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NORDISK FORBRØDRING

Vi ser Bjørn Bogerud, Ove Fløtaker, Magnus Ståhlberg (Finland), Mogens Jung
(Danmark), Bjørn Walden /Sverige) samlet under årsmøtet

Redaktørens røst

Norske Idrettsleder-Veteraner
Bankkonto nr.: 6011.05.96009

Vårt 20-års-jubileum har som kjent vært
planlagt i lang tid, med flere dyktige krefter
i aksjon. Nå kan vi registrere at dette
arbeidet har gitt gode resultater.

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

Først kom en riktig lekker beretning,
utarbeidet av Aage Møst & co, og senere
ble 27. november en dag som vil bli husket
av alle de berørte.
Jeg skal ikke gå i detaljer i denne lille
lederartikkel, men kan vise til de referater
og kommentarer som dette nummer av
N.I.V.-NYTT er så fylt av.
Årsmøtet ble avviklet i de vanlige
hyggelige former, og med gjenvalg over
praktisk talt hele linjen. Vi noterer bare at
Thorleif Gange ble erstattet av Hans B.
Skaset. Ellers bød dagen på takksigelser og
gaveoverrekkelser.

Sekretær:
Anne Ma Thorsen
Stubben 6, 1512 Moss
Tlf.: 69 27 52 91
Mobil: 932 40 209
E-mail:
annema.thorsen@portalen.no

Som et punktum på det hele kom middagen
i Nordeas regi. Både på årsmøtet og
middagen hadde vi gleden av å ha Hans
Majestet Kong Harald tilstede.
Egentlig burde også denne artikkel vært
fylt av takksigelser, men jeg nøyer
meg med en takk til Gunn Wærsted på
vegn av Nordea og ikke minst til
jubileumskomitéen med Bjørn Bogerud i
spisssen.
De som er litt yngre enn redaktøren kan
allerede begynne å glede seg til 25-årsjubiléet.

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. 117E, 0777 Oslo
Tlf.: 22 49 21 36
Mobil: 918 52 766
E-mail: unni@agdestein.no

N.I.V.-NYTT
utkommer januar, april, juni, oktober

Styremedlem:
Hans B. Skaset
Olav Aukrusts v 58 F, 0785
Oslo
Tlf.: 22 49 31 16
Mobil: 410 26 866
E-mail: hansbs@online.no

Redaksjon

Medlemsmøte på Skøyt

Per Jorsett (Redaktør)
Bjørn Bogerud
Anne Ma Thorsen
Håvard Lillegård

Varamedlemmer:
Unni Nicolaysen
Tlf.: 22 14 04 81
Mobil: 976 55 616
E-mail:
Unni.nicolaysen@mac.com

Foto
Arthur S. Knudsen
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Referat fra årsmøte 27. november 2008
Forsamlingen ble ønsket hjertelig velkommen av administrerende direktør i Nordea Norge
Gunn Wærsted. Hun holdt en meget inspirerende orientering om den aktuelle situasjonen på
det internasjonale finansmarkedet og særlig hvorledes Nordeas norske virksomhet fungerer i
den større nordiske og internasjonale sammenheng. Referat følger som vedlegg 1 til referatet.
Etter dette gikk man over til ordinært årsmøte.
1. Åpning.
Formannen, Ove Fløtaker, ønsket 81 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 som denne gangen besto av generalsekretær i
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Inge Andersen, ekspedisjonssjef i
Kulturdepartementet Paul Glomsaker, journalist Dag Vidar Hanstad, våre nordiske søster(eller broder-) organisasjoner v/Mogens og Vibeke Jung fra Danmark, Magnus Ståhlberg
og Stig Kevin fra Finland, og Bjørn Walden og Stig Hedlund fra Sverige
I tillegg ønsket han denne gangen hjertelig velkommen de av ledsagerne som var kommet
for å følge årsmøtet.
Han takket Nordea v/ Gunn Wærsted for invitasjonen til å avholde møtet og, ikke minst,
jubileumsmiddagen med Nordea som vertskap.
Siden siste møte er to av foreningens medlemmer gått bort.
Hroar Elvenes holdt en kort minnetale over Olaf Poulsen som gikk bort 27. september.
Per Wright holdt minnetalen over Thor Volla som gikk bort 22. november.
Forsamlingen hedret dem med kort stillhet.
Førstegangsmøtende medlem Magnhild Sundli Brennvall ble ønsket hjertelig velkommen til
foreningen og fikk foreningens medlemsnål og sjal.
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen.
Anne Marie Lund Thorvik og Tormod Knutsen ble sammen med formannen valgt til å
undertegne protokollen.
3. Styrets beretning.
Av beretningen fremgikk det bl.a. at foreningen pr. 30. september 2008 hadde 157
medlemmer og at den i det forløpne år hadde gjennomført 6 medlemsmøter samt en
jubileumstur i Telemarksvassdraget med overnatting på Dalen Hotel.
Redaktør Per Jorsett ble spesielt takket for sin innsats i vårt medlemsblad N.I.V.-NYTT.
Alf Richard Bjercke og Erik Gjems-Onstad takket styret for arbeidet det til enhver tid
utførte til glede for foreningens medlemmer.
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4. Regnskap og revisjonsberetning.
Håvard Lillegård fremla regnskapet som viser et driftsresultat på kr. 5.026,65.
Han kommenterte avvikene fra siste års budsjett.
Foreningens egenkapital pr. 30.09. var kr. 1 522 508,93. Kassereren gjorde oppmerksom
på at beholdningen av DnBNOR-aksjer – 15.400 stk. – i regnskapet er verdsatt til
gjennomsnittlig kjøpspris kr. 29,50 pr. aksje. Verdens finansproblemer har også til en viss
grad hatt innvirkning på våre aksjer, så de sto på årsmøtedatoen i kr. 27,07.
Revisor leste selv opp sin beretning hvor regnskapet ble godkjent på alle punkter.
Etter dette ble både årsberetningen og regnskap godkjent enstemmig.

Et glimt fra de første benkene under årsmøtet med Kong Harald og Gunn
Wærsted sammen med våre ledende menn.
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5. Budsjett, innmeldingsavgift og kontingent.
Budsjettet er gjort opp med et underskudd på kr. 135.700,-. Det er i budsjettet avsatt
kr. 125.000,- til subsidiering av medlemsarrangementer. Hovedsakelig vil dette dreie seg
om Nordisk Idrettsleder-Veterankongress i Lillehammer 12. – 14. juni 2009.
Den faglige delen av seminaret vil bli sponset, men på den sosiale delen må vi regne en
del utgifter.
Forslaget, med uforandret innmeldingsavgift på kr. 200,- og en årskontingent på kr. 300,-,
ble enstemmig godkjent.
6. Forslag.
Det var ikke kommet inn forslag.
7. Valg.
Formann i valgkomitéen Hroar Elvenes sa først at i følge våre vedtekter § 4 ville 3 av de
sittende styremedlemmer, samt ett medlem i valgkomitéen, ikke være valgbare. De var
alle gjenvalgt 3 ganger tidligere. Imidlertid er det slik at vi nå er i god gang med å
arrangere Nordisk Idrettsleder-Veterankongress i 2009. Man ønsker derfor å beholde to
sentrale medarbeidere i dette arrangementet, nemlig Ove Fløtaker og Håvard Lillegård.
Forsamlingen hadde ingen innvendinger, og valgkomitéen kom da med følgende forslag:
Styre:
Formann:
Viseformann:
Medlemmer:
Kasserer:
Sekretær:
Varamedlemmer:
Revisor:
Varamann:

Ove Fløtaker
Bjørn Bogerud
Unni Agdestein
Hans B. Skaset
Håvard Lillegård
Anne Ma Thorsen
Unni Nicolaysen
Per Wright
Leif Ljungqvist
Gaute Flesland

(gjenvalg)
(gjenvalg),
(gjenvalg)
(ny)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)
(gjenvalg)

Alle forslag ble godkjent og alle valg var enstemmige.
Formannen takket valgkomiteen for grundig arbeid og foreslo deretter følgende som
medlemmer i komitéen.
Formann:
Hroar Elvenes
Medlemmer:
Odd Svartberg
Bente Hoel
Disse ble enstemmig valgt.
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8. Avslutning.
Foreningens sportsjournalistpris ble delt ut for første gang. Den gikk til
Dag Vidar Hanstad
som har pekt seg ut som en journalist med spesiell innsikt i idrettslige spørsmål – både
sportslig, organisatorisk og politisk.
Han er bl.a.
-tidligere sportsredaktør og – journalist i Aftenposten
-grunnlegger av web- siden sportsanlyse.no
-nå doktorgradsstipendiat på NIH
Resten av begrunnelsen følger som vedlegg 2 til protokollen
Foreningens ærespris for 2008 – den 15. i rekken - ble overrakt
Egil Gulliksen
i erkjentlighet av hans mer enn 50-årige innsats i norsk friidrett – for barn og ungdom, for
voksne og veteraner, for masseidrett og toppidrett. Og selvfølgelig som en av de som for
20 år siden startet foreningen Norske Idrettsleder-Veteraner. Resten av begrunnelsen
følger som vedlegg 3 til protokollen.
I anledning 20 års-jubiléet er det laget et meget vakkert og orienterende hefte i ord og
bilder om vår historie.
Redaktøren, Aage Møst, fikk rosende ord for sitt arbeid samt et reisestipend som takk.
Redaksjonskomitéen bestående av Egil Gulliksen, Bjørn Bogerud, Bente Hoel og Arthur
S. Knudsen (foto) fikk også sin velfortjente takk og en liten oppmerksomhet.
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 det avgåtte styremedlemmet Thorleif Gange for hans innsats i styret
og Aage Møst for hans innsats i valgkomitéen. Han ønsket velkommen Hans B. Skaset
som nytt styremedlem.
Han erklærte deretter årsmøte 2008 for hevet.

Anne Marie Lund Thorvik (s)

Tormod Knutsen (s)

Referat v/Anne Ma Thorsen
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Ove Fløtaker (s)

Bjørn Bogerud takker Thorleif Gange for vel utført arbeid som styremedlem
siden 1999
Vedlegg 1 til Årsmøteprotokollen 2008:
Før årsmøtet ble satt, ble vi ønsket velkommen av kveldens vert, administrerende direktør

Gunn Wærsted.
Vi ble ikke bare ønsket velkommen, vi fikk også en meget klar orientering om dagens
finanskrise og Nordeas virksomhet i Norge.
Når det gjelder finanskrisen, sitter man nå verden over for å finne ut hvorfor det gikk galt.
Så langt hun visste, var dette første gangen en krise startet i finansmarkedet. Det normale har
vært at det begynner i det øvrige næringsliv.
Hun gikk tilbake til Clintons presidenttid. Der lå spiren til dagens onde i og med at de
amerikanske boligbankene nærmest ble beordret til å gi billige huslån. Tanken var selvsagt
god, men med tiden gled det helt ut av kontroll. Det spredte seg særlig fordi det var
låneformidlere som stod for salgspresset og disse arbeidet på provisjonsbasis. Disse var ikke
interessert i sikkerhet, men av provisjon. Deretter ble lånene videresolgt i ofte finurlige
pakker slik at når det sprakk, var det ingen som helt visste hvem som satt på risikoen. Dermed
forsvant tilliten og kredittmarkedet nærmest forsvant. Med andre ord var en viktig årsak til
dagens elendighet dårlig bankhåndverk.
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Ved hjelp av instruktive tabeller viste hun de effektene finanskrisen medfører. Aksjene stuper,
bilsalget stuper, investeringene stuper, reiselysten minsker, oljeprisen stuper osv.osv. Det
eneste som stiger er arbeidsløsheten.
Det som nå gjøres i de fleste land, er å sette i gang en rekke tiltak som siktes inn på å få
normalisert kredittmarkedet. Dette er avgjørende for å holde hjulene i gang. Disse vil sikkert
få effekt i løpet av de nærmeste månedene, men det vil ta tid å få det hele i normal gjenge.
I tillegg kommer en rekke andre tiltak.
Hun konkluderte med at alle aktørene - banker, finansinstitusjoner, myndigheter - må gå i seg
selv for å lære av feilene. Og det vil helt sikkert komme nye reguleringsregimer for banker.
Måtte disse bare ikke slå for langt ut til den andre siden slik at det blir en hindring for
stabilitet.
Nordea er den åttende største bank i Europa. I Norge er den nr.2 og hun var ikke fornøyd med
markedsandelen. Den skulle opp, men på en bankmessig forsvarlig måte, dvs. slik banken til
nå er drevet. Nordea er i dag en meget solid bank og har ikke hatt for store problemer med å
skaffe kapital - funding. Nordea har derfor kunnet øke utlånene i den senere tid. Men intet
kommer av seg selv. Et intenst arbeide pågår internt for å ruste opp bankens menneskelige
ressurser slik at disse kan føre banken fremover i god og sluttet orden.
Ref. v/Carl Johan Thorsen
Vedlegg 2 til Årsmøteprotokollen 2008

Dag Vidar Hanstad
tildeles Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris for 2008
Begrunnelse:
Dag Vidar Hanstad har i mange år pekt seg ut som en journalist med spesiell innsikt i idrettslige
spørsmål – både sportslig, organisatorisk og politisk. Hanstad som har spilt 150 håndballandskamper
for Norge, har arbeidet i flere aviser – først og fremst i Aftenposten, hvor han var sportsredaktør og
kommentator.
Hanstad har i senere år utført et beundringsverdig gründerarbeid med nettsiden
sportsanalyse.no – som nå er lagt inn under Sport-Medias portefølje. På imponerende vis – og med
reduserte, økonomiske midler - har Hanstad brakt et lenge etterlengtet stoffområde – selve
idrettsdebatten - fram i aller første rekke.
Hanstads innsiktsfulle kommentarer, velskrevne artikler og journalistiske vinklinger har gitt nivået for
idrettsdebatt i Norge en ny dimensjon. Suksessen har vært så stor at landets riksaviser og mediekanaler
i stadig større grad følger opp stoff og kommentarer fra det nye nettstedet. Sportsanalyse.no er nyhetsog debattledende på et felt mange (ikke minst NIV-medlemmer) har savnet i årevis.
For tiden er Hanstad doktorgradsstipendiat ved Norges Idrettshøgskole. Aktuelle prosjekter: «Antidoping Policies in international Sport» og «A Study of Power and Politics in Sport».
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Ved siden av dette arbeidet har altså Hanstad redaktør- og skribentoppgavene i landets mest anerkjente
nettsted for idrettsdebatt. Hanstad har utgitt flere bøker, publikasjoner og artikler og er en av landets
mest respekterte skribenter.

Dag Vidar Hanstad sammen med Ove Fløtaker og Unni Nicolaysen

Vedlegg 3 til Årsmøteprotokollen 2008

NIV’s Ærespris for 2008
Æresprisen kan tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenstfull innsats
for idretten. Det skal legges særlig vekt på at det kan vises til at vedkommendes innsats har
gitt konkrete resultater.
Styret har vedtatt at prisen for 2008 skal tildeles en person som priskomiteen har beskrevet
slik:
”Vedkommende har mer enn 50 års sammenhengende innsats som tillitsvalgt i norsk idrett og
er som sådan fortsatt i aktiv tjeneste. Han har hatt lederverv i klubb, krets og særforbund og
bidratt som initiativtaker og stifter av og tillitsvalgt i organisasjoner til støtte av så vel
masseidrett som toppidrett. For sin innsats for idretten er han tildelt Kongens
fortjenestemedalje i gull.
Han har sammenhengende hatt tillitsverv i NFIF i 41 år og vært styremedlem, visepresident
og president. Han er tildelt forbundets fortjenestemedalje og erkjentlighetsbevis.
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Han var sentral ved etableringen av Stiftelsen til fremme av Norsk Friidrett og har vært
tillitsvalgt i Stiftelsen siden starten i 1973. Han har vært formann i Stiftelsens styre og er
fortsatt styremedlem. Stiftelsen har bidratt til NFIF’s finansiering med til sammen ca 50 mill
kr.
Han var i 1974 stifter av Høvik-jogg og har siden vært og er institusjonens GURU. Høvikjogg har 228 registrerte medlemmer og arrangerer løpetrening 3 ganger per uke hele året med
unntak av juleaften, 1. juledag og 17. mai. For pensjonister er det ”Vaffel og spaser” 2 ganger
per uke også hele året med unntak av de 3 dager som er nevnt foran. Fjellturer og sosiale
arrangementer bidrar til samhold og motivasjon. Prisvinneren har vært drivkraften i dette
mosjonstiltaket i 34 år, han omtales internt kun som Guruen.
Han muliggjorde at NIV i 2008 kan feire sitt 20 års jubileum ved å ta initiativet til å få
foreningen stiftet i 1988. Det var flere av våre nestorer som bidro, men som viseformannen i
foreningens første styre, Ole Jacob Bangstad sier, ”prisvinnerens innsats var avgjørende for
etableringen av NIV”. Selvsagt var han også medlem av det første styret.”

Egil Gulliksen og Per Wright, førstnevnte med N.I.V.s ærespris, en velfortjent

heder
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JUBILEETS FINE PUNKTUM
Etter årsmøtet var medlemmene og gjester med sine ledsagere samlet til en storveies middag,
alt i Nordeas regi.Etter en aperitif - ledsaget av taffelmusikk - kunne Gunn Wærsted ønske
velkommen til bords og gi ordet til aftenens toastmaster, Bjørn Bogerud.
Han ga ordet til formannen, Ove Fløtaker, som introduserte Johan Baumann. Han hadde
som kveldens eldste offiser oppdraget med å utbringe H.M. Kongens skål.
Etter at forretten var fortært holdt Hans B. Skaset talen for dagen.
Senere ble det hilsningstaler fra ekspedisjonssjef Paul Glomsaker i Kulturdepartementet,
generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Inge Andersen og fra de tre nordiske
søsterforeningene v/ Bjørn Walden - assistert av Magnus Ståhlberg og Mogens Jung.
Mellom talene kom da på tradisjonelt vis hovedretten og desserten.
Vi sang et viseprodukt fra Alf Richard Bjerckes hånd, og vi ble underholdt av ingen ringere
enn Wolfgang Plagge.
Lars Erik Frisvold holdt takk-for-maten-talen, hvoretter man skiftet litt på plassene og hygget
seg videre. Ref. v/Pjo

Fra Kongens bord under jubileumsmiddagen: Fra venstre Astrid Gulliksen, Paul
Glomsaker, Gunn Wærsted, Hans Majestet, Eli Fløtaker og Per Jorsett
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Medlemsmøte 23. oktober 2008
Dagens tema var tydeligvis interessant for våre medlemmer for hele 48 av dem var møtt opp
for å høre Elisabeth Seeberg kåsere om de siste sommerleker i Beijing.
I formannens fravær ønsket viseformannen velkommen. Han nevnte først 20
årsjubileumsboken som nylig er sendt alle våre medlemmer. Redaktøren, Aage Møst, og
redaksjonskomitéen - Egil Gulliksen, Bente Hoel, Bjørn Bogerud og Arthur S. Knudsen- fikk
stor og fortjent applaus.
Han minnet deretter om de to neste møtene
-16. desember med Jens Chr. Hauges biograf Olav Njølstad og
-13. januar hvor Per Edgar Kokkvold skal kåsere.
Så var det nok et nytt medlem som møtte for første gang. Dagens kåsør, Elisabeth Seeberg,
ble ønsket velkommen og fikk tildelt foreningens nål og sjal.
Elisabeth Seeberg har en lang merittliste bak seg i norsk idrett, både som aktiv og
administrator De siste årene har hun vært personalansvarlig i Norges Idrettsforbund og
Olympiske Komité, -relativt nylig er hun utnevnt til NIFs arangementssjef.
Det var altså ikke det sportslige hun primært konsentrerte seg om da hun fikk ordet.
Hvilke forventninger hadde vi i forkant av Lekene?
De var kanskje ikke så høye.
-Hva med menneskerettighetene?
-luftkvaliteten?
-fakkelstafettens mange ”skandaler” (Free Tibet-aksjonen)?
-Hva med pressefriheten?
Så kom det store jordskjelvet – åpenheten fra de kinesiske myndighetenes side klarte til en
viss grad å snu kritikken.
Hva møtte vi?
- Det som i mai antagelig var 18 millioner innbyggere var økt til 20 millioner (sånn omtrent)
- Ny flyplass – verdens største – i utstrekning
- Nye T-baner
- 6 nye ringveier rundt/gjennom byen – fantastisk!
- 1000 nye biler hver dag! Like mange nye sjåfører – som dagen før hadde syklet…
- Olympic Green-anleggene – fantastiske!
Luftkvaliteten var betydelig forbedret. Himmelen var blå! Hvem visste det på forhånd?
Bilkjøring inn til og i byen var halvert
Det var ingen køer til idrettsanleggene – rulletrapper og underjordiske tuneller sørget for det.
Alle anlegg var ”pyntet til trengsel” – visstnok noe sånn som 40 millioner blomsteroppsatser.
Et minus? 350 000 innbyggere hadde flyttet ut av byen – hovedsakelig fordi de ikke hadde råd
til å bo der mer.
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Hva er så kostnadene for dette og alt annet i forbindelse med Lekene?
Ja, se det vet antagelig ingen! Og ingen bryr seg med eventuelle ”overskridelser”.
Det var rundt 100 000 frivillige, halvparten av taxisjåførene var ”importert” fra Singapore og
var omtrent like godt kjent i byen som gjestene!
Og alle hadde gått engelskkurs, om enn noe mangelfulle, og alle var blide og hyggelige!
Og alt var ENORMT!
Hva så med de norske idrettsutøverne og deres støtteapparat?
Den norske pre-camp lå ca. 2 timer unna
- Olympic Village er vel det flotteste vi noen gang har sett
- Transporten var bra – arenaene fantastiske
At ride- og seilarenaene var langt unna var et draw-back, begge ca. 1 ½ times flytur unna.
Hadde man tatt hensyn til Paralympics som kommer eller OL? Å ja, i løpet av en natt var alt
klargjort! Alt ble tilpasset – arenaer, taxier, kjøpesentre! Ingenting var overlatt til
tilfeldighetene.
Idrettslige fakta:
Den norske troppen besto av 81 deltagere, Paralympics av 24 deltagere. Støtteapparatet besto
av henholdsvis 112 og 33.
Det totale antall medaljer som ble utdelt var 958 og 1431 hvorav Norge tok
henholdsvis 10 (3-5-2) og 7 (1-3-3).
Norges tropper ble henholdsvis nr 21 (av 204) og nr 43 (av 145).
Elisabeth hadde altså ansvaret for gjestearrangementene under Beijinglekene. Og det har
hun etter gjestenes utsagn gjennomført med bravour. Og det var ikke hvem som helst hun
hadde ansvaret for; H. M. Kongen, H. M. Dronningen, statsråder, sponsorer og andre viktige
personer for norsk idrett. De fikk alle være med på idrettsarrangementer, fikk se Muren,
Sommerpalasset og Den Forbudte By.
De nordiske landene samarbeidet tett denne gangen og det viste seg å være en stor fordel. De
opprettet et Nordic House på SAS-hotellet og samarbeidet om værelser, arenabilletter,
transport, kulturarrangement etc. Og feiret hverandres medaljer og plasseringer!
Av spørsmålsrunden etterpå gikk det frem at mange nok lurte på hvordan fremtiden ville bli
for Chinas innbyggere. Det vet ingen, men mye tyder på at de flytter seg langsomt i retning
demokrati.. Noe som kan nevnes er at pressen slapp til i langt større grad enn man på forhånd
hadde ventet, men vi, og kineserne, må nok ha tålmodighet!
Kan London gjøre det like bra? Sikkert, men på en helt annen måte.
Takk til Elisabeth for et interessant og spennende kåseri ispedd morsomme historier fra De
Olympiske Sommerleker og Paralympics i Beijing 2008!
Ref. v/Anne Ma Thorsen
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VI GRATULERER
I dag kan vi innlede gratulasjonsspalten vår med virkelig store bokstaver. Vi noterer oss
nemlig 31. mars da
ERIK STURE LARRE
fyller hele 95 år. Den velkjente ishockeyprofilen burde vel hatt sin egen spalte denne gang,
men vi må nøye oss med å minne om hans store innsats på en rekke felter, hvorav årene i
Norges Ishockeyforbund ruver høyest. Her var han visepresident i årene 1964/67 og senere
president i periodene 1975/76 og 1977/84.
Så går vi over til 75-åringen
THORLEIF GANGE,
som heiser flagget 22. april. Han har en lang håndballkarriere bak seg, som visepresident i
Forbundet 1973/79 og senere president frem til 1985. Som aktiv var Gange på Nordstrands
mesterlag både i 1960 og 1963.
Vi har to 70-åringer som begge har en omfattende internasjonal administrasjonskarriere bak
seg:
UNNI NICOLAYSEN
som feirer den 7. april har hatt de fleste tunge tillitsverv i Den Internasjonale skytterunion. På
det nasjonale plan var hun styremedlem i Forbundet 1975/79 og senere generalsekretær frem
til 1998. Unni har også fått tid til å vinne tre NM-gull og i alt 27 NM-medaljer.
20. april fyller så
GERHARD HEIBERG
70 år. Hans meritter vil stort sett være kjent fra massemedia. Han har vært medlem av Den
Internasjonale olympiske komitè siden 1994 og vil huskes som leder av OL-komiteen på
Lillehammer. Heiberg har også vært formann og senere rådsordfører i Stiftelsen Norsk
Friidrett.
Så runder vi dagens jubelrop av med å minne om to 65-åringer.
ÅGE DALBY
passerer denne milepelen 16. februar, mens
BERIT BERTHELSEN
følger etter 25. april.
DALBY vil i dag være kjent som leder for Norges Olympiske Museum og som medredaktør i
to vektige olympiabøker. Han har en lang og bred virksomhet som journalist og er
styremedlem i Norges Skøyteforbund. Som aktiv ble han norsk juniormester på skøyter i
1962.
BERIT BERTHELSEN
har hatt en rekke tillitsverv og oppgaver innen norsk friidrett, men vil jo først og fremst
huskes for sin aktive karriere. Vi summerer opp: EM-gull innendørs i lengde 1967 og 1968,
EM-bronse utendørs 1969, seks nordiske mesterskap, 35 individuelle NM-gull og fire
kongepokaler. Hennes norgesrekord i lengde på 6.56 fra1968 står fremdeles, vel 40 år senere!

Og - så roper vi hurra for alle seks!
14

TORMOD KNUTSEN HEDRES
I siste nummer av tidsskriftet Rotary Norden kan vi lese at vårt medlem Tormod Knutsen er
blitt hedret med den sjeldne utmerkelsen ”Paul Harris Fellow” under Eidsvoll Rotaryklubbs
jubileumsfest forleden. ”Jeg har lest om mange som har fått Paul Harris-medaljen, men aldri
drømt om å få den selv” sa Knutsen i sin takketale. ”Dette var like stort som OL-gullet for
meg”, sa han.

DET MUNTRE HJØRNE
For en del år siden spilte et norsk representasjonslag en kamp i London og skulle da avlegge
et besøk i Saint Paul-katedralen, den tredje største kristne kirke i verden.
En meget kjent Odd-spiller valgte imidlertid å bli på hotellrommet. "Vi har da minst fem
sånne kjerker hjemme i Skien", var svaret på hvorfor han ikke ble med på utflukten.

OL-PLUKK
I dag skal vi se litt på hva nordmenn har prestert i de olympiske maratonoppgjørene gjennom
årene. Det startet i 1912 med hele tre mann:
23.
Axel G. Simonsen 3.04.59
34.
Otto Olsen
3.36.35
Oskar Fonbæk
brøt
Så må vi hoppe helt til 1928 da Johan Støa ble nr. 36 med tiden 2.55.15, hvoretter det gikk 20
år til Jon Systad presterte det beste norske mannlige maratonløpet med 8. plass på tiden
2.38.41.
I 1952 kom en trio bestående av:
16. Viktor Olsen 2.33.58 og 24 Jakob Kjersem 2.36.14, 34. Jon Systad 2.41.29.
Videre summerer vi opp:
1960: 26.
Tor Torgersen
1984: 33.
Øivind Dahl
1984:
Stig Roar Husby
1988:
Geir Kvernmo

2.27.30
2.19.28
brøt
brøt

Men skal vi få med oss de beste plasseringene må vi ty til kvinnene våre. Her startet det i
1984 med
2.
Grete Waitz
2.26.18
4.
Ingrid Kristiansen
2.28.34
26.
Bente Moe
2.40.52
Og senere har vi følgende liste:
1988: 36.
Sissel Grottenberg
1988:
Bente Moe
1988:
Grete Waitz
1996: 48.
Anita Håkenstad
2004 24.
Stine Larsen
2008 34.
Kirsten Otterbu

2.38.17
brøt
brøt
2.43.58
2.39.55
2.34.35
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MINNEORD
THOR VOLLA ER DØD
Tidligere adm. direktør ved Norges idrettshøgskole (NIH) Thor Volla døde 22. november –
08 nær 80 år gammel.
Thor Volla vokste opp på Hønefoss. Han engasjerte seg tidlig i idrett og ble topp nasjonal
friidrettsutøver med 400 m hekk som spesialøvelse. Senere la Volla ned et betydelig arbeid
som trener og leder.
Volla hadde to yrkeskarrierer. Først et 20-årig yrkesløp innen Forsvaret der han avsluttet som
oberstløytnant i en alder av 38 år. Derfra gikk han over i stilling som adm. direktør ved NIH
ved høgskolens etablering i 1967, en stilling han hadde til nådd aldersgrense i 1999.
Vollas enestående evne og vilje til å sette høye mål, møte utfordringer og være strategisk
klarsynt har vært avgjørende for NIH`s status som vitenskaplig høyskole med sterk forskning
og forskningsbasert undervisning innen fagfeltet idrett.
Thor Volla ble i 1997 utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden for sin samfunnsnyttige innsats.
Volla var med og stiftet vår forening i 1988.
Vi lyser fred over Thor Vollas minne.
Per Wright

ELDAR HAGEN ER DØD
Noen få dager etter nyttår kom den triste meldingen om at Eldar Hagen er gått bort, vel 90 år
gammel. Eldar var et meget interessert medlem i NIV og – tross sin høye alder – som regel
alltid til stede på våre møter. Han hadde ved sin bortgang et meget rikt liv å se tilbake på. Han
tilhørte den kjente skiløperfamilien fra Ytre Rendal, hvor en rekke brødre – med
olympiamesteren Oddbjørn i spissen – leverte en lang rekke fine prestasjoner både i
hoppbakken og i langrennssporet.
Eldar ble selv Norgesmester i stafett i 1946, og året etter kom han på bronseplass i NM i
kombinert renn. Han har to premier fra Holmenkollen, seier i Nydalsrennet og klasseseier i
Vidarløpet. Etter sin aktive karriere ble han formann i Oslo Skikrets’ treningsutvalg, medlem
av langrennsutvalget i Norges Skiforbund og en sentral skikkelse innenfor skiskytingen i
mange år. Men først og fremst vil han huskes for sin krigsinnsats. Eldar var medlem av
Kompani Linge og ble hedret med St. Olavsmedaljen m/ekegren.
En hederskar er gått bort.
Per Jorsett
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Medlemsmøte 16. desember 2008
44 medlemmer var møtt opp for å følge dagens møte – om det var tanken på pepperkaker og
gløgg eller kåseriet til biografen Olav Njølstad vites ikke.
Formannen ønsket velkommen og gjorde oppmerksom på at møteplanen for 2009 foreløpig
ser slik ut
-13. januar Per Edgar Kokkvold.
På dette møtet kan man bestille bilder som ble tatt under jubileumsfesten 27. november.
Deretter er det planlagt møter 5. mars og 21. april.
Dessuten blir Nordisk Idrettslederveteran-kongress arrangert på Lillehammer 12.-14. juni.
Programmet vil forhåpentligvis være ferdig til neste møte.
Deretter ga han ordet til dagens kåsør

Olav Njølstad
som skulle snakke om

Jens Chr. Hauge – mennesket og mytene
Olav Njølstad er dr. philos, historiker og forskningssjef ved Det norske Nobelinstituttet. Hans
forfatterskap omfatter både faglig litteratur og romaner.
Hauge ble, mens han levde, regnet som en strateg, - beundret og fryktet, - i krig, i fred og i
forretningslivet! Han var slett ikke utadvent, og man regnet vel med at siden han ikke skulle
skrive noen biografi selv, fantes det lite materiale etter ham.
Så feil kan man altså ta! Boken som Njølstad har skrevet er på 734 sider før det kommer
noter, litteraturhenvisninger etc. som opptar 158 sider. Det viste seg nemlig at Hauge hadde
spart på det aller meste, fra små kjærlighetslapper i gymnastiden til referat fra viktige
internasjonale møter.
Mennesket Jens Chr. Hauge har levde et meget kontrastfylt liv som startet allerede i
barndommen på Ljan i Oslo. Moren var fra en stor bondegård, mens faren var fra
husmannsslekt og offiserer.
Som barn var han speider, og drev med friidrett. Fikk svært gode resultater. Han drev
friluftsliv, var brefører for utlendinger - for å lære språk! Og han var teateranmelder, delvis
for å kunne overvinne sine problemer med skrive- og lesevansker.
Han studerte jus og ble formann i juristforeningen, senere dommerfullmektig og
politiadvokat. Da krigen kom 9. april følte han seg nærmest som strutsen; dette vedkommer
ikke meg.
Han var ingen motstandsmann, men klart anti-nazist. Da politiet ble tvunget til å melde seg
inn i NS, nektet han. I tillegg holdt han forelesninger på Universitetet hvor han mer eller
mindre fordekt, gjorde narr av tyskerne. (Studenttallet på hans forelesninger gikk opp fra 7 til
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200 i denne tiden). For dette ble han holdt fengslet i 100 dager og han følte seg nærmest som
”dødsdømt”.
Det var etter dette han bestemte seg! Men hvor fikk man egentlig kontakt med Milorg? Han
møtte den daværende sjefen i Milorg, Knut Møyen, og ble opplært til være hans ”skygge”. Da
denne måtte rømme til Sverige ble han ”skrivebordsgeneralen” med uttallige falske
identiteter.
Han var med på å organisere en del farlige oppdrag, bl.a. sprengningen i Akersgaten der en
del av arkivet over de unge menn som kunne utskrives til arbeidstjeneste for tyskerne fantes.
Etter krigen ble han Gerhardsens sekretær, deretter statssekretær i 1945. Så ble han tidenes
yngste forsvarsminister også i 1945!
Litt kritikk ble det fordi han nok ikke ”tilhørte arbeiderklassen”, han var 14-dagerssosialisten.
Han viste seg handlekraftig og dyktig, han hadde mot til å ta ansvar. Han tok initiativet til
opprettelsen av Forsvarets forskningsinstitutt.
Erfaringen fra den siste verdenskrigen gjorde at han primært ønsket et skandinavisk
forsvarsforbund sammen med Storbritannia.
Sekundært ønsket han et NATO med amerikansk støtte
Han ønsket å kjøpe fly til Norge
Han sørget for utdanning av flygere, og han ønsket (og fikk) amerikanske flygere til NATOhovedkvarteret på Kolsås.
I hans tid ble førstegangstjenesten utvidet og forsvarsbevilgningene økt.. Det ble også påstått
at han var den som sto bak overvåkningen av ”venstresiden”.
Var det vennskapet til Einar Gerhardsen som var den viktigste grunnen til hans mange verv?
Noen mener det. Han hadde også et nært forhold til Håkon Lie, og skal visstnok ha vært
arkitekten bak forsoningen mellom de to.
Han startet sin egen advokatforretning og ble beskyldt for å opptre som ”privatpraktiserende
industriminister” på 70- og 80-tallet.
Han evnet å bygge en enorm nettverksmakt og i det norske oljeeventyret ble han den absolutt
mektigste. Hans forhandlinger med Philips går det gjetord om. Utgiftene til Norpipe ønsket
Philip at Norge skulle bære med 50% mens de skulle få 30% av inntektene. Etter
forhandlinger med Hauge ble utgiftene satt til 0 og inntekten til 50%! Han var en fantastisk
forhandler!
Hans menneskesyn var vel ikke fullt så positivt. Han ble regnet for å være arrogant, egenrådig
og uten respekt for demokratiske avgjørelser. Han hadde et såkalt ”vidt register av meninger”.
Hans privatliv var vel heller ikke helt ryddig.
I dag finnes det 60 hyllemetre i Riksarkivet + andre papirer som stammer fra hans hånd. De
finnes også andre steder, bl.a. de som omhandler salget av tungtvann til Israel.
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Da Lund-kommisjonen ble nedsatt var han meget arrogant overfor denne. Det påstås vel at
han forklarte seg falsk? Hvorfor gjør han det? Er det her rettsbevisstheten kolliderer med
selvbevisstheten, nemlig at ”han vet best”!?
Jens Christian Hauge fikk Borgerdådsmedaljen i 1995 – og spørsmålet er – var det fortjent?
Her er det bare å løpe og kjøpe boken for de som ikke allerede har gjort det. Og for de som
bare er kommet halvveis er det om å gjøre å bli ferdig før jul.
Ref. v/Anne Ma Thorsen

Dagens kåsør, dr. philos. Olav Njølstad sammen med foreningens viseformann
Bjørn Bogerud
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Det nordiske Idrettsleder-veteran-møtet 2009.
Til sommeren blir det to år siden vi var gjester i Åbo. Arrangementsansvaret går jo på
rundgang mellom de fire nordiske veteranforeningene og nå er det derfor igjen vår tur som
arrangør.
Vi møtes denne gang på Lillehammer og tidspunktet er 12.- 14. juni.
Reserver dagene allerede nå i din almanakk!
To komiteer har vært i sving i lang tid, en med ansvar for det faglige program og en for det
arrangementstekniske inklusive sightseeing, innkvartering etc..
Vi kan love meget interessante dager med et rikholdig program – både faglig og sosialt.
Invitasjon og påmeldingsskjema sendes alle medlemmene i en egen ekspedisjon i det
kommende månedsskiftet.

Vi skal besøke OL-anlegg

Vi skal se tilbake på OL

I 2005 overvar vi ”Gotniske lekar”
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I 2007 var vi i Åbo

Medlemsmøte 13. januar 2009
Formannen kunne ønske velkommen og godt nytt år til 44 medlemmer denne andre tirsdagen
i 2009. Fortsatt får vi være på Skøytemuséet, og fortsatt vet vi ikke hvor lang tid det tar før
kommunen begynner opp-pussingen av de gamle bygningene. I mellomtiden har vi lokalene
på NIH som reservested.
Han ønsket spesielt velkommen til Per Edgar Kokkvold som skulle holde dagens kåseri. I
mellomtiden ble et nytt medlem ønsket velkommen, nemlig Bjørn Ruud, tidligere
skøytepresident, ishockeypresident, arenasjef i Hamar Amfi i 1994 m.m.m. Han fikk
foreningens merke og vårt fornemme slips.
Han minnet om de to neste møtene;
- 5. mars: Anne Margrethe Hausken ”VM-gull eller VG-forside – hva krever mest av en oløper”
- 21. april kommer Rune Slagstad – forfatteren av ”De nasjonale strateger”.
Husk også datoene for neste Nordiske Idrettsleder-Veterankongress på Lillehammer 12.-14.
juni i år. Se for øvrig side 20 i dette N.I.V.-NYTT.
Formannen minnet om at bildene fra 20 års-jubiléet lå ute til gjennomsyn og at de man ønsket
for sitt eget album kunne kopieres opp og ville være gratis for medlemmene.
Men før kåsøren slapp til ble det gjort oppmerksom på at et av våre eldste medlemmer, både i
alder og av medlemsskap, Eldar Hagen, døde 6. januar.
Formannen holdt en nydelig minnetale og avsluttet med stillhet for den gamle skiløperen,
skiskytteren, forretningsmannen, Lingekaren m.m.m.
Ordet ble så gitt til generalsekretæren i Norsk Presseforbund

Per Edgar Kokkvold
som skulle kåsere over emnet

”Er pressen så ille som sitt rykte?”
Kokkvold ble født på Røros, gikk på Eidsvold landsgymnas og studerte senere flere fag ved
Universitetet i Oslo, bl.a. jus.
Men det var journalist han ble. Han var tidligere både journalist og redaktør i Arbeiderbladet,
nå Dagsavisen, og han var leder for Pressens Faglige Utvalg. Han er kjent som en fritttalende, modig og tolerant leder av Presseforbundet siden 1996. Han fikk i desember
Stortingets presselosjes toleransepris for 2008. Dette for sin innsats for ytringsfriheten og
spesielt for hans håndtering problemene rund Muhammedkarikaturene.
Med stor energi tok han for seg det viktigste av alt, nemlig ytringsfriheten. Og han var vel
ikke spesielt imponert over måten norsk presse har taklet frykten for terror, da særlig i
forbindelse med Muhammedtegningene.
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For øvrig er det mye mediekritikk i Norge. Hver dag får han inn klager. Vi har en differensiert
presse og det er bra. Pressen overvåker hverandre også, og med den heseblesende tiden vi
lever i er det ”rimelig” at det skjer feil – hver dag! Det er menneskelig å feile, men for all del,
beklag de feil som blir gjort! Ikke prøv å skjule dem!
Og beklagelsene bør stå på samme side og være i samme størrelse som der feilene sto.
Dessverre har rettelser en tendens til å stå med liten skrift nede i et hjørne!
Han nevnte The Guardian, som har en fast side for Corrections and Clarifications.
Var det bedre den gangen partiene eide pressen? Da visste man iallfall hva de mente, og med
hvilken ideologisk bakgrunn de uttalte seg. I dag kan man være både for og i mot samme sak i
samme avis!!
Tidligere ble pressen kalt den 4. statsmakt, den skulle være fri for korrupsjon og makt.
Demokratiet skulle ikke bare fungere i teorien.. Han nevnte at det kunne være både
underholdende og skremmende å lese Presseforbundets referater fra 1940 og – 50-årene.
Han nevnte Tønnesaken som en helt spesiell sak der det senere ble sagt at han ”ble drevet i
døden av mediene”. Men han tok også for seg Terje Rød Larsens økonomirot, Gerd Liv
Vallas lederstil, Manuela Osmundsen som løy og Åslaug Hagas - kanskje noe mindre
forseelser. Det er klart at i disse tilfeller været pressen ”ministerblod”. Og så kan man kanskje
spørre seg om sakene fikk for store overskrifter og urimelig store oppslag på førstesiden?
Pressen har en tosidig oppgave og kan tidvis virke ambivalent. De må ha en kritisk
gjennomgang av hva som er skjedd og hvilke hensyn som skal tas, men de kan ikke slutte helt
å kritisere kritikkverdige forhold for å skjerme en mulig mistenkt.
Ikke alle ”journalister” er like dyktige. Det finnes, også i avisene, en del hel- og
halvprofesjonelle ”synsere”. Og bruker man, i mangel på annet stoff, eksempler på hva en
person IKKE har gjort galt, så kan man komme ille ut.. MEN avisene kan ikke helt slutte å
kritisere personer og deres gjøren og laden, bare med tanke på hva vedkommendes familie
kan utsettes for.
Kokkvold avsluttet sitt kåseri med å understreke avisenes hovedoppgaver;
-Informere
-Avdekke
-Ta standpunkt – formidle verdier og holdninger.
Og han siterte til slutt USAs Uavhengighetserklæring av 4. juli 1776 hvor det står at alle
mennesker er skapt like og er av Skaperen gitt visse absolutte rettigheter. Blant disse er liv,
frihet og retten til å søke lykke.
Skulle man bli nødt til å velge mellom en fri regjering uten presse eller en fri presse uten
regjering, bør man velge det siste.
Spørmål og kommentarer etter kåseriet viste at dette var et hett tema. Her var det mange som
hadde meninger.
Formannen takket for interessant kåseri og kåsøren fikk, som takk for sin opptreden, bl.a. den
siste boken utgitt av et NIV-medlem (Lars Kolsrud: I hodet på en toppidrettsutøver).
Ref.v/Anne Ma Thorsen
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Bjørn Ruud ønskes velkommen som nytt medlem av Bjørn Bogerud

En liten oppmerksomhet til Per Edgar Kokkvold
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Gaven til 20 års-jubiléet fra NIF var vakker sang av Anne Vada
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