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                                                       Redaktørens røst 
 

 

 
Så er det satt punktum for et nytt årsmøte, 
denne gang med NorgesGruppen som 
arrangør (med en utsøkt middag som 
avslutning). 
 
Atter en gang kunne vi glede oss over den 
fred og enighet som hersker i foreningen. 
Det er betegnende for ånden i N.I.V. at når 
to av våre mest profilerte medlemmer ber 
om ordet under årsmøtet er det for å rose 
og skryte uhemmet av styret. 
 
Ellers ble årets arrangement preget av at 
Unni Helland fikk æresprisen for sin 
innsats, - en høyst fortjent heder. 
 
Årets forslag: ”En sportsjournalistpris” 
hørte til det interessante innslaget under 
møtet. Det skal også bli spennende å se 
hvem som blir plukket ut som første 
innehaver av denne prisen. 
 
La meg også føye til at styret for lengst har 
begynt å planlegge organisasjonens 20-års-
jubileum. Noen få utskiftninger i vår 
ledelse blir behørig behandlet i 
møtereferatet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

Medlemsmøte på Skøyt 
 
 
 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Bankkonto nr.:  6011.05.96009 
 
Formann: 
Ove Fløtaker 
Charlotte Andersens v. 15, 0374 Oslo 
Tlf.: P 22 14 07 86 
Mobil: 959 40 897 
Faks: 22 31 75 99 
E-mail:   ove.flotaker@cermaq.com 

Viseformann: 
Bjørn Bogerud 
Sondreveien 2 D, 0378 Oslo 
Tlf.: 22 14 19 62 
Faks: 22 14 92 83 
Mobil: 909 79 807 
E-mail:  bbogerud@frisurf.no 
 
Sekretær: 
Anne Ma Thorsen 
Stubben 6, 1512 Moss 
Tlf.: 69 27 52 91 
Mobil: 932 40 209 
E-mail: annema.thorsen@portalen.no  
 
Kasserer: 
Håvard Lillegård 
Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk 
Tlf.: A 21 02 95 14 
         P 67 56 23 55 
Mobil: 907 40 873 
E-mail: A  havard.lillegard@ orientering.no 
             P  famlill@online.no  
 
Styremedlem: 
Unni Agdestein 
Slemdalsv. 117B, 0777 Oslo 
Tlf.: 22 49 21 36 
Mobil: 918 52 766 
E-mail: unni@agdestein.no 
 
Styremedlem: 
Thorleif Gange 
Pareliusv. 15D, 1177 Oslo 
Tlf.: P 22 29 24 85 
Mobil: 909 26 715 
Fax: 22 29 89 10 
E-mail:  thorlleif@gange.no 
 
Varamedlemmer: 
Unni Nicolaysen 
Tlf.: 22 14 04 81 
Mobil: 976 55 616 
E-mail: Unni.nicolaysen@mac.com 
 
Per Wright 
Tlf.: 2259 81 02 
Mobil: 926 95 756 
E-mail: perfw@online.no  
 
 

N.I.V.-bladet 

utkommer januar, april, juni, oktober 
Redaksjon 
Per Jorsett (Redaktør) 
Bjørn Bogerud 
Anne Ma Thorsen 
Håvard Lillegård 
Foto   
Arthur S. Knudsen 
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Referat fra årsmøte 15. november 2007 
 
1. Åpning. 
Formannen, Ove Fløtaker, ønsket 63 medlemmer hjertelig velkommen til foreningens 19. 
årsmøte. 
Han takket spesielt HM Kong Harald for fremmøte og hans interesse for foreningen.  
Han ønsket også velkommen gjestene Unni og Thor Helland. 
 
Han takket NorgesGruppen ASA for invitasjonen til å avholde møtet og årsmøtemiddagen 
med NorgesGruppen som vertskap. 
 
Førstegangsmøtende medlemmer, Grethe Fossli, Eldar Hansen og Finn Søhol ble ønsket 
hjertelig velkommen til foreningen og fikk foreningens medlemsnål og sjal/slips. 
 
Foreningens ærespris for 2007 – den 14. i rekken - ble overrakt Unni Helland, BUL, i 
erkjentlighet av hennes mer enn 40-årige innsats i norsk friidrett – spesielt for barn og 
ungdom. Hun har foredlet og videreutviklet talenter frem til toppidrettsutøvere, men ikke 
minst skapt et stort treningsmiljø for alle, uavhengig av talent og prestasjoner. Hun har 
skapt et godt sosialt miljø hvor ungdommen, også de med innvandrerbakgrunn, har følt 
seg trygge og velkomne. 
 
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen. 
Ingrid Wigernæs og Bjarne Orten ble valgt til å undertegne protokollen sammen med 
formannen. 
 
3. Styrets beretning. 
Av beretningen fremgikk det bl.a. at foreningen hadde 154 medlemmer pr. 30.09. og at 
den i det forløpne år hadde gjennomført 5 medlemsmøter, en juletur til Hadeland 
Glassverk og en sommerutflukt til Modum kommune. I tillegg deltok 27 medlemmer og 
19 ledsagere på Nordisk Idrettslederveterankongress i Åbo i august. 
 
Alf R Bjercke uttrykte sin takk fra de medlemmene som hadde vært med til Nordisk 
Idrettslederveterankongress i Åbo. 
 
Erik Gjems-Onstad takket styret for arbeidet det til enhver tid utførte til glede for 
foreningens medlemmer. 
 
Årsmøtet godkjente beretningen enstemmig.  
 
4. Regnskap og revisjonsberetning. 
Håvard Lillegård fremla regnskapet som viser et driftsresultat på kr. 36 217,45 
 

Foreningens egenkapital pr. 30.09. var kr. 1 456 582,28. Kassereren gjorde oppmerksom 
på at beholdningen av DnBNOR-aksjer – 16.000 stk. – i regnskapet er forsiktig verdsatt til 
gjennomsnittlig kjøpspris kr. 29,50 pr. aksje. Kursverdi per 30.09.07 var kr. 83,50 per 
aksje.  

 

Revisor leste selv opp sin beretning hvor regnskapet ble godkjent på alle punkter. 
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Alf R Bjercke antydet at foreningen burde overveie hvorvidt noe av overskuddet burde 
doneres til idrettsaktiviteter i fattige land. 

 

Årsmøtet godkjente deretter regnskapet enstemmig. 

 
5. Budsjett, innmeldingsavgift og kontingent. 
Budsjettet er gjort opp med et underskudd på kr. 23.000,- Det er i budsjettet avsatt kr. 
80.000,- til subsidiering av medlemsarrangementer. 
 
Forslaget, med uforandret innmeldingsavgift på kr. 200,- og en årskontingent på kr. 300,-, 
ble enstemmig godkjent. 
 

6. Forslag. 

Styret hadde fremmet følgende forslag: 

”Årsmøtet vedtar å opprette en hederspris som årlig kan tildeles en norsk journalist 
som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten og fastsetter følgende 
vedtekter for prisen: 
 
Vedtekter for Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris. 
1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk 
journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. 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. 
 
2. Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIV’s 
medlemmer fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret 
fastsetter hvert år. Det kan foretas kun en tildeling per år. 
 
3. Utdeling foretas på foreningens årsmøte.” 
 

Forslaget ble vedtatt uten kommentarer. 
 
7. Valg. 
Formann i valgkomitéen Hroar Elvenes sa først at 3 medlemmer i det sittende styre ikke 
ønsket gjenvalg. Det var Bente Hoel, Arthur S Knudsen og Inger Norbye. 
 
Valgkomitéen kom deretter med følgende forslag: 

Styre:  
Formann:  Ove Fløtaker  (gjenvalg) 
Viseformann:  Bjørn Bogerud (gjenvalg), 
Medlemmer:  Thorleif Gange (gjenvalg) 

Unni Agdestein (ny) 
Kasserer:  Håvard Lillegård (gjenvalg) 
Sekretær:  Anne Ma Thorsen (gjenvalg) 
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Varamedlemmer: Unni Nicolaisen (ny) 
Per Wright  (ny) 

 
Revisor:  Leif Ljungqvist (gjenvalg) 
varamann:  Gaute Flesland (gjenvalg) 

 
Alle forslag ble godkjent og alle valg var enstemmige. 
 
Formannen takket valgkomiteen for et grundig arbeid og foreslo deretter gjenvalg av 
samtlige medlemmer i komitéen. 

Formann:  Hroar Elvenes 
Medlemmer:  Odd Svartberg 

Aage Møst 
 
Disse ble enstemmig valgt. 
 
8. Avslutning. 
Ove Fløtaker takket for den tillit forsamlingen hadde vist ham og styret ved å velge som 
foreslått og lovet at styret fortsatt ville gjøre sitt beste for å bevare den gode stemning på 
møtene og skape gode og varierte programmer. 
 
Han takket deretter de avgåtte styremedlemmene Bente Hoel, Inger Norbye og Arthur S 
Knudsen for deres innsats i styret og ønsket velkommen de tre nye. 
 
Som avslutning orienterte styreformannen om at Norges Olympiske Museum fyller 10 år 
og at det skal markeres 27. november. Museet er en nær og god samarbeidspartner som tar 
vare på og stiller ut Norsk Idretts Æresgalleri som foreningen har opprettet. Styret hadde 
derfor vedtatt at i stedet for bokhilsen til medlemmene til jul, vil Olympiamuseet bli 
overrakt en sjekk ved jubileumsmarkeringen. 
 
Frank Hansen ba deretter om ordet for å invitere medlemmene med til jubiléet på 
Lillehammer 27. november. Gullklubben står som arrangør og det blir lunsj og omvisning 
på muséet. 
 
Formannen Ove Fløtaker erklærte deretter årsmøtet for hevet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ingrid Wigernæs                         Bjarne Orten                                  Ove Fløtaker 
           (s)                                              (s)                                                   (s) 

 
 
 

Referat v/Anne Ma Thorsen 
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Fra årsmøtet 15. november 2007 
 

 
Kong Harald morer seg kongelig sammen med Rolf Nyhus 

 

 

Etter middag hilste mange gamle kjente på Kong Harald – her Roar Antonsen 
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Det 15. ordinære årsmøte i Norske Idrettsleder-Veteraner ble avholdt 15. november 
2007. NorgesGruppen ASA var vårt vertskap, og hvilket vertskap! 

  

I nydelig pyntede lokaler fikk vi først gjennomføre det offisielle årsmøtet (se referat annet 
sted i bladet) og ble senere servert nydelig middag med tilhørende viner. 

  

Konsernsjef Sverre Leiro orienterte først om NorgesGruppen ASA generelt. Som han sa 
”alle har en oppfatning om oss”.  Rimelig nok siden ”alle” handler dagligvarer. 

  

NorgesGruppen ASA er Norges største handelshus. Den ble etablert i 1994 som en 
samarbeidsorganisasjon for en rekke enkeltaktører på detaljist- og grossistsiden innenfor 
dagligvarehandelen. Målet var å styrke det eksisterende samarbeidet mellom disse 
enkeltaktørene, samtidig som det var viktig å skape en felles front for posisjonering i et 
marked i stadig dreining mot færre og større aktører med økende integrasjon mellom engros 
og detalj. Samarbeidsforholdet har siden etableringen utviklet seg positivt. Både kunder, 
grossister, kjøpmenn og eiere har høstet økonomiske fordeler, og gode, langsiktige relasjoner 
er bygget.  

  

Guppen består i dag av Kiwi, Spar, Meny, Joker, Ultra, Mix, ASKO og Storcash. 

  

Siden Leiro ble ansatt hos Stabbur-Nilsen i 1973 har mye forandret seg.  

-Tidligere kom de fleste råvarene fra Norge. Nå kommer 20% av varene fra Norge, 80% fra 

  utlandet. 

-Vi bruker prosentvis mindre på mat enn vi gjorde for noen år siden. 

-Ettersom det gamle Øst-Europa får bedre økonomi, vil de etterspørre flere varer og da vil 

  antagelig prisene i Norge gå opp igjen. 

-Dette vil høyst sannsynlig føre til at vi igjen får en større råvareandel fra Norge. 

  Råvarepris + frakt = pris! 

  

Flere opplysninger: 

-NorgesGruppen ASA har i dag en andel på 37,9% av dagligvaremarkedet. 

-De er markedsledere og i stadig vekst 

-Norge har flest butikker pr capita 

-Vi bruker ca 11% av inntekten på mat 

-Vi handler i gjennomsnitt 3,6 gang pr uke, dvs ”lite og ofte” 

-Vi sprer innkjøpene over flere butikker 

  

 



 8 

Nordmenn vil ha ALT: 

-Vi vil ha lettvint mat 

-Vi vil ha ”helsekost” dvs god ernæring (15 % i dag er økologisk mat) 

-Vi ønsker nytelse, dvs. mangfold, kvalitet og trygghet 

  

Vi tenker økonomi også, iallfall i ukedagene!  

  

 
 

Konsernsjef Sverre Leiro 
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Etter Sverre Leiros foredrag tok  
 

administrerende direktør Espen Gjerde i Meny-Ultra  
 
oss i hurtigtogsfart gjennom historien og konseptet for sin del av NorgesGruppen. 
 
Eldste aktør i Meny-Ultra er Oluf Lorentzen som ble grunnlagt i 1869. I 1993 begynte så 
historien om oppkjøp og sammenslåinger til det butikk-kjeden er i dag. Og historien var 
mangslungen. 
 
Meny-Ultra skal være en forvalter av fullsortimentkonsepter, uavhengig av geografi. 
Konseptet er langsiktige ambisjoner og kunnskap! 
Visjonen er: ”Vi skal skape butikken det stråler av!” 
Kjeden skal kjennetegnes av et omfattende vareutvalg med differensierte priser fra First Price 
til Premium. Kunden skal alltid vite hvor de forskjellige prisklasser befinner seg i hyllene. 
 
I Norge er vi langt unna den lojalitet som andre kjeder i andre land nyter godt av. Hva blir 
derfor viktig for Meny-Ultra i fremtiden? 
 
-Vi skal bli best på ferskvarer 
-Det skal aldri være varer som er utsolgt 
-Vi skal ha godt utvalg til differensierte priser 
 
  
Kundegrunnlaget er de kvalitetsbevisste og forbrukertrenden er ”både sunt og godt” i tillegg 
til at man skal ta vare på miljøet.  
  
Det første kundemøtet er viktig.  
Ansatte skal gjøres trygge ved å gis kompetanse i form av kurs.  
De skal føle at de har en spennende arbeidsplass.  
De skal være stolte av sin arbeidsplass. 
De skal vise engasjement overfor kundene. 
  
 
Med stolthet kunne Gjerde avslutte med at 
-Meny ble kåret til Årets servicebedrift 2007! 
-Under matfestivalen i Ålesund tok Meny-Ultras kokker 8 av 9 medaljer!!! 
  
Som en hyggelig avslutning opplyste Leiro og Gjerde at Årsmøtets deltagere ville få med seg 
hjem en vellagret Edamer! 
 
Gaven vakte stor glede blant medlemmene og for de som klarer å vente så lenge blir det 
sikkert et flott tilskudd til julefrokosten! 
 
Ref. v/Anne Ma Thorsen 
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Medlemsmøte 23. oktober 2007 
 
Formannen ønsket velkommet og minnet først om årsmøtet som finner sted hos 
NorgesGruppen i Hoffsveien 48, torsdag 15. november kl. 1700. 
 
Han presenterte deretter dagens foredragsholder tidligere finansrådmann i Oslo, senere 
ambassadør 
 
Bernt H. Lund 
 
som han personlig kjente som et medmenneske med helt spesielle egenskaper for omsorg og 
med meget stor rettferdighetssans. 
 
Bernt H. Lund ble 17 år gammel arrestert for illegalt arbeid, satt først på Grini og fra mars 
1944 i Sachsenhausen i Tyskland. 
 
Etter krigen studerte han statsvitenskap, var politisk aktiv på venstresiden i Arbeiderpartiet, 
pasifist, motstander av NATO og var med i kretsen rundt tidsskriftet Orientering. Etter 
tjeneste som sykehusrådmann og finansrådmann i Oslo og departementsråd i departementet 
for utviklingshjelp avsluttet han sin aktive yrkestjeneste som Norges første ambassadør i 
Namibia. 
 
Han er blant de siste tidsvitner fra den annen verdenskrig og har vært aktiv i arbeidet med å 
videreføre sine erfaringer til nye generasjoner. 
 
Hans tema for dagen var 
 

”Refleksjoner på tap av sitt menneskeverd” 
 
Hans foredrag var helt fritt for sutring, bitterhet eller ønske om hevn. Han gikk til og med så 
langt at han kalte fangetiden en ”rik tid”. Det mest irriterende var ”tidstapet”. Han følte at han 
hadde gjort for lite før han ble tatt. 
 
De var en gjeng på 14 gutter fra Oslo vest, oppvokst i et meget beskyttet miljø, som ble tatt til 
fange som 17 åringer i september 1941. De hadde lyttet på London og brakt nyhetene videre 
gjennom en illegal avis. Det skulle koste Bent H Lund mer enn 3 ½ år av hans liv, først på 
Åkerbergveien. dernest på Grini. Til Sachsenhausen kom han i mars 1944. Hver flytting ble 
for ham ”en ny interessant erfaring”. 
 
Hva var det verste ved fangenskapet? At man måtte delta under hengning og andre 
avstraffelser? Bombing av distriktene rundt fangeleiren? 
Svaret var klart,- det var fornedringen, tapet av ens menneskeverd, at de klarte å få oss ”ned i 
støvlene”, å bli kledd naken, å bli snauklippet, at man måtte delta i oppbyggingen av tysk 
rustningsindustri, det føltes som landssvik! 
 
De var ikke ”krigsfanger” og kom derfor ikke inn under det spesielle regelverket som gjelder 
for disse. De ble erklært som politiske fanger. 
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Sachsenhausen var i utgangspunktet ingen tilintetgjørelsesleir, og nordmenn var ”begunstiget” 
i forhold til mange, spesielt dette at de var ”ariere”.  
De fikk ha 3 cm langt hår (tyskere fikk ha 5 cm mens andre måtte være glattbarbert)! 
De hadde ”pakketillatelse” hvilket innebar at de kunne motta matpakker fra Norge, Sverige, 
Danmark og Sveits (da kunne de selvfølgelig yte mer under arbeid!). 
Det var et dilemma – i brakkene ved siden av døde fanger av sult – nordmennene var 
”velfødde”. Man måtte dele med de svakere! 
 
Da Lund kom til Sachsenhausen var det 23 000 fanger der (hvorav 2000 nordmenn). På 
slutten var det 58 000! Det var 250 fanger på hver sal og de hadde to vaskevannsfat på deling! 
 
I januar/februar 1945 begynte ryktene å svirre om at det skulle opprettes en ”barnehave” i 
Syd-Sverige. Disse kom på forunderlig vis også til Sachsenhausen og stammet bl.a. fra Lunds 
mor som var i Stockholm (faren var i London). Det fantes et nettverk av opplysningskanaler 
som bare få kjente til. Grev Folke Bernadotte, viseformann i Sveriges Røde Kors, hadde på 
det tidspunkt fortsatt ikke svart positivt på forespørselen om å forhandle om hjemsendelse av 
fanger fra Tyskland!   
 
I mars kom beskjeden ”Hold ut!”. I mellomtiden hadde SS-ledelsen fått panikk og begynt å 
”renske ut” de verste tilfellene i leiren. De skjønte at spillet nærmet seg slutten.  
 
I mellomtiden var bl.a. de norske fangene blitt transportert til leiren Neuengamme. Her var 
forholdene enda verre enn i Sachsenhausen. Og det var fylt med fanger fra tidligere. For å få 
plass til de nye måtte 2000 av de fangene som allerede var der forflyttes til andre leire (hvor 
det om mulig var enda verre). Flyttingen ble overlatt til Røde Kors som måtte ha hjelp av de 
norske fangene som kom! Det ble selvfølgelig et moralsk dilemma for Røde Kors, - og de 
”nye” fangene. Noen av de ”gamle” fangene som fra tidligere av nærmest så ut som skjeletter, 
skulle få det enda verre, men de håpet og trodde hele tiden på en bedre tilværelse! 
 
Tanker og tvil kan man tillate seg i fredstid. I krig gjelder selvoppholdelsesdriften, -det å 
overleve og overvinne. 
 
Hvordan gikk det med dem?? De fleste tålte ikke engang flytteprosessen! 
 
I spørsmålsrunden etter foredraget innrømmet Lund at han nok hadde fortrengt en del. Særlig 
de første årene var det viktig å komme i gang med et normalt liv dvs. utdannelse og karriere. 
Senere i livet har han imidlertid deltatt aktivt som tidsvitne gjennom mange år med 
organisasjonene ”Aktive fredsreiser” og ”De hvite bussene”. 
 
Referat v/Anne Ma Thorsen 
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VI GRATULERER 
 
Denne gang kan vi starte med å hylde en 90-åring.  
 
Det er 
LORANG RIDDER-NIELSEN som når dette respektable tallet den 12. mars. Jubilanten vil 
være kjent for sin innsats for sjømannsidretten. Gjennom mange år var han velferdssjef for 
handelsflåten og leder av flere organisasjoner innen norsk og internasjonal sjømannsidrett. 
Han var også medlem av NFFs tekniske komité i 14 år, hvorav 5 år som leder. 
 
En av Ridder-Nielsens nære medarbeidere er nestemann på dagens liste. 
 
HJALMAR ANDERSEN fyller nemlig 85, pussig nok på samme dag som Ridder-Nielsen er 
90. Når det gjelder merittlisten til Hjallis må vi ta med det aller viktigste: Tre O. L.-gull, tre 
E.M.-gull, fire N.M.-gull og ett nordisk mesterskap, fire verdensrekorder. Dyktig roer og 
syklist. Innehaver av Egebergs ærespris, Fearnleys olympiske pris, Morgenbladets 
gullmedalje og Sportsjournalistenes statuett. 
 
Så følger en duo som passerer 80-årsmerket. 
 
INGRID WIGERNÆS er klar til å jubilere 22. februar. Selv om Ingrid har V.M.-sølv fra 
stafetten i 1966 og fem individuelle N.M.-gull og to i stafett, vil hun til alle tider være mest 
kjent som skaperen av ”Jentut’n”, norsk kvinnelangrenns pionergruppe. 
 
80 år er også 
ROALD AAS. Han kan slippe jubelen løs 25. mars. Roald vil først og fremst være kjent for 
sin O.L.-seier på 1500 m i 1960, men også for bronsemedaljen i 1952 og for V.M.-bronse, to 
E.M.-bronser og N.M.-gullet fra 1956. Han er norsk mester i sykling både på landevei, på 
bane og i lag. Suveren innehaver av Egebergs ærespris. Formann i støtteorganisasjonen 
”Morgendagens skøyte-ess” gjennom mange år. 
 
Deretter må vi ned til 70-åringen  
MAGNE HAGEN, som kan feires 25. januar. Innenfor idretten har Hagen først og fremst 
viet sin arbeidskraft til orienteringssporten. Han satt som styremedlem i Norges 
Orienteringsforbund i årene 1985/89 og senere som formann frem til 1994. 
 
Så runder vi det hele av med to 65-åringer. 
 
KARI FASTING er først ute, nemlig 11. mars. Denne jubilanten er professor ved Norges 
Idrettshøgskole, tidligere også rektor. Hun har vært leder av Norsk Forening for 
idrettsforskning og har også en fin aktiv karriere å se tilbake på. Hun har seks N.M.-medaljer i 
400 og 800 m pluss stafettmesterskap. 
 
Vi må også skrive mer om Norges Idrettshøgskole når 
GUNNAR BREIVIK skal omtales i anledning 65-årsdagen 8. april. Han er den nåværende 
rektor ved skolen og professor i samfunnsvitenskapelige fag. Jubilanten er også en ivrig 
fjellklatrer. 
 
 
Da står det bare tilbake å rope Hipp, hipp, hurra for syv populære jubilanter! 
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O.L.-PLUKK 
 
I denne lille spalten er det meningen at vi i hvert nummer skal bringe et par O.L.-historier av 
litt spesiell karakter) 
 
Vi innleder med 
 
AL OERTER – den amerikanske diskoskasteren – som har risset sitt navn inn i 
olympiahistorien for alltid. Han sikret seg nemlig gullet i sin øvelse under fire leker, hver 
gang med ny olympisk rekord. Han innledet med å kaste 56,36 i 1956, fortsatte med 59,18 i 
1960, så ble det 61,00 i 1964, og han avsluttet sin O.L-karriere med å vinne på 64,78 i 1968. 
 
 

xxxxx 
 
 
CHARLOTTE COOPER er slett ikke noe velkjent idrettsnavn på våre kanter. Når vi frisker 
opp litt på hukommelsen i dag er det for å understreke at hun i 1900 – under lekene i Paris – 
ikke bare vant gull i single og mix double i tennis, men at hun ble olympiahistoriens første 
kvinnelige mester. Den britiske tennisstjernen levet helt til 1966 og hadde fylt 96 år da hun 
døde. 
 
 

xxxxx 

 
 
 
 
 
Det muntre hjørne 
 
Under landsskytterstevnet i Trondheim for en del år siden avsluttet stevnelederen sin 
åpningstale med følgende: ”Det er vanlig ved slike anledninger å ønske at den beste mann må 
vinne. Det gjør ikke jeg, for jeg skal delta selv”. 
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”Juleblot” 11. desember 2007 
 
Formann Ove Fløtaker kunne ønske velkommen tilsammen 43 medlemmer som hygget seg 
med gløgg og pepperkaker på dette siste møtet i NIV i året 2007. 
 
 
 
Og så kom ”Minner fra et langt liv” 
 
 
Og Halfdan Hegtun var inspirerende kåsør. Til tross for sine nysydde 15 sting i høyrehånden 
førte han oss med ”lett hånd” gjennom historier fra sin tid som profilert radioreporter, som 
radiodirektør, som stortingsmann for Venstre og som humoristen Even Brattbakken.   
 
Sportsinteressert har han vært fra barndommen, -født på Raufoss, men ”etnisk totning”, lokal 
og nasjonal patriot gjennom alle tider! Han kunne gjengi resultater i fotball ski, skøyter og 
friidrett fra vestsiden av Mjøsa fra lenge før krigen, - og nasjonale bragder frem til i dag. 
 
Idretten var en viktig sosialiserende faktor –før som i dag - og man kunne leve lenge på lokale 
”bragder”- med Raufoss og Gjøvik-Lyn på topp. Motstandere kunne være Hortens Ørn og 
Mjøndalen!  Hegtun husket hvordan det gikk! 
 
En lørdag i 1935 skulket han skolen for å få være tilskuer til et VM på skøyter for første gang. 
Han kom tilbake og kunne fortelle medelevene at det var ”tre hadelendinger i toppen”.  
 
Han var klar med resultater fra nasjonale og internasjonale stevner. De kom på løpende bånd 
”før og etter krigen”. Den store radiohelten var P. Chr. Andersen. Med stor innlevelse kunne 
han etterape hans ”æækhr..” (umulig å få til skriftlig!). 
 
Vi fikk referater  bl.a. fra OL i 1952, skøytelandskamp i 1951, fotball-landskamper mot 
Danmark i ’52, ’54’ og ’56, fra den første fotball-landskampen vi vant mot Sverige i 1951, 
men først og fremst fra OL i Melbourne i 1956 hvor vi fikk ett gull (Egil Danielsen), og to 
bronse (Audun Boysen 8oo m og Ernst Larsen 3000 m hinder). Norsk friidrettsleder den 
gangen var vår egen Aage Møst.. 
 
Og Halfdan Hegtun kunne fortelle om reiser og reportasjer som tok dager, netter, uker og 
måneder uten noen form for overtidskompensasjon eller avspasering! Sånn var det bare! 
 
Fra sitt politiske liv på Stortinget gjennom to perioder hadde han store og små episoder, 
positiv omtale av politikere fra alle leire, men også der med en sak som overskygget alt, 
nemlig innføringen av Folketrygden fra 1. januar 1967. 
 
Og forsamlingen var som vanlig lydhør, spørrelystne og takknemlige! 
 
Ref.v/Anne Ma Thorsen 
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Halfdan Hegtun i samtale Aage Møst og Ove Fløtaker 
 

 
 

En interessert forsamling følger med på Halfdan Hegtuns kåseri 
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På årsmøtet takket formann Ove Fløtaker Bente Hoel og Inger Norbye for 
mange års innsats i styret. 

 

 
 

 

 

Styre og redaksjon ønsker alle medlemmer 

et riktig godt nytt år 

 

og minner om at 

NESTE MEDLEMSMØTE ER PÅ SKØYTEMUSEET 
22. januar 2008 

hvor Torbjørn Færøvik skal øse av sine kunnskaper om Kina. 

 


