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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 
11. årgang Nr. 1  Januar 2012 

 

Pressepris til Kjetil Kroksæter 
 

 
 

FORNØYDE TRØNDERE: Kjetil Kroksæter, kommentator i Adresseavisen, vant NIVs 
sportsjournalistpris for 2011. Her er han i godt selskap sammen med andre, fornøyde 
trøndere – Hjalmar Andersen og Hans B. Skaset. 
 
Juryens begrunnelse: 
Kjetil Kroksæter har i en årrekke markert seg som en av de mest innsiktsfulle kommentatorer i norsk 
sportspresse. Han har gode kunnskaper om norsk og internasjonal idrett og ser alltid idrettens plass i 
det totale samfunnsbildet. Adresseavisens nedslagsfelt har i mange tiår vært et av de viktigste 
områdene for norsk idrett – året rundt. 
Kroksæter har med imponerende mot og faglig innsikt aldri vært redd for å utfordre sterke aktører som 
eksempelvis Rosenborg Ballklubb, skimiljøene i Midt-Norge og arenautbyggingen i regionen. Det 
nasjonale perspektivet har han dessuten alltid hatt med i sine vurderinger. 
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Viktig forum 
 
NIV er et viktig forum som medlemmene vet å sette 
pris på.  
 
Dette blir stadig understreket ved god deltakelse på 
medlemsmøtene – og et drivende, godt humør hos alle. 
Gjensynsglede og forventning ligger alltid på lur. 
 
Styret spiller en viktig rolle. Gjentatte ganger har Hans 
B. og co fått fortjent ros for å fremskaffe gode og 
engasjerte foredragsholdere.  
 
Den faglige kvaliteten på møtene er en viktig grunn til 
godt fremmøte. Vi har alle noe nytt å lære, noe nytt å 
få vite – uansett ståsted. Veteranene blir visst aldri for 
gamle til faglig påfyll og tankesprang. Et godt tegn. 
 
Flyttingen fra Skøytemuseet på Frogner Stadion til 
NIFs lokaler – idrettenes fellesskap - på Ullevål 
Stadion har også gått smertefritt.  
 
Ni av våre medlemmer gikk dessverre bort i 2011: 
Bjarne Orten, Atle Schjøtt, Aage Møst, Målfrid Kuvås, 
Erik Gjems-Onstad, Alf R. Bjercke, Magnus Nilsen, 
Torbjørn Pollen og Odd Ivar Formo.  
 
Det var ikke lite disse aktive personene utrettet for 
norsk idrett gjennom sitt glødende engasjement 
gjennom mange år. Vi takker dem alle for vennskapet 
og innsatsen! 
 
NIV fikk fire nye medlemmer i 2011: Liv Jagge, Kåre 
Grøtta, Knut Korsæth og Frode Kyvåg.  
 
Pr. 31.12.11 har NIV 152 medlemmer – 34 kvinner og 
128 menn. 
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REFERAT FRA ÅRSMØTET  
10. NOVEMBER 2011 

 
Årsmøtet ble for første gang holdt utenom Oslo-regionen – med Norsk Tipping på 
Hamar som vertskap. 
Det avstedkom en viss spenning om deltakerantallet grunnet reiseavstanden Oslo – 
Hamar! I alt deltok 48 hvorav 41 var med buss fra Thon Hotel Opera og Ullevaal 
stadion mens 7 tok seg fram med eget fremkomstmiddel. 
H. M. Kong Harald hadde, grunnet tett representasjonsprogram, ikke anledning til å 
delta på møtet. 
Ankomst til Norsk Tipping kl 1700 hvor vi ble tatt i mot av styreformann Lars 
Sponheim, administrerende direktør Torbjørn Almlid, administrasjonsleder Inger 
Johanne Hovstein og sponsorsjef Tore Elman Tangen – og med servering av 
kaffe/te/frukt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
GODT VERTSKAP: Thorbjørn 
Almlid, administrerende direktør i 
Norsk Tipping, serverte selv kaffe, da 
NIV ankom Hamar. Her trakteres Per 
Jorsett og Ove Fløtaker. 

 
Om Norsk Tipping 
Kl 1730 var alle samlet i NTs auditorium hvor administrerende direktør Torbjørn 
Almlid holdt en orientering om NTs utvikling. I det følgende noen hovedpunkter: 
‐ Åpningsbilde: Drømmefabrikken på Hamar – ”Vi gir drømmen en sjanse!” 
‐ Enerettshaver på spill. Etablert i 1948, flyttet til Hamar i 1975. Ca 370 ansatte 
‐ Spillere: 1 970 000. Spilleinntekter 2010: 14,75 milliarder kroner. 
‐ Tredelt samfunnsoppdrag: Et ansvarlig spilltilbud. Et attraktivt spilltilbud. 

Overskudd til gode formål. 
‐ Den norske modellen – Tippenøkkelen: En treenighet bestående av 

Kulturdepartementet (KUD), NT og overskuddsmottagere. 
‐ KUDs hovedrolle: Forvalter av gjeldende pengespillpolitikk. Regulerende 

myndighet. Eier av NT. 
‐ KUDs ”oppgaver”: Forutsigbare rammebetingelser. Forutsigbar finansiering til 

frivillig sektor. 
‐ NTs hovedrolle: Statens markedsaktør i det norske pengespillmarkedet. 
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‐ NTs ”oppgaver”: Forutsigbare overskuddsmidler til KUD og frivillig sektor. Lojal 
operatør av gjeldende pengespillpolitikk. 

‐ Overskuddsmottagernes hovedrolle: Mottagere av overskuddsandel fordelt via 
tippenøkkelen. 

‐ Overskuddsmottagernes ”oppgaver”: Oppslutning/lojalitet til tippenøkkelmodellen, 
gjeldende politikk og NT som markedsaktør. Gi legitimitet til den valgte modellen 
(”gode formål”). 

‐ Første spilleomgang 13. mars 1948. 
‐ Fotballtipping eneste produkt i tidsrommet 1948 – 1986. 
‐ Lotto lansert i 1986. Topp-premie: 500.000. 
‐ Fra 1990 og fram til 2010 er det presentert 24 nye produkter! 
‐ Noen av de mest kjente: Viking lotto, Joker, Belago, Oddsen, Flax, Keno, Extra. 
‐ Friske midler til gode formål i 2010: 3 936 millioner (All time high!) 
‐ Fordeling av midler til gode formål - Tippenøkkelen 3 425,0 mill.: Idrett (45 5 %)  

1 558,4 mill.. Kultur (36,5 %) 1 250,1 mill.. Samfunnsnyttige og humanitære (18 %) 
616,5 mill.. Helse og Rehabilitering 235,4 mill.. Tiltak mot spilleavhengighet 12,0 
mill.. Totalt til fordeling: 3 672,4 mill. + Grasrotandelen 264, 0 mill. Sum: 3 936, 4 
mill.. 

‐ Over 10 millioner pr dag til gode formål! 
‐ Grasrotandelen: 5 % av det du spiller for går ikke ut over premie eller innsats. 

Spillekortet er nøkkelen. Et lag eller forening pr spiller. Kan bytte så ofte du vil. 
Gjelder ikke følgende spill: Extra og Flax. Antall spillere tilknyttet: Ca 697 000. 
Midler generert hittil i år: 244 mill.. Snittbeløp pr giver: Kr 320. Prognose: 275 – 
280 mill. 

‐ 244 millioner grasrotkroner tilsvarer 48.000 kakelotteri, d.v.s. 134 kakelotteri hver 
enste dag gjennom et helt år! 

‐ Til slutt knyttet Almlid noen korte kommentarer til NTs strategiplan 2012 – 2015. 
‐ Det ble stilt spørsmål fra salen angående eventuelt samarbeid NT – Rikstoto, 

forholdet til NFF og om konsekvenser i forhold til enerett eventuelt liberalisering av 
pengespill. 
 

1. Åpning av årsmøtet 
Formann Hans B. Skaset ønsket velkommen og takket vertskapet for den store 
velvilligheten foreningen var møtt med i anledning arrangementet og for Almlids 
interessante orientering om NT. 
 
2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen 
Per C. Corneliussen og Berit Berthelsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen 
med formannen. 
 
3. Styrets beretning 
Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr 30.10.11 hadde 157 medlemmer. 
Det var gjennomført 6 medlemsmøter. 70 deltakere (medlemmer og ledsagere) var med 
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på Nordisk treff på Bornholm, 65 medlemmer og ledsagere deltok på juletreff på NIH 
og noen benyttet seg av tilbudet å overvære VM i hopp i Holmenkollen. 
Ingen kommentarer til beretningen 
 
4. Regnskap og revisjonsberetning 
Håvard Lillegård kommenterte regnskapet som viste et driftresultat på kr 49. Det var 
budsjettert med et underskudd på kr 110.000. Sum finansposter på kr 86.027 er en 
vesentlig årsak til det positive resultatet. 
Revisor Leif Ljungqvist leste revisjonsberetningen. 
Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
FØLGER DEBATTEN: Styret lytter 
interessert. Fra venstre Anne Ma 
Thorsen, Unni Nicolaysen, Håvard 
Lillegård, Andreas Morisbak, Per 
Wright og Hans B. Skaset. 

 
5. Innkomne forslag 
Skaset innledet om mottatt forslag til reviderte vedtekter for NIV fra forslagsstiller 
Stein Rohde-Hanssen. Forslaget er behandlet i Utvalg for kapitalplassering, lover og 
regler, via dialog mellom utvalgets leder, Ove Fløtaker, og forslagsstilleren samt i flere 
omganger i styret. Styrets endelige forslag forelå i beretningsnummeret av NIV-Nytt. 
Fløtaker og Rohde-Hanssen hadde ordet før avstemming. Forelagte forslag vedtatt med 
følgende redigeringsendringer: 
-§ 8.   Valgkomite: ”Foreningen skal ha en valgkomite som består av leder, 2 

medlemmer og 1 varamedlem”. 
-§ 10. Årsmøtet, siste linje: ”Vedtak fattet på årsmøtet trer i kraft umiddelbart, eller på 

det tidspunkt årsmøtet vedtar.” 
-§ 11. Årsmøtets oppgaver, punkt 11: ”Valg av valgkomite: Leder, 2 medlemmer og 1 

varamedlem.” 
-§ 13. ”Oppløsning”( i stedet for ”nedleggelse”) 
 
6.   Budsjett, herunder bestemmelse om innmeldingsavgift og kontingent. 
Håvard Lillegård kommenterte budsjettet som er gjort opp med et underskudd på kr -
75.000 som er vesentlig mindre enn fjoråret grunnet subsidiering av Nordisk kongress 
på Bornholm. 
Styret foreslo ingen kontingentforhøyelse slik at den fortsatt er kr 350,- pr år. 
Budsjettet vedtatt uten kommentarer. 
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7. Valg 
Valgkomiteens leder, Ove Fløtaker, la på vegne av komiteen frem følgende forslag: 
7.1  Styre Leder: Hans B. Skaset

 (gjenvalg) 
 Nestleder: Per Wright (gjenvalg) 
 Styrem., økonomi:  Håvard Lillegård (gjenvalg) 
 Styrem., sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg) 
 Styremedlemmer: Anne Ma Thorsen (gjenvalg) 
   Unni Nicolaysen  (gjenvalg) 
   Ellinor Allergoth (tidligere varam.) 
   Bjørn Tore Lie (tidligere varam.) 
7.2 To revisorer: Leif Ljungqvist (gjenvalg) 

  Paul Nestaas (tidligere varam.) 
7.3 Valgkomite. På vegne av styret la Leder fram følgende forslag: 
 Leder: Ove Fløtaker (gjenvalg) 
 Medlemmer: Bente Hoel (gjenvalg) 
  Hroar Elvenes (gjenvalg) 
Varamedlem: De nye vedtektene forutsetter valg av et varamedlem til 

valgkomiteen. Dette valget ble ikke foretatt under årsmøtet. Styret 
glemte å foreslå varamedlem, og ingen i forsamlingen fulgte opp de 
nye vedtektenes krav på dette punktet. 

Alle forslag ble godkjent og alle valg enstemmige. 
 
8. Avslutning 
For fjerde gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Kjetil 
Kroksæter i Adresseavisen. Prisen ble utdelt av Unni Nicolaysen, leder av komiteen 
som vurderer kandidatene. Kroksæter har i en årrekke markert seg som en av de mest 
innsiktsfulle kommentatorer i norsk sportspresse. Det henvises til begrunnelsen. 
Kroksæter uttrykte stor takknemlighet for prisen og fortalte på en både seriøs og 
humørfylt måte hvordan det kunne være å komme med kritiske kommentarer til både 
enkeltklubber og enkelt-utøvere/-ledere/-trenere. 
 
Foreningens ærespris for 2010 – den 18. i rekken – gikk til Ishockeylandslagets 
mangeårige trener Roy Johansen. Gjennom offensive holdninger, systematisk og 
langsiktig arbeid har han bygget opp en prestasjonskultur som har gitt landslaget 
bemerkelsesverdige, gode resultater i konkurranse med de store ishockeynasjonene.  
Det henvises til begrunnelsen. 
Roy Johansen var på oppdrag med landslaget og kunne således ikke motta prisen 
personlig, men nestleder Per Wright foretok den symbolske overrekkelsen. 
 
Styreleder erklærte årsmøtet for avsluttet og styreleder i NT, Lars Sponheim inviterte  
til middag. 
 
Berit Berthelsen   Per C. Corneliussen  Hans B. Skaset 
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Andreas Morisbak 

ÅRSMØTEMIDDAGEN HOS NORSK TIPPING 
 
Valget av Norsk Tipping som årsmøtested og vertskap viste seg som en udelt 
fornøyelse fra første planleggingsmøte 29. september til siste kaffeslurk med avec før 
bussreisen mot hovedstaden. 
 
Ledelsen ved direktør Almlid var svært imøtekommende for arrangementet og 
administrasjonsleder Inger Johanne Hovstein fulgte opp den minste detalj på aller beste 
måte for at alt skulle bli så vellykket som mulig. Og det ble det! 
 
En annen som fulgte opp med nitide forberedelser var kveldens toastmaster, Tom A. 
Schanke, som jo er særdeles profesjonell i slike roller. 
 
Lars Sponheim ønsket velkommen til bords, utbrakte en skål og overlot styringen til 
nevnte Schanke. 
 
Han startet med å orientere kort om sitt samarbeid med NT i 25 år, om Norsk 
Idrettleksikon 2012 og utbrakte en skå l for NT. 
 
Lars Sponheim 
Første taler var styreleder Lars Sponheim som på vanlig spirituell måte uttrykte sin 
positive opplevelse av å være vertskap for kveldens forsamling samt betydningen av NT 
for norsk idrett og krydret det hele med humørfylte innspill fra den politiske arena. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORTELLERHUMØR: Lars Sponheim, 
styreleder i Norsk Tipping, var som 
ventet i strålende humør under  
middagen. Han avslørte også at 
skøytesporten lå hans hjerte nærmest 

Styreleder i NIV, Hans B. Skaset, fulgte så opp med en tale om NT i et idrettshistorisk 
perspektiv som reflekterte hans utmerkede kunnskaper på området og ga forsamlingen 
interessant informasjon. 
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NT bidro også med ekstra underholdning for anledningen – med en skikkelig kløpper 
på torader trekkspill. Ole Kristian Fredriksen var navnet på 19-åringen som er fra 
Valdres og ble Juniornorgesmester på torader i 2010 og vinner av NTs og Norsk 
Kulturråds ”Drømmestipend i 2011 (det deles ut 100 stipend). Stipendet ble delt ut 
under en konsert i Hensåsen kirke i sommer. Som takk for stipendiet spilte Ole Kristian 
så publikum trampet takten i kirken. Det gjorde NIV-folket også i NTs flotte kantine! 
 
Hjallis og 16.32.6 
I og med at tradisjonsrike Hamar stadion nå er en saga blott og at vår alles Hjallis satte 
sin legendariske verdensrekord på 10.000 meter med 16.32.6 der i 1952, var det duket 
for to separate innspill, men som likevel hadde en sammenheng. 
 
Idrettshistorikeren Schanke trakk fram fremragende idrettsprestasjoner fra både friidrett 
og skøyter opp gjennom tiden fra stadion ble innviet i 1921. 
 
Så ble Hjallis introdusert på fin måte med sang om han selv fra en DVD. Og med 
Schanke som lett hjelpende sufflør berettet ”Kong Glad” smilende om både rekordløpet 
på Hamar stadion, dobbelt 10.000 meter på Bislett grunnet uvøren blitzfotografering 
m.m. 
Toastmasteren tok seg behørig av takken for det fortreffelige måltidet som var servert, 
ved å kalle fram kjøkkensjef Jan Gaustadsæter fra NTs eget kjøkken og hovmester 
Anne Slåtsveen fra Hamar Catering som begge fikk sin velfortjente hyllest fra 
forsamlingen. 
 

 

 
 
 
 
 
 
GOD LATTER: Thorleif Gange, Bente 
Hoel, Per Landmark, Anders Amble og 
Bjørn Tore Lie lot seg mer enn gjerne 
underholde. 

 
Nestleder Per Wright dukket til slutt opp og overrakte en i høyeste grad velfortjent vin-
oppmerksomhet til administrasjonsleder Inger Johanne Hovstein. 
 
Velsmakende mat 
For at de som var til stede skal få vite hva de fikk i seg av delikatesser når det gjelder 
både vått og tørt, og for at de som ikke var der kan angre litt på det, gjengir vi herved 
menyen: 
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Aperitiff: Prosecco di Valdobbiadere Brut 2010 (himmelstund Applesider) 
Forrett: Akevittgravet laks m/urtesaus 

 Trimbach Gewurztaminer 2008 
 Alkohofritt: Natureo Free Muscatt 

Hovedrett: Elgbiff med stekte rotgrønnsaker, østerssopp og viltsaus 
 Arne Brimis viltvin 2009 Cotes de Rhone-villa  
 Alkoholfritt: Natureo Free Syrah 

Dessert: Hjemmelaget vaniljeis m/varme multer og krumkake 
 
Andreas Morisbak 
 

 
NIVs JULEMØTE PÅ NORGES IDRETTSHØGSKOLE 
15. DESEMBER. 
Tredje året på rad ble dette arrangementet gjennomført – og må vel nå betegnes som en 
tradisjon som gjerne bør bli en årviss foreteelse. 
 
Denne gangen var det en ren mannekomité som sto for planlegging og gjennomføring 
av tiltaket (Hans B.S., Per W., Håvard L., og Andreas M.) Vi valgte i store trekk å 
kopiere forrige års dugnadsopplegg med å skaffe til veie en kald (for mye styr med en 
varm!)  juletallerken, riskrem til dessert, assortert drikke til maten og avec til kaffen, 
samt en del remedier til oppdekking og pynting av bord.  
 
Tradisjonen tro fikk vi også denne gangen effektiv (og nødvendig!) kvinnelig 
dugnadshjelp av våre respektive i før-møte-fasen. 
 
61 deltakere 
Oppslutningen var rimelig god. I forhold til enkelte forfall i siste liten, men som vel så 
det ble kompensert av oppmøtte ikke forhåndspåmeldte, ble antallet 61 deltakere rundt 
10 oppsatte bord. 
 
Ved ankomsten ble det servert velkomstdrink i vrimlearealet – og praten rundt den ble 
fort så aktiv at den i stor grad overdøvet Lasse Nettums pianotraktering. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
GOD ERFARING: Anders Amble og Odd 
Seim-Haugen utvekslet meninger før 
middagen.
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Vert for anledningen, Per Wright, ønsket velkommen til bords. 
 
I tillegg til opplevelsen av hyggelig prat rundt bordene hadde arrangementet fire 
innspill: 
 
En fortsettelse av fjorårets DVD-framvisning av hyggelige historiske norske 
idrettsprestasjoner. Denne gangen hadde Lasse Nettum satt sammen bilder fram til året 
1970 og et eksemplar av DVD-en ble overrakt deltakerne. Nettum har et stort materiale 
å øse av – så da regner vi med fortsettelse neste år. 
 
Våre tidligere høyt profilerte skøyteløpere var det et ganske stort fokus på i 
fremvisningen. Det inspirerte Kuppern i etterkant til å fortelle en morsom historie for 
forsamlingen – om da en ung beundrer i 1957 var villig til å bytte et bilde av Jesus han 
hadde over senga med et bilde av Kuppern etter en av hans store bragder. 
 
Historisk Nybakken 
Mangeårig lærer og lektor ved NIH, Bjørn Nybakken, ga en historisk innføring i NIHs 
noe langvarige og trøblete vei til endelig å bli en realitet, men han tok oss også enda 
lengre bakover enn det - ja, til innblikk i hvordan ”legemsøvelsene” hadde sin start og 
utvikling i vårt samfunn. 
 

 

 
 
 
 
 
 

MYE PÅ HJERTET: Bjørn 
Nybakken, NIHs spesielle historiker, 
hadde som alltid mye å fortelle under 
julemiddagen. Her i samtale med 
kollega Per Wright. 

 
Ove Fløtaker avsluttet det hele med å takke for maten og arrangementet, så litt bakover 
på sine ungdommelige idrettsopplevelser fra hoppbyen Kongsberg og mente han så 
tydelige tegn til endringer i formannens (nå leder!) opptreden sammenlignet med i 
tidligere idrettslige forsamlinger.  
 
Han så tydelige tegn på trivsel i hans nåværende rolle i NIV, og tolket det dit hen at 
styret fungerte godt samhandlingsmessig. 
 
Andreas Morisbak 
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Minneord 
 

Erik Gjems-Onstad (1922 – 2011) 
 

 
 
Erik Gjems-Onstad ble født i Oslo 22. 
februar 1922 og døde på Bærum sykehus 
etter kort sykeleie 18. november 2011.  
Et langt og begivenhetsrikt liv var over 
for en særdeles engasjert mann som 
høstet både stor beundring og var 
politisk omstridt rundt innvandring og 
rasespørsmål i senere år. 
 
Gjems-Onstad tok juridisk 
embetseksamen i 1948 og var senere 
høyesterettsadvokat, 
stortingsrepresentant og idrettsleder. Han 
etablerte sin advokatpraksis på 
hjemstedet Hvalstad i Asker i 1977. 
 
Under krigen tjenestegjorde 
motstandsmannen som sersjant og fenrik 
i Kompani Linge. For sin krigsinnsats 

fikk Gjems-Onstad i 1944 St. Olavs-
medaljen med eikegren for utvist mot, 
og i 1947 mottok han Krigskorset med 
sverd for fremragende innsats under 
militære oppdrag, Norges høyeste 
utmerkelse 
 
Han var også med i britiske Special 
Forces og mottok tre britiske 
dekorasjoner; 1939-1945 Star, Defence 
Medal og War Medal. Gjems-Onstad ble 
videre utnevnt som “Honorary Member 
Order of the British Empire”. 
 
I årene 1973 – 76 var Gjems-Onstad 
stortingsrepresentant for Anders Langes 
parti. Han ble imidlertid ekskludert fra 
partiet i 1977, da han mente velgerne 
heller skulle stemme Høyre ved 
stortingsvalget.  
 
Gjems-Onstad ble norsk juniormester på 
sykkel i 1939. Han var formann i Norges 
Cykleforbund fra 1959-65, medlem av 
Norges Idrettsforbunds styre fra 1965-67 
og formann i Norges Gangforbund fra 
1966-72. I 1967 tok Gjems-Onstad 
initiativ til å starte Den store 
styrkeprøven fra Trondheim til Oslo. 
Han gjennomførte selv turen over 15 
ganger. 
 
Gjems-Onstad var medlem av NIV siden 
1993. 
 
Åge Dalby 
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Magnus Nilsen (1924 – 2011) 
 
 

 

 
 
 
Magnus Nilsen døde i Oslo 4. desember. 
Han ble født 21. desember 1924 i 
Hommelvik. 
 
Som 23-åring reiste den aktive AUF-er til 
Oslo i 1947. Han hadde fått spennende 
jobb hos selveste Rolf Hofmo i det 
nyopprettede Statens Ungdoms- og 

Idrettskontor (STUI) som var underlagt 
Kulturdepartementet.  
 
Magnus var i mange år kontorets leder, og 
han forble trofast på sin post i STUI i hele 
sitt aktive yrkesliv. Få - hvis noen – har 
fulgt bedre med i utviklingen og 
byggingen av idrettsanlegg i Norge enn 
Magnus Nilsen. 
 
Han var medlem av sentralstyret for AUF, 
og han var med på Utøya i en årrekke. 
Han hadde mange verv i Oslo 
Arbeiderparti og var medlem av 
kontrollutvalget i Det norske 
Arbeiderparti i flere perioder. 
 
Magnus var leder for Oslo Samvirkelag i 
10 år. Han satt til sammen 21 år i lagets 
styre. I Coop Norge var han varaordfører i 
representantskapet i flere perioder. 
 
Den samfunnsengasjerte trønderen var 
medlem av NIV siden 1991. Magnus 
deltok i foreningen til det siste og var med 
på NIVs sommertur til Bornholm.  
 
Det er mange i NIV som vil savne det 
vennlige smilet til Magnus Nilsen. 
 
Åge Dalby 
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Torbjørn Pollen (1936 – 2011) 
 

 

 
 

Torbjørn Pollen ble født 7. juni 1936 og 
døde 5. desember 2011. 
 
I følge hans yngste sønn, Ole-Petter, tapte 
han «en kort og hektisk kamp mot kreften 
uten å ha det vondt». Han ble bisatt fra en 
fullsatt Rygge kirke 15. desember. 
 
Umiddelbart etter hjemkomsten fra 
Nordisk Idrettsleder-Veteran-kongress på 
Bornholm feiret han sin 75-årsdag. Turen 
til Bornholm satte han stor pris på. Og det 

var ikke den eneste nordiske 
veterankongressen der han deltok. 
 
Torbjørn var en ivrig seiler, en interesse 
han overførte til hele familien.  
 
Han var ivrig opptatt av Moss 
Seilforening helt til det siste, satt i 
foreningens styre gjennom mange år og 
var formann fra 1980 til 82. Han var også 
foreningens æresmedlem. 
 
Han satt i Norges Seilforbunds styre fra 
1986 til 94 og var forbundets president fra 
1990 til 94. Samtidig var han president i 
Nordisk Seilforbund. 
 
I løpet av hans forbundstid var OL-sølvet 
til sønnen Ole-Petter og OL-gullet til 
Linda Andersen høydepunktene. Men alle 
seilkonkurranser, store eller små, på 
Værla i Moss eller i det store utland, fikk 
full oppmerksomhet. 
 
Torbjørn var en utpreget samarbeidets 
mann. Det var sjelden han hevet stemmen, 
men ingen var noen gang i tvil om hva 
han mente – eller hva han forventet av seg 
selv og av andre. 
 
Han ble medlem av NIV i 1999 og var 
ivrig deltaker på medlemsmøter, årsmøter 
og kongresser. Han vil bli dypt savnet. 
 
Anne Ma Thorsen 
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Alf R. Bjercke (1921 – 2011) 
 
 
 

 
 

Alf R. Bjercke ble født på Frogner i Oslo 
30. mai 1921 og døde på Rikshospitalet 9. 
desember 2011. 
 
Hans liv var særdeles aktivt og 
omfattende. Denne korte omtalen vil kun 
berøre enkelte elementer fra Bjerckes 
mangslungne, lange og skapende livsløp. 
 

Alf R. – som han gjerne ble kalt i NIV-
sammenheng – ble medlem i 1989 som 
følge av sine lederoppgaver innenfor 
Norges Friidrettsforbund. Han ble 
nestformann i Forbundet i 1968 og var 
formann i 1969-72. I voksen alder var han 
ivrig deltaker i blant annet sleggekast, og 
hans entusiasme for friidretten varte livet 
gjennom. 
 
Alf R. var en utpreget «mangekjemper», 
dvs en person med mange talenter, mye 
energi, stort engasjement og livslangt 
pågangsmot. På den frivillige arena ytte 
han omfattende bidrag, ikke bare innenfor 
idretten, men i høy grad innenfor kirke, 
skole og Rotary-bevegelse. 
 
Mjøsas hvite svane – Skibladner – fikk sitt 
liv forlenget, takket være Alf Rs 
entusiasme og handlekraft. Hans 
samfunnsinnsats som industrileder rager 
høyt, og var preget av nytenking, 
framtidstro og risikovillighet. 
 
Med Alf Rs bortgang er det skapt et stort 
tomrom i NIVs rekker og på NIVs 
arenaer. Hans mange innlegg og utallige 
poetiske tilløp vil bli husket og savnet. 
 
Hans B. Skaset 



15 
 

 

Ivar Odd Formo (1922 – 2011) 
 
 

 
 

Ivar Odd Formo, født 30. mai 1922, døde 
18. desember og ble bisatt i Nordberg 
kirke 29.desember 2011. 
 
Klubben hans var Ski- og Fotballklubben 
Lyn, der han ble medlem i 1933. 
 
Ivar Odd var en allsidig idrettutøver og 
utmerket seg i flere idretter i årene etter 
krigen. I et par sesonger hørte han med 
blant Norges aller beste langrennsløpere. 
Han vant bl.a. et uttagningsrenn for VM i 
Lake Placid i 1950, noe som skaffet han 
plass på det norske VM-laget. Han ble to 
ganger Norgesmester i 3x10 km stafett, i 
1950 og 1951, og i årene 1946 til 1951 
hentet han seg premier i Holmenkollen og 
NM hvert eneste år. Sommerstid var han 
en habil løper både på bane og i terreng – 
med og uten kompass. Personlig rekord på 

5000 m lød på 15.30.7 og han vant 
Holmenkollstafetten i A-klassen med  
Lyn i 1947. Hans innsatsvilje var et 
varemerke. 
 
Som idrettsleder kom også denne 
egenskapen til sin rett. Spesielt hans 
innsats for Monolittrennet går det frasagn 
om i Lyn-kretser. Han var initiativtaker, 
pådriver og formann i den første 
rennkomiteen i 1954 og fortsatte i ledelsen 
helt fram til 1983. 
 
Ivar Odd var formann i Lyns hovedstyre i 
to perioder, Lyn´s representant i styret for 
A/S Ullevål stadion i en rekke år. 
Æresmedlemskap i SKF Lyn fra 1985. 
Han hadde verv i Norges Skiforbund og i 
Oslo skikrets og var initiativtaker til 
Langrennssportens Venner. 
 
I kommunepolitikken var han med på å 
fremme idrettens ønsker overfor de 
besluttende myndigheter. 
 
Som far til Ivar kunne han glede seg over 
sin sønns mange bragder i skiløypa 
gjennom mange år, men ble rammet av 
den tyngste sorg da Ivar ble revet bort i en 
tragisk drukningsulykke. Men Ivar Odd 
viste styrke også her. 
 
I moden alder fortsatte han å delta i sosiale 
sammenhenger og var jevnlig til stede på 
NIVs medlemsmøter helt til det siste. 
Årsmøtet på Hamar ble hans siste. 
 
Andreas Morisbak 
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Jubileumsdager 
80 år:  21. februar:  Finn Arne Bakke 70 år:   2. februar: Trygve Bornø 
    13. februar:  Harald Torhaug 
75 år: 21. februar: H. M. Kong Harald 65 år:   6. februar: Morten Ole Berner 
      13. mars:  Geir Ove Berg 

 

Redaktør på glattisen 
 

 
 
Redaktøren av NIV-Nytt er igjen på glattisen. Åge Dalby (68 i februar) har anskaffet 
seg klappskøyter og gjort 30-års come back i Vikingskipet. Siste gang Dalby hadde 
skøyter på beina var i Davos i januar 1982. Juniormesteren fra 1962 gikk sitt siste NM i 
1968. Langsidene ble gjennomført i god, gammel stil. Det var litt verre med balansen på 
venstrebeinet i svingene. Til å begynne med. Men stoppeklokka skal hvile - foreløpig. 
Redaktøren forblir skrivende. (FOTO: PRIVAT) 

 

Møtedager i NIV 
 
NIV har fastsatt følgende møtedatoer fram til sommeren. 6. mars, 17. april og 22. mai 
Et tidligere annonsert møte 5. juni faller bort. 

 


