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                                                       Redaktørens røst 
 

Denne gangen tar jeg sjansen på å gå litt 

utenfor N.I.V.-NYTTs egentlige ramme. 

Men poenget er at jeg stadig skal bevege 

meg i veteranenes verden. Det er jo et 

unektelig faktum at vi – på våre møter – 

har anledning til å glede oss over de mange 

spreke veteranene som er tilstede, og som 

deltar i samværet på en riktig trivelig måte.  

 

Men dette skrives noen minutter etter at jeg 

har fulgt kvinnenes norgesmesterskap over 

10 km langrenn fra fjernsynsstolen. Da 

hoppet hjertet vårt i fryd over Hilde 

Gjermundshaug Pedersens triumf – 43 år 

gammel. Hun er selvfølgelig ikke særlig 

alderspreget etter NIV-målestokk, men sett 

fra et idrettslig ståsted er hun jo rett og slett 

et fenomen.  

 

Hun deltok i juniormesterskapet i de 

samme traktene for 24 år siden, og har i 

mellomtiden fått både mann og tvillinger. 

Hildes innsats forteller ikke minst om 

hvilken betydning idretten kan ha for et 

menneske, og det forteller oss også at vi litt 

tilårskomne kan se fremtiden forholdsvis 

lyst i møte. Nå er det jo ikke så mange av 

oss som har Hildes karriere å se tilbake på, 

men kanskje vi likevel har litt av hennes 

utrolige pågangsmot og humør.  

 

Det rekker faktisk ganske langt. 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Medlemsmøte på Skøyt 
 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner 
Bankkonto nr.: 6011.05.96009 
 

Formann: 

Ove Fløtaker 

Charlotte Andersens v. 15, 0374 Oslo 

Tlf.: P 22 14 07 86 

Mobil: 959 40 897 

Faks: 22 31 75 99 

E-mail:   ove.flotaker@cermaq.com 

Viseformann: 

Bjørn Bogerud 

Sondreveien 2 D, 0378 Oslo 

Tlf.: 22 14 19 62 

Faks: 22 14 92 83 

Mobil: 909 79 807 

E-mail:  bbogerud@frisurf.no 

 

Sekretær: 

Anne Ma Thorsen 

Stubben 6, 1512 Moss 

Tlf.: 69 27 52 91 

Mobil: 932 40 209 

E-mail: annema.thorsen@portalen.no  

 

Kasserer: 

Håvard Lillegård 

Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk 

Tlf.: A 21 02 95 14 

         P 67 56 23 55 

Mobil: 907 40 873 

E-mail: A  havard.lillegard@ orientering.no 

             P  famlill@online.no  

 

Styremedlem: 

Unni Agdestein 

Slemdalsv. 117B, 0777 Oslo 

Tlf.: 22 49 21 36 

Mobil: 918 52 766 

E-mail: unni@agdestein.no 

 

Styremedlem: 

Thorleif Gange 

Pareliusv. 15D, 1177 Oslo 

Tlf.: P 22 29 24 85 

Mobil: 909 26 715 

Fax: 22 29 89 10 

E-mail:  thorlleif@gange.no 

 

Varamedlemmer: 

Unni Nicolaysen 

Tlf.: 22 14 04 81 

Mobil: 976 55 616 

E-mail: Unni.nicolaysen@mac.com 

 

Per Wright 

Tlf.: 2259 81 02 

Mobil: 926 95 756 

E-mail: perfw@online.no  

 
 
 
 
 

N.I.V.-NYTT 

utkommer januar, april, juni, oktober 

Redaksjon 
Per Jorsett (Redaktør) 

Bjørn Bogerud 

Anne Ma Thorsen 

Håvard Lillegård 

Foto   
Arthur S. Knudsen 

Anne Ma Thorsen 
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Medlemsmøte 22. januar 2008 
 

Formannen ønsket velkommen til møtet og et godt nytt år til alle. Et spesielt velkommen til 

dagens kåsør Torbjørn Færøvik. 

 

Neste møte blir 13. mars med Idrettspresidenten Tove Paule som hovedinnslag. 

 

20-års-jubiléet vil bli markert  sammen med årsmøtet 2008. 

I anledning jubiléet vil det bli utgitt et festskrift. I den forbindelse etterlyste billedredaktøren 

fotos fra foreningens første år. Ta kontakt med Arthur S Knudsen så snart som mulig. 

 

Thorleif Gange reklamerte igjen for opprettelsen av en PC-klubb i regi av Senior-nett. 

Interessen foreløpig har vært nokså laber. Han understreket hvor viktig det er for oss alle å 

”være på nett”. I løpet av få dager vil foreningen få en elektronisk oppslagstavle, eller med 

andre ord, sin egen hjemmeside. Altså enda viktigere å være oppdatert!! 

 

Siden vi var samlet sist har to av våre medlemmer gått bort. 

Bjørn Bogerud minntes Jan Hemsvik med varme ord og Hroar Elvenes holdt en vakker 

minnetale for Lorang Ridder-Nielsen. 

 

Ordet ble så gitt til Torbjørn Færøvik som kåserte over emnet 

 

DET NYE KINA, VENN ELLER FIENDE 
 

Torbjørn Færøvik har foretatt mange reiser i Asia, og har utgitt flere reiseskildringer fra dette 

kontinentet. For sine bøker om India og Kina ble han tildelt Brageprisen både i 1999 og i 

2003. I 2006 fikk han Cappelen-prisen for sitt samlede forfatterskap. 

 

Siden han var i Kina for første gang i 1974 har det skjedd en formidabel utvikling, MEN 

utviklingen og forandringen har hovedsakelig foregått i de store og middelstore byene. På 

landsbygden er levestandarden og ikke minst utstyret nærmest forhistorisk. De kan ha redskap 

som vi brukte for 2-300 år siden. Årlig inntekt kan være så lav som fra 600 til 2300 kroner.  

Gjennomsnittlig størrelse på en gård er 4,6 mål. Kanskje ikke rart at man flykter fra gård og 

grunn!  Nyrike kinesere derimot kan skilte med ALT, og de liker å eksponere sin rikdom. 

 

Kina har ca 102 millioner tilreisende i året. Ikke bruk kart som er eldre enn 3-4 år gamle! 

Befolkningen øker med 8-10 millioner årlig. Med regelen om kun 1 barn pr. familie håper 

man å kunne stabilisere befolkningstallet på 1,5-1,6 milliarder dvs. ca 20% av verdens 

befolkning. 

 

Da Marco Polo kom til Kina i 1271 var Kina et meget rikt land! Allerede før 1200 hadde man 

faktisk papirpenger! Vi som er opplært til å tro at Gutenbergs bibel fra 1456 var den første 

trykte bok må revidere vår kunnskap. Den første boken var antagelig fra år 868 og het 

Diamantsumatraen. Ytterligere noen facts: 

Kina er 27 ganger større enn Norge 

Yangtze-elven er 632 mil lang 

Kina har 5,57%  av verdens handel mens befolkningen er på 21%! 

Kina lå langt foran oss i handel og kultur fra år 700 til ca.17-1800-tallet. 

Så kom borgerkrigene. De medførte stor fattigdom og noen ganske få med stor rikdom. 
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Thorbjørn Færøvik med en av sine bøker om Kina 

 

 

Da formann Mao kom til makten ble fattigdommen ”fordelt” – ingen skulle være rike. 

Befolkningen gikk i hans tid opp fra 500 millioner til 1 milliard. 

 

I Kina foregår nå den antagelig største folkevandring noensinne i verdenshistorien – fra 

landsbygdene og til byene. Dette er en ønsket utvikling fra politikerne. Og lederne har sluppet 

økonomien helt løs. Fremtiden kan virke ganske uforutsigbar. Det er for mange ledige hender. 

De må overføres fra jordbruk til service. Allerede nå er mye av Vestens produksjon lagt til 

Kina, men mekaniseringen er lav. Her kan det ligge en ueksplodert bombe, arbeidsledigheten 

kan bli enorm! Kina ønsker en internasjonal økonomi, men balanserer foreløpig på en 

knivsegg. Og en ”eksplosjon” kan få følger for en hel verden. 

 

Man kan spørre seg om hva som holder et slikt enormt land sammen. Svaret er ifølge Færøvik 

RIS, tegnet for ris er det samme i hele Kina til tross for de 70-80 forskjellige dialektene, OG 

Konfusius, moralfilosofen, hvis hovedtese er ærbødighet og lydighet. Dette er de oppdratt 

med, og det sitter hardt i ryggmargen hos kineserne. Nå er det Det Kommunistiske Parti som 

skal adlydes! 
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Vesten forlanger demokrati, og i særdeleshet nå før de får arrangere OL! Lederne er redde for 

”smitten”, og gjør sitt beste for å stenge av for CNN, internett, sms m.v. De ønsker alltid å 

være i etterkant av teknologien, ingen brå omveltninger, alt skal skje med plan, små skritt av 

gangen, forsiktig-forsiktig! 

 

OL kommer til å gå bra rent teknisk, ingen tvil om det. MEN med stort oppbud av 

sikkhetsvakter. Det påstås at så mange som hver 15. publikummer vil være en sikkerhetsvakt, 

og Den Himmelske Freds Plass vil være avstengt. Her skal det ikke få bli noen 

demonstrasjoner i likhet med det som skjedde i 1989! 

 

-I spørrerunden etterpå gikk det frem at sosialsystemet var så-som-så. Enhver er sin egen 

lykkes smed. Statsansatte får riktignok en liten pensjon, og utenlandske selskaper må være 

pensjonsgivende og ha forsikring for de ansatte. 

-Færøvik har hatt kurs for Olympiatoppen om skikk og bruk, økonomi og kultur. Ha 

tålmodighet, køene er lange, men vennligheten er stor. Det gjelder å ikke irritere seg eller 

blåse seg opp! 

-På spørsmål om Kina egentlig er et diktatur som ikke burde få arrangere OL var svaret at ja, 

de er et diktatur, men at det kanskje ikke er så ille som det var i Sovjet i 1980. 

Det er et hardt regime, og de statuerer eksempler nå i forkant. Men kineserne har større frihet, 

og det er større rom for den enkelte nå enn det var i Sovjet da. Dessuten er det ikke blitt noe 

verre etter år 2001 da kineserne ble tildelt OL. Og for øvrig, hvorfor skal ikke idrettsfolk 

kunne reise til Kina når alle vi andre gjør det! 

-Kan forurensningen bli et problem for idrettsutøverne? Ja, men det er planlagt tiltak som skal 

gjøre at det blir mindre forurensning i Beijing under lekene, f.eks. skal bilkjøring inn til byen 

begrenses kraftig. 

 

For kineserne er det mye som står på spill. Mye kan gå galt.  I tillegg til OL i 2008 skal de ha 

verdensutstilling i 2010. De satser alt på politisk stabilitet! 

 

Formannen takket for et meget interessant foredrag. SÅ lenge er det sjelden å få våre 

medlemmer til å sitte helt stille! 

 

Ref.v/Anne Ma Thorsen 

 

 

ETTERLYSNING! 
 

Det arbeides i øyeblikket med et lite jubileumsskrift til vårt 20 års-jubileum. Redaktør er 

Aage Møst og billedredaktør Arthur S. Knudsen. 

 

Ved gjennomgang av billedarkivene viser det seg at det er store mangler når det gjelder de 

første årene i foreningens liv. Hvis noen av medlemmene skulle være i besittelse av bilder fra 

foreningens møter og turer i perioden 1988 til 2002, ber vi om at det tas kontakt med Arthur 

S. Knudsen, enten via e-post: asverkn@online.no eller telefon 63 81 54 52 (mob. 482 72 297) 

eller selvfølgelig med ”snail-mail” til Strandveien 16, 2010 Strømmen. 

 

Fort-fort!! 
 

 

mailto:asverkn@online.no
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Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 
 

Forslag på kandidater – Forslagfrist! 

 
NIVs årsmøte 2007 vedtok enstemmig et forslag fra styret om å opprette en hederspris som 

årlig kan tildeles en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. 

 

VEDTEKTER: 

 1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk journalist 

som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for idretten. Ved vurderingen legges det 

vekt på at vedkommende har satt idretten og dens betydning inn i en 

samfunnsmessig sammenheng, har dokumentert særlig god innsikt i generelle 

idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig kompetanse i en eller flere idretter. 

I tillegg skal språkføring og formuleringsevne vektlegges. 

 2. Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIV’s medlemmer 

fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret fastsetter hvert 

år. Det kan foretas kun en tildeling pr. år. 

 3. Utdeling foretas på foreningens årsmøte. 

Kandidater kan representere alle relevante medier; presse, radio, TV etc, være aktive i dag, 

men gjerne ha lang erfaring.  

På første styremøte etter generalforsamlingen vedtok styret å oppnevne et utvalg som skal 

vurdere og foreslå kandidat(er) til prisen. Foreslåtte medlemmer: Kirsti Jaråker, Hans B. 

Skaset og Åge Dalby, med undertegnede som leder. Alle de foreslåtte har sagt seg villig. 

Styret har satt fristen for innsendelse av forslag til 15. Juni 2008. 

Forslag bes vennligst sendt utvalget, v/leder Unni Nicolaysen,  

Skådalsvn. 26 A, 0781 Oslo, mailto: unni.nicolaysen@mac.com 

 

For komiteen 

Unni Nicolaysen 

Leder 

 

 

MEDLEMSMØTE 13. mars 2008 
  

Det var møtt opp godt over 40 medlemmer da formannen kunne ønske velkommen til et helt 

spesielt møte – det første med Idrettspresidenten, som attpåtil har vært medlem i NIV i en 

rekke år uten å vise seg! 

  

Men før han ga ordet til henne var det andre som skulle markeres og gjøres stas på. 

  

Først de medlemmer som møtte for første gang. Denne gangen var det altså selveste 

Idrettspresidenten og dessuten hennes søster Inger Marie Holte som ble ønsket velkommen 

og overrakt merke og sjal. 

  

mailto:unni.nicolaysen@mac.com
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Denne gangen hadde formannen også gleden av å gratulere vår hoff-fotograf, Arthur S. 

Knudsen med Kongens fortjenstmedalje i gull. Det er - som alle vil vite – selvfølgelig i første 

rekke hans helt spesielle innsats for svømmesporten som har bidratt til denne påskjønnelse, 

som må betegnes som vel fortjent.  

 

 

 
 

 

Meldingen om utnevnelsen kom like etter at vi hadde skrevet noen hyldningsord 

i anledning av 80 årsdagen. Vi kan derfor også vise til gratulasjonssiden vår. 

 
 

Og så var det noen som hadde fylt ”runde år” siden sist vi var sammen: 

Ingrid Wigernæs var 80 år 22. februar. Som seg hør og bør ble hun gratulert med en liten 

oppmerksomhet fra foreningen. 

  

Hjalmar Andersen, bedre kjent som Hjallis, hadde fylt 85 år dagen i forveien, men ”fuglen 

var fløyet” sydover, og formannen hadde ikke klart å få tak i ham på mobiltelefon. Han fikk 

applaus, og kanskje vanker det en liten påskjønnelse på neste møte… 

  

  

 

Og så var tiden inne for idrettspresident TOVE PAULE som skulle snakke LITT om 

hvordan det var å være den første kvinnelig idrettspresident, men ALLER MEST om arbeidet 

i Idrettsstyret, og den dreining arbeidet der etter hvert har tatt. 

  

Og la det være sagt med en gang, det var en sprudlende fornøyd idrettspresident som besteg 

talerstolen! 

  

Det var på dagen 10 måneder siden hun ble valgt, og hun liker jobben sin! Hun likte 

valgkampen, hun likte å bli valgt og hun trives i den posisjonen hun har fått! Sånn skal det 

være, ingen falsk beskjedenhet! 
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 Jobben er vanskelig og har vært et eneste langt mediekjør! Men som hun sa, hun hadde 

bestemt seg for å være tilgjengelig, åpen, ærlig, oppriktig og BLID, og da må man ta 

ulempene som følger med. Hun innrømmet at hun nok hadde fått noe kjeft, men som hun sa, 

da får man bare prøve å gjøre ting bedre neste gang! 

Hun berømmet det sittende Idrettsstyret for godt samarbeid, stor takhøyde og åpenhet, men de 

som på siste Ting hadde gått foran og forlangt åpenhet (idrettskretser og særforbund) var ikke 

alle like villige til åpenhet i sitt arbeid. 

  

Siden en del av politikken er informasjon, åpenhet og kommunikasjon var Idrettsstyret først 

gått i gang med dialogmøter med særforbund, idrettskretser og ikke minst politikere. 

  

  

På Tinget i fjor vår ble IDRETTSPOLITISK DOKUMENT for inneværende 

tingperiode vedtatt. 

  

”En åpen og inkluderende idrett” er valgt som hovedutfordring for idrettspolitikken i 

tingperioden 2007-2011. Ved en slik fokusering ønsker idretten å 

  

*gi flere barn, ungdom og voksne et bedre tilbud, 

*prioritere grupper som ikke finner seg godt nok til rette i idrettslagene, 

*vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheter for vekst og utvikling og 

*øke det frivillige engasjement og den lokale verdiskapning. 

  

Det er med andre ord store oppgaver det sittende idrettsstyret, sammen med 13.000 

organisasjonsledd innen norsk idrett, har påtatt seg å gjennomføre! 

  

Og det trengs mye penger for å få det til, bare i etterslep på anlegg er vi nå oppe i bortimot 2 

milliarder.  

Og enkelte anlegg, for eksempel utbyggingen av Holmenkollen, må man kunne kalle en 

statsoppgave, og de er ikke tatt med her. 

  

De statlige rammebetingelsene må bli langsiktige og forutsigbare. Konkurransen er stor. Hvis 

vi skulle satse på midler over statsbudsjettet, så ville søknadene veies opp mot sykehus, veier 

og mye annet ”nyttig”, avhengig av hvilken konstellasjon som styrer. Derfor er vi tro mot den 

nasjonale spillpolitikken og Norsk Tipping. 

  

Idrettspresidenten fremholdt at DEN FRIVILLIGE INNSATSEN i idretten er et helt spesielt 

norsk fenomen. Bare 35% av inntektene i norsk idrett kommer fra stat/fylke/kommune, mens 

hele 65%  kommer fra frivillige! Dette tilsvarer 24.000 årsverk (ca 7 milliarder kroner). 

(Les gjerne Stortingsmelding nr 39/07 om frivillighet). 

Fjorårets TV-aksjon er noe av det norsk idrett kan være stolt av. For første gang viste det seg 

at vi hadde flere bøssebærere enn det var bøsser til! 

 

Under de andre punktene i ”En åpen og inkluderende idrett” nevnte hun hvor viktig det er at  

-barn og unge møter et trygt og godt miljø (f.o.m. 2009 må trenere/ledere ha politiattest) 

-barn og unge bør få godt skolerte trenere fra begynnelsen av (kanskje de beste..) 

-barn/unge med innvandrerbakgrunn må integreres 

-alle må lære hva ”fair play” betyr (ikke fores med uttrykk som ”hat-kamper” o.l.) 

 



 9 

Hun avsluttet med å si at vi i norsk idrett i dag i langt større grad kan ta i bruk metoder som 

ikke koster noe, nemlig 

 

SMIL OG SI TAKK! GI LITT MERE ROS! 

 

  

I spørsmål- og kommentarrunden etterpå fikk Tove Paule mye ros for at hun kom, at hun var 

ærlig og at hun alltid ga seg god tid med saker hun involverte seg i. 

Så var selvfølgelig ikke alle helt enige i hennes og Idrettsstyrets disposisjoner, men som hun 

sa ”hvite løyner duger ikke”. 

  

Og til det emnet mange var opptatt av, nemlig Olympiske Leker 2018, ville hun bare svare for 

seg selv og sin egen stemmegivning. Men TV-filmen om Tromsø hadde nok gitt idretten et 

problem. ”Vi bør ha hele folket med oss hvis vi skal få O.L. til Tromsø”. 

  

Formannen, Ove Fløtaker, takket for et friskt, morsomt og interessant kåseri og ønsket 

velkommen tilbake! 

  

  

Neste medlemsmøte blir i mai (dato foreløpig ukjent), og jubileumsturen avvikles 8. og 9. juni 

i Telemarskvassdraget.   

  
Ref.v/Anne Ma Thorsen 

 

  

  

 
 

Inger Marie Holte ble tatt opp som medlem i 2002, men fikk først anledning til å 

besøke oss på siste medlemsmøte. Her får hun sine medlemsprydelser av Bjørn 

Bogerud (NB! Inger Marie er søster av Idrettspresidenten Tove Paule) 
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VÅR NYE ”HJEMMESIDE” 
 

Som de fleste av dem som har møtt på våre to siste medlemsmøter vil ha fått med seg – 

Norske Idrettsleder-Veteraner – har tatt sine første skritt inn i ”Nettalderen”.  Vi har opprettet 

vår egen nettside – eller ”Hjemmeside” – som vi akter å bruke – i første rekke som en 

oppslagstavle for vår nye PC klubb, men også til andre formål.  Disse ”andre formål” tenker 

vi skal være stoff til informasjon og underholdning.  Dette betyr ikke at vi akter å slå vrak på 

vårt aldeles utmerkede medlemsblad – N.I.V.-NYTT eller annen skriftlig informasjon.  Vi ser 

klart for oss at ikke alle har tilgang til en PC – eller om man har – ikke er så dreven i bruk av 

denne. 
  
Vi tror likevel det vil være til glede for våre medlemmer at vi utvikler en slik nettside.  Hva 

den kan brukes til vil de medlemmer kunne se som har evne til å gå inn på Internett 

slik:                                    
 

www.seniornett.no – deretter lokalforeninger – trykk for Oslo – og til slutt finner man vår 

forening – NIV.  Vi er nå inne på vår egen Hjemmeside.  Hva vi hittil har fått i stand kan dere 

lese dere til.  Siste artikkel har tekst og bilder fra våre to siste reiser til Nordisk Møte.  Det sier 

seg selv at vi bør kunne bruke vår side til mer enn dette og vil i denne sammenheng sette stor 

pris på å få innspill fra dere.  Slike innspill kan vi ta muntlig, skriftlig eller gjerne over E-

post.  Ønsket om svar via E-post har to formål.  I første rekke et ærlig ønske om å få gode 

ideer fra dere.  Vårt andre mål er å  
  
SKAFFE OVERSIKT OVER HVEM SOM HAR EGEN 

E-POSTADRESSE 
Det vil med andre ord si at vi gjerne ser at dere rett og slett sender oss en mail, uansett, selv 

om dere ikke umiddelbart har innspill til hva vi skal kunne bruke vår Hjemmeside til.  Som et 

minste bidrag – skriv inn navn, adresse og telefonnummer.  Selv om vi har disse opplysninger 

i annet arkiv vil det være til stor lettelse å få disse opplysninger tilsendt på denne måte. 

  
 

PC KLUBBEN 
Vi slår gjerne et slag for vår nyskapning – PC KLUBBEN.  Vi er i gang med denne, men har 

plass til flere medlemmer.  Gjerne også som par – ektefelle, samboer.  Møtested er på 

Skøytemuseet.  Dere kan påregne at møter starter kl. 11.00 og avsluttes før kl. 14.00 på 

tirsdager eller torsdager.  Man må i den anledning bli medlem i Seniornett Norge og 

kontingent her er årlig kr. 150.-.  For denne beskjedne sum har man møterett, men ingen 

plikt(!), det er ikke gitt at man har tid til alle møter, og det kan hende at de tema vi ønsker å 

servere – ved siden av kaffe og wienerbrød – er av en slik karakter at dere ønsker å ta neste 

møte i stedet.  Hvis man følger oppskriften i annet avsnitt i denne artikkel – hvordan komme 

inn på vår Hjemmeside – vil man øverst i høyre kant kunne se hvordan man kan melde seg 

på.  Om man ønsker å si i fra direkte til Thorleif Gange eller Hans Helmen så gjør også dette 

susen.  Lettest er kan hende å be dere gi et vink via en E-postmelding som herved følger: - 

thorleif@gange.no – a-helme@online.no . 
  
Styret og PC klubben ser fram til mange tilbakemeldinger. 
 

Vennlig hilsen Thorleif Gange                 
 

http://www.seniornett.no/
mailto:thorleif@gange.no
mailto:a-helme@online.no
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VI GRATULERER! 
 

 

Denne gangen starter vi med 

ELDAR HAGEN som 25. april kan feire sin 90-årsdag. Jubilanten kommer fra en stor 

skiløperfamilie i Ytre Rendal (bror av bl.a. O.L.-mester Oddbjørn), men har i mange, mange 

år hatt tilhold i hovedstaden. Han er norsk mester i skistafett 1946 og året etter ble han nr. 3 i 

N.M. kombinert renn. Han har to premier fra Holmenkollens 18 km, seier i Nydalsrennet og 

klasseseier i Vidarrennet. Vi må fremfor alt huske hans innsats under krigen som medlem av 

Kompani Linge. Eldar er hedret med St. Olavsmedaljen m/ekegren. 

 

Så går vi et trinn ned til 85-åringen 

THORALF SANDAKER som 4. mai kan la flagget gå til topps i Los Angeles hvor han har 

sin bopel. Sandaker vil være velkjent for sin innsats som roer. Han var bl.a. cox på O.L.-laget 

i London 1948. Sandaker er hedret med Norges Roforbunds gullmerke. 

 

Øverst på listen over fire 80-åringer finner vi  

ARTHUR S. KNUDSEN som fyller 80 år 23. april. Denne jubilanten hører til i den innerste 

NIV-krets, som varamedlem i styret gjennom mange år og ikke minst som N.I.V.-NYTTs 

faste fotograf. Arthur var formann i Norges Svømmeforbund 1971/75 og har hatt en lang 

rekke tillitsverv bl.a. i de internasjonale svømmeforbundene. Arthur ble, som tidligere nevnt, 

nylig tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. 

 

GRETHE EVJENTH runder de 80 år den 28. mai. Hun vil være mer enn velkjent for sin 

innsats på en rekke fronter. Grethe har seks NM-gull og 28 landskamper i håndball, er norsk 

mester i turn, i diskos og to ganger i kulestøt. Det er nesten slik at man har Egebergs ærespris 

i tankene. 

 

PETER M. LANGE er neste 80-åring. Han feirer sin dag 29. juni. Lange har vært president i 

Norges Curlingforbund i årene 1981/89, og har hatt flere verv i de internasjonale 

curlingorganisasjonene. 

 

Vi må også ta med 

BJØRN BOGERUD i dette nummeret. Han feirer dagen først 18. juli, men vi kan jo risikere 

å komme for sent med julinummeret. Bjørn burde vel hatt sin egen spalte i anledning jubileet. 

Som sekretær og senere viseformann har han vært med på å prege NIV mer enn de fleste. 

Men vi må heller ikke glemme hans innsats innenfor norsk friidrett. Sikkord som Grete 

Waitz-løpet og Stiftelsen Norsk Friidrett forteller de fleste om en solid virksomhet gjennom 

mange år. Vi som husker 1500 m-løpene fra de første 1950-årene vil også minnes en 

fremragende aktiv Bjørn Bogrud. I 1952 fikk han bronse på NM i denne distansen og året 

etter ble det sølv, bare slått av Terje Lilleseth. Også landskamper ble det på Bjørn. 

 

Etter disse fire 80-åringene feirer vi  

SOLVEIG PRØIS TYNNING i anledning 75 års-dagen 3. juni. Denne jubilanten fra 

Porsgrunn har vært formann i Odd Skien og i Telemark Idrettskrets. Hun har også hatt sete i 

Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité. 
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Og så runder vi det hele av med en ”junior” i selskapet. 

 

BENTE HOEL er nemlig bare knuslete 65 år den 7. juni. Bente vil være velkjent for sin 

innsats som styremedlem i NIV gjennom mange år. På det idrettslige plan har hun vært 

medlem av Norges Curlingforbunds styre i årene 1977/94, hvorav seks år som visepresident. 

Foruten en lang rekke verv i internasjonale curlingorganisasjoner kan Bente se tilbake på seks 

NM-gull og sølv og bronse fra verdensmesterskapene. 

 

OG SÅ VAR DET HIPP, HIPP, HURRA FOR ALLE ÅTTE! 
 

 

GULL TIL AKSEL LUND SVINDAL 
 

NIV-representantene Hroar Elvenes og Per Jorsett utgjorde også i år komitéen som deler ut 

Aftenpostens gullmedalje, sammen med avisens sportsleder, Bertil Valderhaug. Trioens 

beslutning om å dele ut medaljen for 2007 til Aksel Lund Svindal vil allerede være godt kjent 

gjennom media, og har vunnet gehør i alle leire. 

 

 

DET MUNTRE HJØRNE 
 

En episode fra fotball-landslagets siste kamp for året – nede på kontinentet i tyveårene. Alle 

spillerne fikk full frihet om kvelden, men beskjed om at det var avreise neste dag like etter 

frokost. Ved frokosten manglet imidlertid to mann, som ganske raskt dukket opp, noe medtatt 

etter nattens ”feiring”. 

 

Det var da den ene av de to spillerne – med ryggen mot veggen for å kunne stå noenlunde 

støtt – uttalte følgende: ”Det er ledelse, det gutter, dem spiser frokost før spellera får lagt seg 

om kvelden.” 

 

Replikken bløtgjorde alle. Ingen represalier. 

 

O.L.-PLUKK 
 

Abebe Bikila fra Etiopia ble en folkehelt under Roma-lekene 1960 da han vant maraton i sko- 

og strømpeløs tilstand. Han ble ikke mindre populær da han kopierte bedriften fire år senere. 

Da slo han sølvmedalje-vinneren med over fire minutter (denne gang med sko). Bikila ble 

delvis lammet etter en motorsykkelulykke i 1969. Han døde fire år senere, 41 år gammel. 

 

*** 

Den finske spydkasteren Matti Järvinen fikk olympisk gull i 1932. Da kunne familien hans 

stolt summere opp følgende O.L.-triumfer: 

Pappa Werner gull i diskos 1906, pluss to bronsemedaljer i samme gren, bror Akilles sølv i 

tikamp 1928 og 1932 og altså Matti gull i 1932. 
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MINNEORD 

 

JAN HEMSVIK ER DØD 

 

Ved nyttårstider fikk vi den triste meldingen om at Jan Hemsvik – en av norsk friidretts mest 

trofaste slitere – var gått bort, vel 83 år gammel. 

 

Hemsvik hadde gjennom årene en rekke tillitsverv innen friidrettens forskjellige 

organisasjoner, men først og fremst vil han bli husket som den uovertrufne speaker. Her var 

ingen oppgave for stor og ingen for liten til at Jan Hemsvik kunne løse dem. Hans 

personkjennskap var nær sagt utrolig, og det er gjennom årene et utall stevner, som fikk 

gleden av hans dyktighet på speakerområdet. 

 

Vi lyser fred over en stor idrettsentusiasts minne. 

 

Per Jorsett 

 

 

 

 

 

 

LORANG RIDDER-NIELSEN ER DØD 

 

I forrige nummer av N.I.V.-NYTT innledet vi vår gratulasjonsspalte med å minne om at 

Lorang Ridder-Nielsen ville fylle 90 år den 12. mars. Dessverre fikk ikke den trofaste 

ildsjelen for sjømannsidretten oppleve denne spesielle dagen. 18. januar fikk vi nemlig den 

triste meldingen om at Lorang var gått bort. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner har mistet et kjært og trofast medlem. Det tynnes i rekkene 

blant de riktig gamle. 

 

Vi lyser fred over Lorang Ridder-Nielsens gode minne. 

 

Per Jorsett 
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Utvalg og komitéer for 2008: 

 
AU: Formann, viseformann, sekretær og kasserer 

 

 

-Norsk Idretts Æresgalleri: 

  Per Jorsett (leder), Bjørn Bogerud, Jan Greve og Åge Dalby  

 

-Norske Idrettsleder-Veteraners ærespris: 

  Ove Fløtaker (leder), Håvard Lillegård, Hroar Elvenes og Per Wright 

 

-Aftenpostens Gullmedalje: 

  NIVs medlemmer: Per Jorsett og Hroar Elvenes 

 

-Rekrutteringsutvalg: 

  Thorleif Gange (leder), Håvard Lillegård, Hroar Elvenes og Tormod Knutsen 

 

-Arrangementskomité medlemsmøter: 

  Ansvarlig ”krovert”: Per Ødegaard, Skøytemuséet, Unni Agdestein, Arthur Knudsen og Tor       

   Berg 

 

-Kapitalplassering, lover, regler: 

  Ove Fløtaker (leder), Aage Møst, Erik Sture Larre og Egil Gulliksen 

 

-Stipendkomitéen for NIVs sportsjournalistpris: 

  Unni Nicolaysen (leder), Kirsti Jaråker, Hans B. Skaset og Åge Dalby 

 

-N.I.V.-NYTT: 

  Per Jorsett (redaktør), Bjørn Bogerud, Håvard Lillegård og Anne Ma Thorsen (red.kom.) 

 

-Arrangementskomité for 20-årsjubiléet: 

  Bjørn Bogerud (leder), Hroar Elvenes, Jarl Bibow og Anne Ma Thorsen. 

 

-Redaksjonskomité for jubileumsskrift: 

  Aage Møst (redaktør), Bente Hoel, Egil Gulliksen, Bjørn Bogerud og Arthur S. Knudsen. 

 

-Nordisk Idrettsleder-Veterankongress 2009: 

  Administreres inntil videre av AU 
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NIVs styre i jubileumsåret 2008 
 

 

 

 
 

Noen av den nye PC-klubbens medlemmer sammen med veileder Judith Nilsen 
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ÅRETS ILDSJEL 

 

 

 
 

 

Under årets Idrettsgalla på Hamar ble Rigmor Andresen tildelt prisen til ”Årets 

ildsjel”. En fin og fortjent heder til vårt meget interesserte medlem 


