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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

13. årgang Nr. 1  januar 2014 
 

 

Gode prisvinnere 2013 
 

  
 

PRISVINNERE 2013: Egil Kristiansen (til venstre) og Ola Bernhus ble tildelt 

henholdsvis NIVs ærespris og NIVs sportsjournalistpris for året som gikk. 

Kristiansen har i mange år har vært trener for kvinnelandslaget i langrenn, mens 

Bernhus beriker sine lesere med gode kommentarer i Aftenposten. 
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Godt nytt år! 
 
Alle 160 NIV-medlemmer ønskes et aktivt, godt og friskt 

nytt år. 
 

Oppslutningen rundt foreningens virksomhet er god og 
inspirerende. 80 medlemmer deltok på den fortreffelige 

årsmøtemiddagen i NRK, 72 deltagere var med på juletreffet 
(NIH) og 54 medlemmer kom til det første medlemsmøtet i 

2014. 
 

Vi går med glede inn i en ny møtesesong med spennende 
begivenheter. Og noe helt spesielt skjer 31.mars. Vårt 

avholdte medlem siden starten i 1988 – Erik Sture Larre – 
fyller imponerende 100 år. NIVs eldste medlem var også en 

av stifterne. 
 

I øyeblikket er det mange NIV-ere som venter spent på OL i 
Sochi (7. – 23.februar). Norsk optimisme er velkjent, selv 

om forventningene ikke alltid har rot i virkeligheten. 
 

Dersom den ene «sikre» gullmedaljen etter den andre skulle 
glippe, er det ikke sikkert at norske utøvere, ledere og 

støtteapparat har all skyld. Vi glemmer for ofte at 
utlendingene stadig gjør sterke fremskritt i vinteridrettene. 

Mediene og publikum /TV-titterne har altfor ofte problemer 
med å gi kreditt til konkurrentenes fremgang og dyktighet. 

 
Det er jo bare gjennom sterk konkurranse at idrettsgrener 

utvikles – bare det ikke skjer gjennom juks og doping. Vi 
kan håpe, men får neppe oppleve OL fritt for doping denne 

gangen heller. Kanskje er flere utøvere allerede avslørt som 
juksemakere – og at IOC vil avsløre navnene på disse i 

forkant av lekene. Som et nytt varsko. 
 
Redaktøren er ellers av den mening at straffen for doping MÅ 

skjerpes: Dersom en ikke ønsker utestenging på livstid for første 

forseelse, MÅ straffen økes til minimum fire år. Det viktigste er at 

juksemakernes (eventuelle) videre karriere blir lammet – ikke 

minst med tanke på deltakelse i OL. 
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PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 14. NOVEMBER 2013 
 

1. Åpning, godkjenne innkalling og saksliste. 

Leder Per Wright åpnet møtet, ønsket H.M. Kong Harald, president i NIF Børre Rognlien og den 
øvrige forsamlingen på hele 80 deltakere velkommen - og takket kringkastingssjef Thor Gjermund 

Eriksen både for et særdeles godt og profesjonelt vertskap samt for hans velformulerte ytring om 
NRKs visjon og virksomhet som ble fremført i forkant av selve årsmøtet. Kringkastingssjefen ble 

overrakt Schankes idrettsleksikon som gave. 
Ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten som dermed ble godkjent. 

 

 
 

LYTTER: Leder Per Wright fører ordet, og styremedlemmene følger med. Fra venstre 

Andreas Morisbak, Håvard Lillegård, Bjørn Tore Lie, Ellinor Allergoth, Berit 

Berthelsen og Unni Nicolaisen. 

 
2. Valg av møteleder. 

Tradisjonen tro ble NIVs leder valgt til møteleder. 
De som hadde gått bort siden forrige årsmøte ble hedret med ett minutts stillhet: Hjalmar «Hjallis» 

Andersen, Niels Christian Hertzberg, Ørnulf Hansen og Gunnar Høst Sjøwall.  
Nyoppnevnt medlem av året, Sondre Nordbø Kåfjord, som var til stede for første gang i NIV- 

sammenheng, ble tildelt foreningens slips og merke. 
 

3. Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder. 

Anne Ma Thorsen og Jan Bache- Wiig ble valgt. 

 
4. Styrets beretning. 

Beretningen ble gjennomgått punkt for punkt av styremedlem, sekretær, Andreas Morisbak.  

Av beretningen framgikk det bl. a. at foreningen pr. 30.09.13 hadde 160 medlemmer. Det var 
gjennomført 6 ordinære medlemsmøter, et jubileumsmøte på Oustøen, deltakelse med ledsagere på 

Nordisk møte i Gøteborg og julemøte med ledsagere på NIH. Ingen merknader til beretningen.  
 

5. Årsregnskap og revisjonsberetning. 

Regnskapet ble gjennomgått av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. 

Driftsresultatet var på kr. -12.824,- mot budsjettert kr. -91.500,-. Sum egenkapital og gjeld er på kr. 
1 352.243. 

Revisor Paul Nestaas leste revisjonsberetningen. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer. 
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6. Innkomne forslag. 

Ingen. 

 
7. Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent. 

Uforandret. Innmeldingsavgift kr 200,-. Årskontingent kr. 350,- 
 

8. Budsjett for kommende år. 

Budsjettforslaget fremlagt og kommentert av styremedlem, økonomi, Håvard Lillegård. Et stipulert 
forslag til resultat på kr. 89.000,-. Ingen kommentarer til budsjettet. 

 
9. Valg. 

Valg komiteens innstilling var kunngjort i NIVs beretningsnummer, og ble på møtet kommentert av 
valgkomiteens leder Ove Fløtaker. 

Samtlige styremedlemmer og revisorer var på valg. Valgperiode for samtlige 1 år. 
 

9.1 Styret: Leder Per Wright Gjenvalg 
Nestleder Lars Kolsrud Gjenvalg 

 Styremedlem, økonomi Håvard Lillegård Gjenvalg 
Styremedlem, sekretær  Andreas Morisbak Gjenvalg 

 Styremedlem Unni Nicolaysen Gjenvalg 
 Styremedlem Ellinor Allergoth Gjenvalg 

 Styremedlem Bjørn Tore Lie Gjenvalg 
 Styremedlem Berit Berthelsen Gjenvalg 

9.2 Revisorer:  Leif Ljungqvist Gjenvalg 
  Paul Nestaas Gjenvalg 

Merknad: Et lite forbehold ved Leif Ljungqvists gjenvalg. Må nærmere avklares med Ljungqvist og 
styret.  

9.3 Styrets forslag til valgkomite: 
Leder Ove Fløtaker Gjenvalg 

 Medlemmer  Hroar Elvenes Gjenvalg 
  Anne Ma Thorsen Gjenvalg 

 Varamedlem Brit Mørk Gjenvalg 
Alle valg ble enstemmig bifalt. 

 
10. Prisutdeling. 

NIVs sportsjournalistpris 2013. 

For sjette gang ble foreningens sportsjournalistpris delt ut. Denne gang til Ola Bernhus i Aftenposten. 

Bernhus (født 02.04.48) har en lang fartstid i forskjellig medieposisjoner i både aviser og fjernsyn. De 

siste årene har han virket som sportskommentator i Aftenposten. Med solid rutine og innsikt i norsk og 

internasjonal idrett har Bernhus kommentert utviklingen – spesielt i fotball. Bernhus har skilt seg 

fordelaktig ut med klare og velformulerte meninger, og han kommenterer utviklingen i dagens debatt 

på informativt vis. Ofte med en satirisk og humoristisk penn. 

Leder for prisutvalget, styremedlem Unni Nicolaysen, redegjorde for begrunnelsen og foretok 

overrekkelsen av prisen. 

 

NIVs Ærespris 2013. 

Foreningens Ærespris, den 22. i rekken, ble tildelt Egil Kristiansen (født 18.01.66) for hans virke som 

hovedtrener for kvinnelandslaget på ski, og som de tre siste årene har dominert kvinnelangrenn i 

verden.  Han har vært en dyktig og samlende trener som har hatt stor tillit blant toppløperne, og har 
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arbeidet systematisk etter en langsiktig plan. I arbeidet framstår han som ydmyk og han legger vekt på 

fremheve utøverne. 

Medlem av æresprisutvalget, styremedlem Berit Berthelsen, redegjorde for begrunnelsen for prisen og 

foretok overrekkelsen av prisen. 

 

11. Avslutning. 

Jarl Bibow takket styret for vel utført virksomhet i året som var gått.  

Styreleder Per Wright minnet om NIVs to gjenstående tiltak for inneværende år, tiltak med ledsagere i 

anledning cupfinalen for jenter 23. november og julemøtet med ledsagere på NIH 12. desember, takket 

forsamlingen for oppslutning og tillit – og hevet et rekordraskt årsmøte. 

 

Anne Ma Thorsen Jan Bache-Wiig Per Wright 

 

 

 

 

RAMMEN RUNDT ÅRSMØTET I NRK. 
 
Ut fra de mange bemerkninger og lovord om arrangementet som ble vekslet mellom de 80 NIV-

deltakerne kunne muligens utsagnet «best ever» benyttes. Og det sier ikke så rent lite når en tenker 
tilbake på de mange arrangører som har stelt i stand flotte feststunder for oss. 

 
Ved vårt første kontaktmøte med kommunikasjonsdirektør Tommy Hansen og i de påfølgende møter 

med hans kollegaer, prosjektleder Håkon Ohlgren og produksjonsleder Christoffer Homann, fikk NIVs 
arrangementsutvalg – Per Wright, Berit Berthelsen og Andreas Morisbak – et meget positivt inntrykk 

av NRKs innstilling til arrangementet. De satte sin ære i at dette skulle gjennomføres på beste 
profesjonelle måte. Hvilket til fulle ble bevist ved gjennomføringen. Bak arrangementet stilte de en 

stab på 12 personer med ansvar for forskjellig oppgaver for en vellykket gjennomføring. 
 

Ankomsten. 
Ved ankomsten ble vi tatt imot av en blid og hyggelig kringkastingssjef, servert velkomstdrink under 

dempet taffelmusikk samt en billedkavalkade på storskjermer med bilder satt sammen fra NIVs 25 
årige historie av Arthur Knudsen og Åge Dalby. 

 
Kringkastingssjef, Thor Gjermund Eriksen, ønsket forsamlingen velkommen i et fullsatt møterom ved 

siden av NRKs kantine i radiohuset. Det ville altså si H. M Kong Harald. Idrettspresident Børre 
Rognlien, NIV-prisvinnerne Egil Kristiansen og Ola Bernhus sammen med hele halvparten av NIVs 

medlemmer. 
 

Kringkastingssjefen om NRK. 
Etter velkomsten holdt kringkastingssjefen et spirituelt informasjonsinnspill om NRK – «Norges 

viktigste kilde til ny forståelse og felles glede» - som han uttrykte det. En billedkavalkade ble vist med 
blant annet stikkordene «NRK gjør dagen bedre», uttalelser om NRK fra forskjellig hold, «sporten», 

«store øyeblikk – små øyeblikk» 
 

Han fulgte opp med at NRK er Norges største og viktigste mediebedrift, både som allmenn 
kringkasting og sin brede oppslutning, med ansvar for programmer i et vidt spekter til hele landet, og 

som i mange forskjellige henseender skaper følelser og engasjement. NRK har et spesielt ansvar å 
ivareta norsk kultur og dekke et mangesidig behov i befolkningen. 
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Mediebildet er i en rivende utvikling, men et gjennomgående mål for NRK er å bringe gode 
opplevelser til det norske folk hver eneste dag. 

 
En meget høy prosentdel (helt opp i 88 %) av norske lisensbetalere mener de får god valuta for 

pengene. 4 av 5 nordmenn er berørt hver dag og oppfatter NRK som uavhengig og upartisk. Ligger 
langt foran Sverige i så måte (52 %). Denne posisjonen er bygd opp gjennom mange år. 

 
Dekning av idrett er viktig for NRK som i størst mulig grad dekker idretter som avspeiler 

publikumsinteressen. Noen prosenttall her: Skiskyting- 30 %, langrenn – 27 %, fotball – 20 %, 
håndball 15 %, hopp 13 %. Seere på sport i NRK – ca. 600 000. Stor interesse for VM i sjakk – i snitt 

152 000 innom sendingene. Vinteren står for døren – og da er det 1.562.000 i snitt som følger spent 
med på sendingene hver helg! 

 

 
 

GAVEOVERREKKELSE: NIV-leder Per Wright overrakte foreningens gave til 

kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Tom A. Schankes flotte idrettsleksikon i fire 

bind falt selvsagt i smak. 
 

Årsmøtemiddagen. 
Middagen ble servert i NRKs romslige kantine og her fikk vi også hyggelig tilslutning fra NRKs 
ledelse samt også deres «idrettsveteraner»: Arne Scheie, Karen-Marie Ellefsen, Lars Lystad, Jon 

Herwig Karlsen, Ole Jacob Jorsett, Ove Eriksen og Rune Haug. 
 

Forsamlingen var benket rundt et stort E-formet bord. 
 

Og som toastmaster kunne vi ikke få noen bedre enn lune og slagferdige NRK-veteran Dan Børge 
Akerø. Han introduserte først kringkastingssjefen som ønsket velkommen til bords og som røpet at 

hans «Gjermund» i navnet var en oppkalling etter Gjermund Eggen som hans foreldre ble så imponert 
over i VM 1966. 

 
Akerøs neste introduksjon var vår «superveteran» Erik Sture Larre som med klar militærrøst utbrakte 

Kongens skål. 
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Deretter ble vi informert om menyen som sto i samme stil og smak som arrangementet for øvrig:  

- Forrett: Kongekrabbeklør m/eggekrem og skorsonnerotchips – med Chablis Cuveè Olivier 

2012 til. 

- Hovedrett: Hjorterygg m/bakte rotgrønnsaker, aromachampignong, mandelpotetpurè og 

rødvinssjy – med Vina Alberdi Reserva 2006 til. 

- Dessert: Hvit sjokoladekrem m/multer og hasselnøtter – med Braastad Pineau des Charentes til. 

 

Fin taffelmusikk av unge dyktige musikere på piano, fiolin og cello ga måltidet en ytterligere 
opplevelsesdimensjon. 

 
Under forretten ble det kjørt en sportskavalkade på storskjermer med mange stolte norske øyeblikk.  

 

 
 

GOD LATTER: H.M. Kong Harald – medlem nummer 1 i NIV – fant lett den 

humoristiske tonen i NRK sammen med NIF-president Børre Rognlien og 

kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. 
 
Idrettspresident Børre Rognlien holdt en hilsningstale til foreningen. Akerø intervjuet både 

æresprisvinner Egil Kristiansen og sportsjournalistprisvinner Ola Bernhus og fikk hjelp av henholdsvis 
Berit Berthelsen og Unni Nicolaysen om hvorfor de vant prisene. 

 
De utmerkede musikerne underholdt med et nydelig klassisk stykke. 

NIV-leder Per Wright takket for det velsmakende måltidet og for den enestående innsats NRK hadde 
lagt ned i forberedelsen og gjennomføringen av hele arrangementet. 

 
Stifterne av NIV som var med på jubileumsarrangementet på Oustøen i juni fikk tildelt en 

minnemedalje der. H.M. Kong Harald var også med fra starten i foreningen - og Per W. benyttet 
anledningen til å overbringe en medalje til han. 

 
Fem av de mest sentrale personene i arrangementet fra NRK ble overrakt bokgaver. 

 
Måltidet ble avrundet av Akerø der han introduserte Stjernekampvinneren Silya (Silje Nymoen) med 

gitarist. Hun sang seg inn i både hjerte og ører hos oss alle. 
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GODE VENNER: Frank Hansen og Karen 

Marie  

Ellefsen fant straks tonen under middagen. 
 

 
TOPP UNDERHOLDNING: Artisten 

Silya (Silje Nymoen) – fersk vinner av 

Stjernekampen i TV – dukket 

overraskende opp som 

underholdningsartist. NIV satte stor pris 

på NRKs valg denne kvelden. 
 

 
 

GODE VENNER: H.M. Kong Harald og 

eks-alpinist Dikke Eger har kjent hverandre 

i mange år. 

 
 

MEDIAFOLK: Med over 150 års erfaring 

fra ulike medier gikk diskusjonen lett 

mellom Dan Børge Akerø, Åge Dalby, 

Tom A. Schanke og Ola Bernhus. 
 

 

 

Så brøt vi opp fra det store og plasserte oss ved småbord der praten gikk livlig mellom inntakene av 
kaffe avec. 

 
Klokken 22.30 var de fleste på vei hjem etter en særdeles flott og hyggelig aften.  

 
Andreas Morisbak, Referent 



9 

 

Styreoppnevnte utvalg 2014 

 

Styret har oppnevnt følgende utvalg: 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Per Jorsett, Berit Berthelsen og Tom A. Schanke. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Per Wright. Medlemmer: Hroar Elvenes, Hans B. Skaset og Berit Berthelsen.  

Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Hroar Elvenes og Åge Dalby. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Unni Nicolaysen. Medlemmer: Kirsti Jaråker, Andreas Morisbak og Åge Dalby.  

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Håvard Lillegård. Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit Skirstad. 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Erik Sture Larre, Hans B. Skaset og Harald Tronvik.  

NIV-NYTTs- og hjemmeside redaksjon: 

Redaktør: Åge Dalby, Medlemmer: Håvard Lillegård, Andreas Morisbak og Arthur S. Knudsen 
(foto). 

 
 

NIV på skolebenken hos fotballkvinnene 
 

Av Åge Dalby 
 

20 NIV-medlemmer var påmeldt, men bare 17 stilte opp på kvinnenes fotballfinale på Ullevaal Stadion 
23. oktober. Andreas Morisbak hadde laget et meget interessant opplegg med fire av norsk fotball 

fremste kvinner FØR avspark i finalen. 
 

I tur og orden fortalte stjernene Heidi Støre, Hege Riise, Gøril Kringen og Solveig Gulbrandsen om 
sine unike karrierer fra A til Å. Utviklingen fra 1980-årene til i dag har gitt utrolig mye tilbake til 

norsk fotball.  
 

Kvinnenes foredrag var svært interessante – ja, faktisk bedre enn selve finalen som NIV-medlemmene 
så fra flott losjeplass. Stabæk slo Avaldsnes 1-0, men det var nok Morisbaks fire utvalgte som ga NIV-

gjengen de beste lissepasningene. 
 

Ingen tvil om at kvinnene har jobbet seg effektiv opp i norsk fotball. Økningen av kvinnelige 
fotballspillere har vært enorm. Og i dag kan landslaget – som fikk gledelig sølv i EM 2013 – varte opp 

med spillere som har gått alle gradene i aldersbestemte klasser. Den kvalitetsmessige hevningen har 
vært formidabel på 25-30 år. 

 

    
Heger Riise Solveig Gulbrandsen Gøril Kringen Heidi Støre 
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Sportsjournalistprisen til Ola Bernhus 
 
Utvalget for Sportsjournalistprisen - Unni 

Nicolaysen (leder), Andreas Morisbak, Kirsti 
Jaråker og Åge Dalby – vurderte en rekke gode 

kandidater. Utvalget samlet seg raskt om 
innstilling av en person.  

Innstillingen ble godkjent av NIVs styre. 
 

BEGRUNNELSE: 
OLA BERNHUS – født 2. april 1948. 

 
Ola Bernhus har markert seg i norsk 

sportspresse. Etter flere år i læreryrket og tre år 
i NRK Dagsnytt kom Bernhus til Dagbladet 

som sportsredaktør i 1981. 
 

Han ble i 1992 sportsredaktør i det nystartede 
TV2 før ferden i 1995 gikk videre til 

Aftenposten som nyhetsredaktør. 
Han ble i 2007 prosjektredaktør for 

redaksjonelt samarbeid mellom Adresseavisen, 
Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, 

Fædrelandsvennen og Aftenposten. 
 

De siste årene har han også virket som 
sportskommentator i Aftenposten. 

 
 

GLAD VINNER: Ola Bernhus med erfaring 

fra Dagbladet, TV2 og Aftenposten var en 

glad vinner av NIVs sportsjournalistpris 

 
Med solid rutine og innsikt i norsk og internasjonal idrett har Bernhus kommentert utviklingen – 

spesielt i fotball. I en broket medietid der et samlet, overordnet syn ofte er mangelvare, har Bernhus 
skilt seg fordelaktig ut med klare og velformulerte meninger. 

 
Han brakte nyhetsteft inn i sportsjournalistikken i fjernsyn, og han kommenterer utviklingen i dagens 

debatt på informativt vis. Ofte med en satirisk og humoristisk penn. Bernhus blir lest, forstått og 
akseptert. 

 

 

 

 

JUBILANTER 

 

Fram til neste nummer av NIV-NYTT kommer ut har følgende medlemmer jubilert:  
 

16. februar Åge Dalby 70 år 20. april Gerhard Heiberg 75 år 
16. mars Inger Ness 65 år 22. april Thorleif Gange 80 år 

31. mars Erik Sture Larre 100 år 25. april Berit Berthelsen 70 år 
7. april Unni Nicolaysen 75 år 29. april Leif Ljungqvist 85 år 
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NIVs ærespris 2013 til Egil Kristiansen 
 
Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) opprettet i 

1992 NIVs Ærespris som kan tildeles en norsk 
leder eller trener som har gjort en særlig 

fortjenstfull innsats for idretter i de seinere år. 
Ved vurderingen legges spesiell vekt på konkrete 

resultater som kan føres tilbake til 
vedkommendes virke som trener eller leder. 

 
Komiteen for NIVs ærespris - Hroar Elvenes, 

Berit Berthelsen, Hans B. Skaset og Per Wright – 
vurderte mange kandidater. Komiteen innstilte på 

EGIL KRISTIANSEN til æresprisen for hans 
virke som hovedtrener for kvinnelandslaget i 

langrenn. 
 

BEGRUNNELSE: 
EGIL KRISTIANSEN – født 18. januar 1966 i 

Fåvang, Ringebu. 
 

1: Han hadde aktiv skikarriere fram til 2001. 
Hans beste resultater nasjonalt er to sølv i NM 10 

km (1992,96), bronse 30 km (97) og 
internasjonalt 8.plass i OL 30 km (94). 

 
2: Fra 2001 – 2005 var han assistenttrener for 

kvinnelandslaget under hovedtrener Svein Tore 
Samdal. Egil gjorde et særlig stort og viktig 

arbeid med skøyteteknikken til utøvere i et 
område han var spesialist på. 

 
 

LANG ERFARING: Egil Kristiansen har 

vært trener for kvinnelandslaget i langrenn 

siden 2005. Han har god erfaring og er en 

verdig vinner av NIVs ærespris. 

 
3: Fra 2005 til dags dato har han vært hovedtrener for kvinnelandslaget. Den første tiden fram til og 

med VM 2009 i Liberec, Tsjekkia, var resultatene preget av oppturer og nedturer. Men fra 2009 og 
fram til nå er resultatene blitt bedre og bedre år for år. 

 
4: De tre siste årene har Norge dominert kvinnelangrenn i verden. Av 17 gullmedaljer som er utdelt i 

mesterskap i denne tidsperioden har Norge tatt 12. Under Ski-VM 2011 i Oslo tok de norske jentene 
hele 8 gullmedaljer. 

 
5. Egil har vært en dyktig og samlende trener som har hatt stor tillit blant toppløperne. Han har 

arbeidet systematisk etter en langsiktig plan. I arbeidet framstår han som ydmyk og han legger vekt på 
å fremheve utøverne. I 2012 mottok Egil Kristiansen prisen som årets trener på Idrettsgallaen.  

 

 

MØTEDATOER 2014 
NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2014:  

- 25. februar – 25. mars – 29. april – 17. juni – 9. september – 14. oktober. 

- Møtet 17. juni vil bli et sommerarrangement. 

- Årsmøtet er ikke bestemt, men kommer trolig i uke 46, 10.-14. november. 
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Knut på sokkel på 80-årsdagen 
 
Av Åge Dalby 

 
 

PÅ SOKKEL: Folkekjære Knut Johannesen ble æret med statue foran maratonporten i 

Søndre sving på Bislett. Avdukingen skjedde 6. november 2013 – på «Kupperns» 80-

årsdag. Nærmere 1000 personer var til stede for å hylle folkehelten. (Foto Åge Dalby) 

 
Kampen Janitsjarorkester var selvsagt på plass. Knut vokste opp i Hertug Skules gate i bydelen 

Kampen – ikke langt fra Jordal Idrettsplass som skulle bli Knuts base. Knut gikk sitt første skøyteløp 
med blafrende nikkers i januar 1947. Tiden ble 61,9 – og Knut meldte seg inn i Arbeidernes 
Skøyteklubb. 

 
Statuen er laget av skulptøren Nina Nesje som også laget statuene av Fred Anton Maier, Bjørn Wirkola 

og Jahn Teigen. Selve avdukingen sto kulturminister Thorhild Widvey og byrådsleder Stian Berger 
Røsland for. Til stede var selvsagt også klubbkameratene Børre Rognlien (president i NIF) og Rune 

Gerhardsen (president i Norges Skøyteforbund). 
 

Det er i år 50 år siden «Kuppern» la opp som skøyteløper. Og han gjorde det til gangs. Først med OL-
gull på 5000 meter i Innsbruck, deretter med VM-gull i Helsingfors. 

 
I karrieren ble Knut norsk mester sju ganger. Han vant to OL-gull, to VM-gull og to EM-gull. Han 

gikk på skøytelandslaget fra 1954 til 1964. Og han er fortsatt meget sentral i skøytemiljøet på Valle 
Hovin. 

 
- Sølv er nederlag, sa Knut i sin tid. Nå står han utstilt til evig tid i bronse. Men han vil for alltid være 

gull verdt. Knut ble medlem av NIV i 1993. 
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JULETREFFET 2013. 
 

72 deltakere med en hyggelig blanding av medlemmer og ledsagere ankom NIH den 12. desember, 
pene i tøyet med NIV-fargene godt synlige og tydeligvis i godt påbegynt julehumør. 

 
I forkant av dette hadde styret med sine ledsagere – og Marit og Håvard Lillegård som de effektive 

tilretteleggere og arbeidsledere – klargjort og pyntet bord samt plassert ferdige juletallerkener med 
assortert drikkeutvalg til i den nedre halvdel av NIHs kantine. 

 
Etter velkomstdrinken til høyre for hovedinngangen fant 

deltakerne sine plasser ved nummererte småbord der 
Berit B. var ansvarlig for plasseringene. 

 
Håvard L. som kommenterte regnskapet på årsmøtet med 

telemarksdialekt syntes det fungerte så bra, at han også 
på vegne av styret ønsket velkommen på samme dialekt. 

Han informerte oss nøye om hvordan vi skulle opptre 
gjennom måltidet også, nærmest på militært vis, kom 

med påminnelser med kjappe humoristiske kommentarer 
og «kommandoer» bl.a. om felles skåling. En hilsen fra 

Odd Seim Haugen var det også hyggelig å få. 
 

Da hovedtallerkenen og karamell desserten var fortært og 
plasttallerkenene var droppet i plastsekker, var tiden inne 

for kveldens underholdningsinnslag. Denne gangen ikke 
i det gamle auditoriet som tidligere, men i det store 

auditoriet i den nyere delen av NIH. 

 
FESTGENERAL: Andreas 

Morisbak har sørget for at glassene 

er fylt til juletreff på NIH. 

 
Nestleder Lars K. hadde sammen med Lasse Nettun rigget til nødvendig audiovisuelt utstyr. Etter at 

Lars hadde «varmet opp publikum» med lystige kommentarer, ble Lasses fjerde DVD fra historiske 
idrettsopplevelser satt i gang. «Hjallis» var sentral både når det gjaldt bilder og sang – og med bilde på 

utdelt DVD etterpå- men også «Kuppern» og de fire S er fikk behørig oppmerksomhet. NIV-medlem 
Tormod Knutsen så vi erobret et mesterskap. Hopp og Holmenkollstafett fikk vi også se samt 

cupfinaleglimt fra Fredrikstad – Skeid fra begynnelsen av 1960-tallet. Hva et ferskt innslag om 
promotering av 3er fotball hadde å gjøre i denne sammenhengen lurte vel de fleste på – undertegnede 

også. 

 
GOD STEMNING: Fra venstre Liv Jagge, Frank og Eva Hansen, Peder Lunde og Aud 

Hvammen Lunde. 
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Lars K. gjentok så noe av sitt suksessopplegg fra markeringen av 25 års jubileet på Oustøen med flere 
artige og interessante billedlige innslag fra hva som skjedde på forskjellige områder i stiftelsesåret 

1988. En hyggelig repetisjon for flere av oss og sikkert hyggelig for de som så dette for første gang. En 
viktig påminnelse for oss som mottok DVDen da vi forlot auditoriet: Den er bare til privat bruk – og 

noe av innholdet må absolutt ikke komme på youtube! 
 

 
VENT LITT NÅ: Andreas Morisbak ønsker å komme med argumenter i diskusjonen 

mellom Grethe Evjenth og Lasse Nettun. 

 
Tilbake til kantina vanket det kaffe og avec og praten gikk livlig rundt bordene – inntil «Kuppern» ba 

om ordet til alle. Trolig inspirert av skøyteinnslagene på DVDen, leste han et dikt som beskrev en 
skøyteløpers (antakelig en ikke akkurat av ypperste klasse som han selv) følelser i tilknytning til 

gjennomføringen av et løp. Morsomt, Knut! 
 

 
SALENS VENSTRE SIDE: NIV-folket venter spent på Lasse Nettuns populære 

videoinnslag. 
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SALENS HØYRE SIDE: Øvrig NIV-familie setter stor pris på videoene – og på 

nestleder Lars Kolsrud treffende kommentarer 
 

Så nærmet klokken seg deadline (22.00) og leder Per W. takket behørig både sine styrekollegaer, og 

fortjent Håvard L. spesielt, for forberedelser og gjennomføring, samt NIVs medlemmer for den fine 
oppslutningen på styrets tiltak. Han annonserte også tema og foreleser på det første møtet i det nye året 

21. januar – sjakk og manager for Magnus Carlsen, Espen Agdestein. 
 

Jarl Bibow syntes det var på sin plass med selvskryt fra styreleder, men ville gjerne plusse på en takk 
til styret fra øvrige medlemmer. 

 
Og så tror jeg alle var enige om at det hadde vært noen hyggelige førjuls timer! 

 
Andreas Morisbak, referent 

 

 

 

Husk NIVs nettsider 

 

NIVs nettsider byr på mange muligheter med møtereferater, bilder, opplysninger og nyheter. 

Noen har hatt problemer med innloggingen etter at NIV har fått nye nettsider. 

Husk å logge deg inn på nytt.  

Skriv følgende i søkefeltet øverst til venstre på datamaskinen: 

http://idrettsveteraner.com 
 

 

http://idrettsveteraner.com/
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Tom A. Schanke tildelt 

Torsten Tegnérs minnepris for 2013 
 

 
NIV-medlem Tom A. Schanke er tildelt den 

prestisjetunge Torsten Tegnérs minnepris for 
2013. Tildelingen skjedde i Stockholm i 

november 2013. 
 

Torsten Tegnér (1888 – 1977) – med signaturen 
T.T. – var en legende i svensk sportspresse. Han 

var blant annet redaktør for Idrottsbladet i 52 år – 
fra 1915 til 1967. Tegner kjøpte Idrottsbladet i 

1915 – fem år etter at bladet ble etablert. 
 

«Torsten Tegnérs Hedersfond» ble etablert på 
hans 85-årtsdag i 1973. Etter Tegnérs død endret 

fondets navn til «Torsten Tegnérs Minnefond». 
 

Hvert andre år siden 1989 har foreningen 
Riksidrottens Vänner delt ut prisen og stipendiet 

på 15 000 kroner til ledere og journalister i 
Norden. Prisen deles ut på omgang, og det var i 

år Norges tur. 13 personer har mottatt prisen: 
 

 

PRISVINNER: Tom A. Schanke ble 

tildelt en ettertraktet ærespris i Stockholm 

 

1989: Erik Thobé (Sverige) 
1991: Matti Salmenkylã (Finland) 

1993: Bo «Bosse» Hansson (Sverige) 
1995: Tor Aune (Norge) 

1997: John Idorn (Danmark) 
1999: Sven «Plex» Petterson (Sverige) 

2001: Bjørn Federley (Finland) 

2003: Ove Karlsson (Sverige) 
2005: Jan Hemsvik (Norge) 

2007: Pentui Vuorio (Finland) 
2009: Niels Chr. Jung (Danmark) 

2011: Ulf Jansson (Sverige) 
2013: Tom A. Schanke (Norge) 

 
 

En komité bestående av NIV- medlemmene Hans B. Skaset, Berit Berthelsen, Hroar Elvenes og Per 
Wright leverte enstemmig innstilling med Schanke som norsk kandidat.  

I begrunnelsen nevnte komiteen følgende i kronologisk rekkefølge: 
1. Aktiv utøvertid med friidrett som hovedidrett. 

2. Aktiv fotballedertid på Fotballtinget gjennom 40 år gjennom Oslo Ballklubb. 

3. Etablering av Tom A. Schankes Parti (Idrettspartiet) ved stortingsvalget i 1981. 

4. Leder av Norsk Fotballs Venner i 20 år med bl. a. 10 Liverpool-festivaler på Ullevaal. 

5. Redaktør og utgiver av Kyllingposten, nettavis for idrettsinteresserte og media. 

6. Redaktør og utgiver av 4-binds storverket Norsk idrettsleksikon – norsk toppidrett i 150 år. 

Schanke har vært medlem av NIV siden 2002. 

 


