunnskontakt. Fikk ledelsen med på sponsing
av svømming.

16.

Involvert i Bøler IF 1986 – 91. Begynte med å bidra som trener i klubben fordi han bodde på
Bøler. Ble nestleder i 1986 og deretter leder i noen år. Bøler hadde damelag i øverste divisjon.

17.

Foregangsklubb på jentesiden. Pikelaget spilte finale i NC på Bislet i 1988 og lillejentene fikk
bronse. Mye engasjement og glede.

18.

Det eksisterte et rusmiljø på Bøler. Engasjerte seg i et opplegg med fotball som virkemiddel mot
stoffmiljø i drabantby.

19.

I 1988 fikk Norge tildelt OL og et halvt år etterpå ble Børre grenleder for skøyter i OL i
Vikingskipet 1989- 94 med planlegging i fem år.

20.

Avviklet 10 olympiske skøyteløp i Vikingskipet i 1994, 5 for hvert kjønn og med 5000 som
første distanse (noe som ble vurdert som heldig). NSFs gullmerke 2002.

21.

Mange utfordringer i et slikt arrangement. Bl.a. en historie om en strømkabel som brant i stykker
og noen som gravde opp isen kort tid før løpsstart for om mulig rette på dette.
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22.

Ansatt i Oslo Idrettskrets som generalsekretær 1994 – 2006 - 2009. I etterkant tre år som leder.
Bygde anlegg for 4.4 milliarder + Holmenkollen. Oslo kunstgress bygget 35 baner på fem år.

23.

10 års kamp for nytt Bislet. Motstand mot å rive Bislet – pressen. Idrettens representant i to
byggekomiteer. Holdt budsjettet på 452 millioner. Det var en god følelse da publikum tok bølgen
for å vise sin anerkjennelse overfor dem som hadde stått på for nye Bislet under Golden Games i
2004. Fikk Bislet medaljen i 2005. St. Halvard i 2010.

24.

Leder av VM i ishockey 1999. Oslo – Hamar – Lillehammer. Fullt i Håkons hall i finalen.

25.

Grunnet sønnen ble han involvert i tennis og ble etter hvert 1.varamann til styret. Jarle Aambø
som sportssjef. Jobbet med å fa spillemidler til boblehaller.

26.

Ansattes representant i Idrettsstyret 2003 – 2006. Store økonomiske utfordringer. Tøffe tak da70
årsverk skulle kuttes.

27.

Visepresident 2007 – 2011. Kulturmomsutvalget.

28.

President 2011 – 2015. Ble spurt av mange særidrettsforbund og idrettskretser. Skjedde mye i
denne tiden. Møtte Putin i Sotsji som syntes Norge tok for mange medaljer. Det ble det antallet
på 26 medaljer som Akersgata hadde forlangt. To ekstraordinære ting. Hadde VG på nakken hele
tiden.

29.

Momskompensasjon varer og tjenester + anlegg ga 400 millioner ekstra til Norsk idrett.

30.

Endret WADA-kode, 26 års regel. Nytt OL-museum.

31.

Kampen om OL/PL 2022. Problemet med stor personfokusering. Forsvarsløs når man blir
stående alene.

32.

Pressens makt kontra ansvar, et voksende misforhold.

33.

Rapporter bestilt gjennom IPD: Toppidrettsutvikling, folkehelseutredning, forskningsrapport.

34.

64 % av spillemidlene, en økning med 700 millioner til norsk idrett.

35.

52 år sammenhengende som valgt leder i norsk idrett.

Litt om problematikken vedrørende OL 2022.
I tilknytning til punkt 31 og 32 i overstående imponerende liste henviste Børre til noen Power-Point
bilder med avisutklipp om forskjellige meninger og tolkninger angående oppslutningen om OL:
 Idrettstinget velger idrettspresident og resten av styret. Det samme idrettstinget som med 90
prosent av stemmene har gitt idrettspresidenten og styret i oppdrag å søke OL og Paralympics
til Norge i 2022. To ledermøter på rad, der alle særforbund og idrettskretser er til stede,
bekreftet dette oppdraget.
 Påstand om «klaging på folket» som det var vanskelig å få dementert og førte til dels ufine
personangrep.
 «Jeg har vanskelig for å forstå den logiske sammenheng mellom at alle galluper viser at
omkring 80 % av det norske folk ønsker at vi skal delta i Olympiske leker, men under 50 %
ønsker at vi skal arrangere det selv. Jeg tenker da på dem som begrunner sin motstand med at
de er imot IOC» (Børre R.)
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Litt utdyping om utvikling av spillemidler.
Tema
Spillemidler totalt:
Spillemidler anlegg
(Post 1.1):
LAM (post 6.1)
Mva kompens. Varer og
tjenester:
Mva kompensasjon anlegg
Grasrotandel:

2011

2015

1.581 mill. kroner
683 mill. kroner

2.263 mill. kroner
1059 mill. kroner

156 mill. kroner
155 mill. kroner

294 mill. kroner
446 mill. kroner

14 mill. kroner
179 mill. kroner

114 mill. kroner
222 mill. kroner (2014)

Pengestrømmer fra Norsk Tipping og staten inkludert hovedfordelingen, mva varer og tjenester, mva
anlegg og grasrotandel, totalbeløp:

2007

2011

2015

1.300 mill kroner

2.000 mill. kroner

3.000 mill. kroner

Justerte spillemiddelsatser.
Satser

2010

2015

% - økning

Ordinære tilskuddssats
Flerbrukshaller
Ishall
Bandybane
Svømmebasseng 25 m x 15,5 m
Turnhall - basishall

0,7
7,0
6,0
4,0
12
2,5

1,0
10,0
12,9
8,0
18
4,0

43 %
43 %
100 %
100 %
50 %
60 %

Ekstratilskuddet til interkommunale anlegg er økt fra 20 til 30 %.
Alle idrettsanlegg i pressområder (19 kommuner) får et ekstratilskudd på 15 %.

Stor sak.
Ungdoms OL på Lillehammer 12. – 21. februar 2016. Det vil komme -1100 utøvere, -70 nasjoner enstemmig statsgaranti gitt av Stortinget 10. november 2011.

Andre saker.









57 millioner til utstyrsordning for funksjonshemmede under 26 år.
300 millioner til personlig bruker assistent.
Spillemidler til overtrykkshaller.
NIF inngått en samarbeidsavtale med LO, YS, Unio og Akademikerne om
arbeidstakerrettigheter.
Endret WADA kode fra 1. januar 2015.05.03 Nytt olympisk museum.
Tvedt-utvalget.
Forskningsstrategi.
Folkehelsestrategi.
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Erfaringer og refleksjoner.
 Først og fremst en lystbetont og givende virksomhet som gir mye gøy og glede.
 Treffer utrolig mange hyggelige mennesker, mennesker som gjør noe utenfor seg selv og sitt,
som gjør noe for andre og som gjør noe sammen med noen for andre.
 Men det finnes også enkelte «maktpersoner» som ut fra ulike agendaer kan skape en del
ubehagelige problemer.
 Det overordnede faktum er imidlertid at den norske frivilligheten er noe for seg selv, et
virkelig gode (som mange andre land misunner oss.)
 Alle grupper samlet i norsk idrett som da også gir et unikt nettverk.
 En stigende tendens til ukontrollert mobbing på sosiale medier et problem.

Råd til etterfølger
Må kjenne idretten, organisasjonen, det politiske systemet, budsjett og regnskap og må forstå den nye
mediesituasjonen.

Konklusjon
Børre konkluderte med at det hadde vært en fantastisk reise gjennom 52 år - og vi kan konkludere med
den samme betegnelsen over å ha fått tatt stikkords del i denne mangfoldige og begivenhetsrike reisen!
Andreas Morisbak, referent

FØLGER MED:
Rolf Nyhus, Jan Bache-Wiig, Tom A.
Schanke, Turid Veslemøy Viervoll og
Thorleif Gange følger interessert med.

GODE LYTTERE:
Ove Fløtaker og Paul Nestaas med Unni
Agdestein bak.
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Andreas Morisbak runder 75 år
Hedersmannen Andreas Morisbak
rundet 75 år 19. mai,
også i dag sprekere enn de fleste og kan
se tilbake på et aktivt liv med sin Brit,
barn og barnebarn.
Andreas har vært medlem i NIV siden
2005 og har først sittet i styret som
varamedlem i 2009 – 10 før han siden
2010 har vært sekretær.
Han har samvittighetsfullt notert
referater fra alle våre møter siden den
gangen.
Også her på møtet 24.3.2015

For meg og mange i norsk og internasjonal fotball, en mangslungen karriere som spiller,
trener, teknisk direktør og utdanningsansvarlig i Norges Fotballforbund.
Hvis noen mot formodning ikke skulle vite det, spilte Andreas på topp nasjonalt og
internasjonalt nivå for sitt kjære Lyn, 2 ganger cupmester og 2 ganger seriemester
mellom 1960 og 1971. Høydepunktet var utvilsomt kvartfinalene mot Barcelona i
Europacupen i 1968 med Lyn som fostret et av de beste klubblag vi har hatt i Norge
gjennom historien. 3 landskamper kronet en spillerkarriere som inspirerte til
treneroppgaver i Lyn, Viking og flere aldersbestemte landslag.
Andreas var inkarnasjonen på norsk trenerutdanning fra 1975 da han ble ansatt i Norges
Fotballforbund som teknisk direktør og frem til han gikk av med pensjon.
Han er fremdeles aktiv og høyst verdsatt i ulike trenerorganer i UEFA og ofte benyttet i
utviklingssammenheng i ulike internasjonale fora. Han har stått bak flere bøker og
lærehefter om fotball, forankret i en enestående praksis og solid teoretisk bakgrunn fra
NIH og internasjonal fotball.
Og så har han alltid vært der for familien, Lyn og NIV.
Og takk for det!

Gratulerer med dagen.

Per Ravn Omdal
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Hedersmannen Per Jorsett 95 år
Av ÅGE DALBY

11.mai 2015 fylte Per Jorsett 95 år.
På selve dagen møtte flere gode
venner fra ulike organisasjoner opp
hjemme hos han i boligen på Skøyen
Terrasse for å feire han.
Per Wright deltok på NIVs vegne og
gav jubilanten en flaske akevitt –
PJOs favoritt.
Samme gave fikk også jubilanten fra
leder Åge Dalby i Morgendagens
Skøyte-Ess, hvor PJO er livsvarig
æres-styremedlem.
PJO har vært NIV-medlem siden
1988. Han er nå NIVs eldste medlem
etter at Erik Sture Larre og Johan
Chr. Schønheyder er gått bort.

95 års jubilanten Per Jorsett fotografert på
medlemsmøte 24.3.15 av Arthur S. Knudsen

Ikke uventet ble det fortalt ganske mange historier rundt et hyggelig bord hvor Pers
datter Marit sørget for smakfull bevertning. Og jubilanten selv bidro med flere historier.
Det er slik i idrettskretser at en alltid ler av gode fortellere, selv om historiene er fortalt
tidligere.
Dagens store overraskelse
kom da selskapet skulle
avsluttes. Det ringte på
døren, og inn kom en stram,
kvinnelig representant for
Slottet – med personlig
hilsen / gave - direkte fra
Kong Harald. Seansen var
over i løpet av ett minutt.
Men jubilanten vil aldri
glemme denne eksklusive
gesten fra NIV-medlem
nummer 1.
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Fotballens Venner – representert
ved tidligere NFF-president Per
Ravn Omdal og VIF-spiller Terje
«Hengern» Hellerud – hadde med
seg landslagsdrakt med JORSETT
95 på ryggen i tillegg til et par
hyggelige invitasjoner.
NRKs Arne Scheie var selvsagt
også på plass.

Pers datter Marit sørget for
smakfull bevertning til
vennegjengen som koste seg i
sofaen med mange artige
historier.

JUBILANTER
Fram til neste nummer av NIV-NYTT kommer ut har følgende medlemmer jubilert:
12. juni
13. juni
14. juni
27. juni
31. juli
4. august

Arne Myhrvold
Tor Lian
Arne Giving
Rolf Gunnar Haagensen
Tom A. Schanke
Frank Hansen

70 år
70 år
65 år
65 år
75 år
70 år

9. august
9. august
8. september
28. september
4. oktober
24. oktober

Berit Skirstad
Finn Søhol
Frode Angelsnes Kyvåg
Axel G. Petersen
Kirsti Jaråker
Kari Jørstad

MØTEDATOER 2015
NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2015:
- Sommermøte med ledsagere: 16. juni på UBC, Ullevål Stadion.
- Nordisk treff på Åland med ledsagere: 21. – 23. august.
- Medlemsmøter: 15. september – 13. oktober.
- Årsmøtet er bestemt til torsdag 5. november og blir på Scandic Solli i Oslo
- Juletreffet er fastsatt til onsdag 9. desember på Toppidrettssenteret med ledsagere.
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70 år
85 år
70 år
90 år
70 år
65 år

Tilbake til idrettene!
Når personer for tiden velger aktiviteter for å holde seg i fysisk form, ser jeg en klar tendens til
at de tradisjonelle idrettsgrenene velges bort til fordel for fitness-rommene.
På Idrettshøgskolen var det tidligere stor kamp om å få treningsplass oppe i idrettshallen for aktiviteter
som fotball, håndball, volleyball, badminton, innebandy, friidrett, minitennis mm.
Nå står det mest ledig utenom undervisningstimene.

Hvor er studentene?
I fitness-rommet! Der løpes det på tredemølle, sykles og løftes vekter så svetten siler og fysikken og
kroppen blir flott. Men, hvor blir det av gleden over å utføre aktiviteten og utfordringen i det sosiale
samspillet?
Ved valg av aktivitet er det mange forhold som må tas i betraktning. Passer aktiviteten meg slik at det
gir meg glede og jeg føler mestringsevne? Gir det godt treningsutbytte? Kan jeg trene sammen med
andre og oppnå godt sosialt miljø. Særlig som pensjonister med relativt god tid og mulighet til å trene
på dagtid vil en sosial setting ha stor betydning.
Personlig mener jeg å ha funnet det beste for meg gjennom tennisaktivitet.
Tennis passer godt for alle aldre. Bevegelsesmønstret med hurtige starter, løp og stopp gir allsidig
bevegelsesmønster. Du har pauser mellom ballvekslingene til å ta deg igjen.
Treningen er lett å organisere. Å avtale med en person er nok til singlespill og med tre personer et
doublespill. Klubbhuset gir anledning til sosialt samvær både før og etter treningen.
Tennistrening er svært allsidig og i tillegg til utholdenhet, styrke og bevegelighet, setter det krav til
teknisk utføring og taktiske overveielser.
Selv om farten min på banen har avtatt betraktelig har jeg enda tro på at teknikken og taktikken kan
forbedres.
I veteranmiljøet er det mange tilbud på konkurranser fra begynnernivå til spesialister om en drives
ekstra av konkurranseinstinkt.
Som uttatt til Veteran-VM i Croatia til høsten gir det meg en klar ekstramotivasjon!
Min oppfordring, ikke minst til NIV-medlemmer:

Finn din optimale idrettsaktivitet der glede og mestring står i høgsetet.
Per Wright
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Hvem fortjener sportsjournalistprisen i år?
NIVs sportsjournalistpris skal utdeles for åttende gang. I den sammenheng ønsker
komiteen innspill fra NIVs medlemmer på gode kandidater.

Hva mener DU?
Så langt er prisen delt ut til gode journalister med ulike egenskaper i en god blanding av
riksavis, regionsavis, nettavis og fjernsyn.

I vedtektene for prisen heter det at:
«Prisen deles ut til en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenestefull
innsats for utvikling av journalistikken innenfor sportsområdet. Ved vurderingen
legges det vekt på at vedkommende har satt idretten og dens betydning inn i en
samfunnsmessig sammenheng, har dokumentert særlig god innsikt i generelle
idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig kompetanse i en eller flere idretter.
I tillegg skal språkføring og formidlingsevne vektlegges».

Prisen er tidligere tildelt følgende personer:
2008: Dag Vidar Hanstad (Sport Media)
2009: Mette Bugge (Aftenposten)
2010: Truls Dæhli (Verdens Gang)
2011: Kjetil Kroksæter (Adresseavisen)
2012: Reidar A. Sollie (Dagsavisen)
2013: Ola Bernhus (Aftenposten)
2014: Davy Wathne (TV2)
Send ditt forslag – med kort begrunnelse – til en av komiteens medlemmer:
Åge Dalby (aa-dalb@online.no) – Ellinor Allergodt (hakona@online.no) - Andreas
Morisbak (a.morisbak@fotball.no) – Britt Mellegaard bri-mell@online.no.

FORSLAGSFRIST: 1. september 2015
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