
STYRETS BERETNING 
FOR PERIODEN 1. OKTOBER 2014 – 30. SEPTEMBER 2015 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 26. årsmøte 10. november 2014 med Telenor som vertskap. 
75 medlemmer deltok. 

Valg av styre 
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). 

Valg av revisorer 
Paul Nestaas (gjenvalg) og Brit Mørk (ny). 

Valg av valgkomité 
Leder: Hans B. Skaset. Medlem: Ove Fløtaker (gjenvalg). Medlem: Elisabeth Seeberg (ny). 
Varamedlem: Unni Nicolaysen (ny). 

Styreoppnevnte utvalg 
Norsk Idretts Æresgalleri: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Berit Berthelsen, Per Jorsett og Tom A. Schanke. 
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Per Wright. Medlemmer: Berit Berthelsen, Odd Flattum og Hans B. Skaset. 
Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby. 
Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt Mellegård. 
Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Lars Kolsrud. Medlemmer: Elisabeth Seeberg, Berit Skirstad og Per Wright. 
Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset og Harald Tronvik. 
Redaksjonsutvalg NIV-NYTT og internettside: 

Åge Dalby (redaktør). Ba seg etter hvert fritatt grunnet mange gjøremål og Petter Riiser 
overtok funksjonen fra nr.3-15. Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent m.v. 
Pr. 30.09 2015 hadde NIV 156 medlemmer. 

7 medlemmer har gått bort i perioden: Roar Antonsen, Hroar Elvenes, Grethe Evjenth, Erik Sture 
Larre, Tormod Moum, Johan Chr. Schønheyder og Odd Seim-Haugen. 

4 nye medlemmer er tatt opp: Karen-Marie Ellefsen, Arild Holm, Børre Rognlien og Arne Kvalheim. 

Styrets virksomhet 
Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. 
Det er holdt 6 regulære medlemsmøter samt 2 arrangementer med ledsagere – julemøtet på NIH og 
sommeravslutningen på UBC, Ullevål. 
Det deltok 49 medlemmer og ledsagere på det nordiske veteranmøte på Åland 20 – 23. august. 



Styret har som tidligere, lagt vekt på den personlige kontakten mellom idrettsledere og kommet med 
innspill i form av foredrag som kan ha interesse for målgruppen – spesielt innenfor idrettsområdet. 
Våre medlemsmøter, med styremøter i forkant, har vært avholdt på Idrettens Hus, Ullevål Stadion 
med servering av lunsj i NIFs kantine i forkant av medlemsmøtene. 

Medlemsmøter og arrangementer 
Dato Kåsør Tema Delt. 

14.10.14 Inge Andersen Et Idrettsløft uten et OL/PL 2022 42 

11.12.14 Julemøte med ledsagere 62 
20.01.15 Hallvor Kleppen De kalde lekene (Norge, skisport og Olympiske 

leker) 
47 

24.02.15 Pål Gordon Nilsen Ungdoms OL på Lillehammer i 2016 34 

24.03.15 Ralph Høibakk 60 år i fjellet. Faremestring – flaks eller ferdig-
het 

37 

28.04.15 Børre Rognlien 52 år som idrettsleder. Erfaringer og refleksjo-
ner 

47 

16.06.15 Arne Kvalheim Bislet, Norges mest kjente og tradisjonsrike 
idrettsanlegg 
 Og Bislet Games 

48 

20.08 – 23.08.15 Nordisk Idrettsleder-Veteranmøte på Åland med ledsagere 49 

15.09.15 Geirr Kihle Fra onsdagsrenn på Konnerud til World cup i 
Drammen 

37 

 

Årsmøte 2014 
Årsmøtet ble holdt i Telenors flotte bygning på Fornebu med konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i 
spissen for vertskapet. Han ønsket HM Kong Harald og den øvrige forsamlingen på 75 deltakere 
velkommen og vi fikk oppleve et særdeles godt og profesjonelt vertskap. 

Baksaas holdt en interessant orientering om Telenors oppstart i OL-året 1994 og den imponerende 
utviklingen fram til i dag. Han stilte i fullt OL antrekk under foredraget, for å markere startåret. 

Heine Totland og hans bandkamerater holdt et strålende show under middagen. Totland fungerte 
også som toastmaster. 

Grethe Johnsen fikk beviset på at hun var opptatt som nytt medlem og Davy Wathne takket for 
maten. 

NIV-NYTT 
Det er som tidligere gitt ut 4 nummer i perioden. Bladet gjengir referater fra medlemsmøter og 
annen NIV-virksomhet, minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, skråblikk fra 
idrettshistorien og eventuelt andre aktuelle innspill. 

NIVs nettside 
En har intensjon om å prioritere oppdateringen av siden hyppigere og ønsker å få til en bedre 
koordinering mellom NIV-NYTT og internettsiden – slik at en forhåpentligvis kan få flere medlemmer 
til å gå inn på nettsiden: Idrettsveteraner.com 

Norsk Idretts Æresgalleri 
Det har vært en del fram og tilbake med denne saken mellom NIV og NOM. Konklusjonen så langt er 
at bildene får henge i Håkons Hall ut avtaleperioden (2018). NOM sier opp avtalen pr 01.01.18. Etter 
den tid håper NIV å få forlenget avtalen med Lillehammer Olympiapark. 



Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 
Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder med særlig fortjenstfull innsats for idretten gjennom 
flere år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere delt ut 22 ganger. Æresprisen for 2014 ble 
tildelt Anders Besseberg. 

Under det internasjonale Skiskytterforbundets kongress i Østerrike ble Anders Besseberg gjenvalgt 
som forbundets president for 4 nye 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. 

Anders Besseberg er født 25. februar 1946. Aktiv karriere som skiskytter. Rikstrener/landslagstrener 
1976 – 80, teknisk komité i IBU 1980 – 88. Generalsekretær i NSSF 1989 – 2000. 1. visepresident i IBU 
1988 – 92 og president i IBU 1992- dags dato. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 
Denne prisen ble første gang delt ut i 2008 og kan tildeles en norsk journalist som har gjort en særlig 
fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken på idrettsområdet. 

Prisen for 2014, den 7. i rekken, ble tildelt Davy Wathne, TV2. 

Davy Frank Huey Wathne ble født i Florida, USA, 01.01.50 og har hatt en yrkeskarriere som spenner 
over 40 år. Han var journalist i Bergens Tidende fra 1970 til 1992. Han har vært sportsanker i TV2 
siden oppstarten i 1992. Han har stått i spissen for å innføre den levende studiodebatten – først og 
fremst gjennom utallige fotballsendinger, men under TV-sendingene fra vinter-OL i Sotsji 
dokumenterte han solide kunnskaper og formidlingsevne også om andre idretter. Han har bidratt til 
friske diskusjoner med engasjement, humør og sikkerhet i over 20 år. 

Aftenpostens gullmedalje 
Aftenpostens gullmedalje for 2014 ble tildelt Kjetil Jansrud. 

Økonomi 
Årets regnskap viser overskudd på kr. 16.657,- mot budsjettert underskudd kr. 59.500,-Plasseringen 
av kr. 756.269,- i Nordea ga renteinntekter på kr. 13.016,-. 

Foreningens 18.822 aksjer i DNB ga et utbytte på kr. 71.524,- 

I regnskapet er samlet verdi på disse aksjene bokført med kr. 616.160,- som tilsvarer en gjennom-
snittlig kjøpsverdi på kr. 32,73 pr. aksje. Markedsverdien pr. 7. oktober var kr. 122,80. Dette innebæ-
rer at vi pr. dato har en kapitalreserve på våre aksjer på kr. 1.695.281,- som ikke er bokført. 

 

 

Oslo 13. oktober 2015 

 

 

Per Wright (s) Lars Kolsrud (s) Håvard Lillegård (s) Andreas Morisbak (s) 
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