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Redaktørens røst
Når dette leses har medlemmene fått en hyggelig
invitasjon i posten. Man anmodes om å holde av
dagene 12. til 14. juni for å delta i den 7. nordiske
konferanse for idrettslederveteranene.
Nå er det altså gått hele 12 år siden man innledet
disse arrangementene med en samling i
Stockholm. Senere har man da med stor glede
møtt hverandre i Helsingfors, i Oslo, i
København, Gottland og Åbo. Denne gang er det
olympia-byen Lillehammer som står for tur. Vi
skal ikke gå inn på hele Lillehammer-opplegget i
denne artikkel, men bare fastslå at det faglige
programmet har den spennende tittelen
”Lillehammer-OL 1994 – 15 år etter”.
Det vil være vel kjent at den norske
”delegasjonen” har vært meget fyldig ved alle
disse nordiske møtene, og noe annet vil vi sikkert
ikke oppleve på hjemmebane.
Med konferansen på Soria Moria i frisk erindring
kan vi også være bomsikre på noen fine dager i
opplendingenes hovedstad.
Kort sagt: Vi gleder oss.
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REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 5. MARS
Møtet ble innledet med at formannen viste en billedserie i anledning nordisk kongress
på Lillehammer 12.-14. juni. Det var deler av den samme som han viste på årsmøtet for
Riksidrottens Venner sist høst.
Han gjennomgikk hvorfor akkurat Lillehammer:
-Det er i år 15 år siden vinterlekene på Lillehammer
-Vi ønsker å se litt på langtidsvirkningene
-Hvorfor OL-94 i sin tid ble lansert
-Gjennomføringen
-Hva har den betydd for
*toppidretten i Norge
*Samfunnsutviklingen
*Hva, hvis noe, skjedde med vår nasjon
Å jo, vi kan glede oss til dagene på Lillehammer! Både det faglige og det sosiale
program er tilnærmet ferdig, og her skal ingen få kjede seg!
Han opplyste om at neste møte blir 21. april, hvor vet vi ennå ikke (Skøytemuséet eller
NIH). Og det er dr. philos Rune Slagstad som skal kåsere. Han har bl.a. skrevet ”De
nasjonale strateger” og ”(Sporten) en idéhistorisk studie”.
Før møtet slipper Frode Kyvåg til med en omtale av og invitasjon til Norway Cup
sommeren 2009.
Han fortsatte med introdusere dagens kåsør:

Anne Margrethe Hausken
som hadde valgt å kalle sitt kåseri

”VM-gull eller VG-forside – hva krever mest av en o-løper”
Anne Margrethe Hausken er i dag vår fremste kvinnelige orienteringsløper - med VMgull, EM-gull og vinner av Verdenscup’en. Fra 2006 har hun vært leder av
Olympiatoppens utøverkomité. Hun er i tillegg ambassadør for Right to Play. Hun er en
allsidig idrettsutøver med klasseseier i Holmenkollen for Tjalve, stafettgull i junior-VM
i skiorientering m.v.
Hun er farmasøyt av yrke, har snart sin Ph.D. og er en fritt-talende ung kvinne.
Vi fikk en festlig ”forestilling” med mange morsomme og til dels meget personlige
utspill – godt fremført og med mange vakre og morsomme bilder. Ikke rart at hun til
slutt, etter egne initiativ og dobbeltbunnede utspill, ble VGs yndling. Det er en bragd i
seg selv med mindre man tilfeldigvis skulle være fotballspiller!
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Historien begynte svært tidlig ute i havgapet på Karmøy, ikke var det særlig mye sne
der og dårlig var det med orienteringsterreng! Men hun hadde interesserte og velvillige
foreldre - og inspirerende trenere. Fra hun var 12 år ble hennes liv ”skole-lekser-idrett”!
Vi fikk se utdrag av hennes treningsdagbøker fra hun var 16 år og frem til i dag. Det
gikk litt i bølger, men bortsett fra en liten ”downperiode” i begynnelsen av 20-årene så
økte treningsmengden fra år til år. Til å begynne med var det mye løpetrening - ”god på
å gå langt og bære tungt” - som senere ble utvidet med mye teknikk-trening.
Hun tok oss med gjennom medgang og motgang, gjennom tiden som ”ikke-fungerende
utøver” og sitt første VM-gull som 27-åring. Hun snakket varmt om tidligere og
nåværende trenere og helsepersonell, om familie og venners oppmuntring.
Hennes store år ble 2008. Hun holdt seg skadefri og frisk, justerte treningen, trente mye
teknikk og byttet klubb fra Bækkelaget til Halden. Den siste blir i dag regnet for å være
en av verdens beste orienteringsklubber som bl.a. driver mye med nattorientering og
”strippede” kart.
Første mai 2008 kom det store ”gjennombruddet” – hele førstesiden i VG! Hun
innrømmet villig at hun hadde jobbet, ikke bare for sin egen PR, men også med tanke på
unge som kom etter henne. Er du PR-kåt blir du ikke orienteringsløper! Hun ønsker
rekruttering, og hun gir gjerne av seg selv for å hjelpe til!
Og hun snakket om media. Hun var fascinert av mediene og hun brukte tid på dem. Det
gjaldt å være tilgjengelig, engasjert i det man driver med, bestemme på forhånd hva
man vil si og ikke si. Noen små overdrivelser må man kunne koste på seg! Så gjaldt det
å gi en skikkelig vinkling på saken, og deretter en NY vinkling. Hun hadde også en
meget betimelig advarsel:
Tro ikke alt du hører, tro ikke alt du leser, tro ikke alt du ser! Vær alvorlig, men ikke for
alvorlig!
Og har man først kommet seg til topps, både i idretten og i mediene, så husk å NYTE
DET!
Hun følte seg trygg på at det kunne bli mer å juble for i 2009!
Hun kom også kort inn på Årets Idrettsgalla hvor hun i første omgang ikke engang var
nominert, men så etter hvert ble nominert i Åpen klasse. Dette skyltes først og fremst
vårt medlem Tom A. Schanke som skrev en fnysende pressemelding om det. Deretter
ble saken fulgt opp fra VGs side, samt fra venner i NRK. Hun hadde noen velvalgte ord
om samarbeidet mellom NIF og NRK i denne saken. Hvis ikke EM, VM og WC-seier
skulle kvalifisere til nominasjon, så ……
Hun høstet stor og velfortjent applaus fra forsamlingen og en stor takk og en liten gave
fra formannen!
Ref. v/Anne Ma Thorsen
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KOMITÉER 2009
Utdrag fra styrereferat 13. januar 2009
Sak 12/09 Konstituering av styre og oppnevning av komiteer
-Arbeidsutvalget vil fortsatt bestå av formann, viseformann, kasserer og sekretær
-Norsk Idretts Æresgalleri:
Per Jorsett (leder), Bjørn Bogerud, Jan Greve og Åge Dalby
-Norske Idrettsleder-Veteraners ærespris: Ove Fløtaker (leder), Hroar Elvenes, Per
Wright og Magnhild Sundli Brennvall
-Aftenpostens Gullmedalje: NIVs medlemmer: Per Jorsett og Hroar Elvenes
-Rekrutteringsutvalg: Håvard Lillegård (leder), Hroar Elvenes, Tormod Knutsen,
Elisabeth Seeberg og Per Wright
-Arrangementskomité medlemsmøter: Ansvarlig ”krovert”: Per Ødegaard,
Skøytemuséet, Unni Agdestein, Arthur S. Knudsen og Tor Berg
-Kapitalplassering, lover, regler:Ove Fløtaker (leder), Aage Møst, Erik Sture Larre og
Egil Gulliksen
-Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: Unni Nicolaysen (leder),
Kirsti Jaråker, Hans B. Skaset og Åge Dalby
-NIV-NYTT: Per Jorsett (redaktør), Håvard Lillegård, Bjørn Ruud og Anne Ma
Thorsen (red.kom.)
-Nordisk Idrettsleder-Veterankongress 2009:
-Faglig del: Ove Fløtaker (assistert av Bjørn Bogerud) leder, Hans B. Skaset, Linda
Verde og Odd Martinsen
-Praktisk gjennomføring og sosiale arrangements: Stein Rohde-Hanssen, Unni
Agdestein, Bente Hoel, Rolf Nyhus, Egil Gulliksen og Åge Dalby.
-Engasjert utredningsmedarbeider: Ragnhild Holmen Waldahl
Når det gjelder PC-klubben og ansvaret for NIVs hjemmesider er de inntil videre
ovelatt til Thorleif Gange.
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DET MUNTRE HJØRNE
Idag byr vi på en liten ord-duell mellom to av våre medlemmer.
Scenen er Hamar Stadion 1956. Knut Johannesen og Roald Aas kommer ut av
garderoben for å gå 10.000 m under N.M. i sprengkulden.
Roald har klar ledelse etter tre løp, men antyder at Knut fremdeles har en god sjanse til å
bli mester. "Ja, men da må du gå med kalosjene på", svarer Knut - kort og greit.
(Til orientering: Roald tok av kalosjene og ble mester).
Eneste tilhører var Sportsmandens utsendte og meget forfrosne medarbeider,
som i dag er redaktør i NIV-NYTT.

O.L.-PLUKK
Johnny Weissmuller vil være best kjent av det store publikum som filmens store Tarzan.
Men mange vil også huske at han var en av de virkelig store svømmestjernene med fem
olympiske gullmedaljer (tre individuelt og to i lag), foruten at han også var på det
amerikanske vannpololaget som fikk bronse i 1924. Det skjedde to måneder før
Weissmuller fylte 20 år. Han døde i 1984, altså 80 år gammel.

KONGEN OG KONGEPOKALENE
I den siste medlemsmatrikkelen (og de tidligere også) har man ”fratatt” Kong Harald
både heder og ære. Hans Majestet har nemlig til sammen 8 kongepokaler, ikke 4 som
oppført. Grunnen til feiloppføringen er antagelig at de fire første fikk han før Norges
Seilforbund ble stiftet (forøvrig med Kongen som første president). Den gang ble
seilsporten administrert av KNS. Disse er ikke ”tellet” med.
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V I GRATULERER
Denne gang kan vi ikke presentere noen virkelig gamle jubilanter.Vi må nøye oss med
80 år, som høyeste tall. Det er
LEIF LJUNGQVIST som representerer denne årgangen da han feirer 29. april.
Ljungqvist har hatt rosporten som sitt idrettslige virkefelt. Han har vært formann i
Norges Roforbund og medlem av Norges Olympiske Komitè i tillegg til virke som
internasjonal dommer og flere styreverv i Norske Studenters Roklubb. Innen NIV har
han hatt jobben som revisor i mange år.
Så følger to 75-åringer.
THORVALD LARSEN er først ute da han runder denne milepelen 19. mai. Larsen har
et bredt idrettslig engasjement på lokalplan og som teknisk sjef for flere store
skiarrangement. Men først og fremst vil vi kanskje huske hans innsats som formann i
Oslo Idrettskrets gjennom perioden 1988/94.
75 år blir også
TORMOD MOUM, som har 9. juni som fødselsdag. Moum var i sin tid visepresident i
Norges Skøyteforbund, men mange vil først og fremst huske ham som trener innenfor
denne gren. Han har også en lang rekke andre tillitsverv innen idretten, bl.a. som
styremedlem i Norges Padleforbund og i Norges Idrettsforbund. Han var også sterkt
med i LOOC og har hatt sete i ISUs tekniske komitè.
Så hopper vi et avsnitt ned til 70-åringen
INGER NORBYE, som kan feires på selveste 17.- mai-dagen. Hun var formann i
Skiforeningen i årene 1993/96 og styremedlem i Norges Skiforbund i to perioder.
Innen NIV satt hun som vararepresentant til styret i fire år.
65 er tallet vi registrerer når vår trofaste kasserer
HÅVARD LILLEGÅRD jubilerer 4. juli. Han har vært Norges Orienteringsforbunds
general-sekretær i 16 år og har hatt verv i Bærum Skiklubb i 30 år, bl.a. som formann i
4 år. Videre minner vi om innsatsen i Forsvarets Idrettsråd gjennom flere år og om at
han vært lærer ved Norges Idrettshøgskole.
Så runder vi av dagens gartulasjonsspalte med 60-åringen
KARI STRANDE, som heiser flagget når vi kommer frem til 1. juli. I listen over en
lang virksomhet på ulike felter står vel orienterigssporten også hennes hjerte nærmest.
Hun satt i Norges Orienteringsforbunds styre i årene 1973/74 og 1985/86 og kan vise til
stor innsats i en rekke komiteer og utvalg.
OG SÅ VAR DET TRE GANGER TRE FOR ALLE SEKS.
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ODD SVARTBERG ER DØD
Et meget interessert og populært medlem av NIV, Odd Svartberg er gått bort, vel 82 år
gammel. Odd hadde et langt og meget fortjenstfullt virke innenfor håndballsporten,
som stod hans hjerte nærmest av alle idretter. 28 år gammel ble han valgt til
styremedlem i Norges Håndballforbund, hvor han etter 10 års kraftinnsats ble valgt til
forbundets president i 1965.
Dette ansvarsfulle verv hadde han i åtte år frem til 1973. Han var også i en lang periode
varamann til styret i Norges Idrettsforbund og Norges Olympiske Komité.
I vår organisasjon vil han huskes for klare innlegg i debattene, og først og fremst for
sine fem år som valgkomitéens formann.
Hans presentasjon av valgkomitéens forslag hørte til de mer humørfylte innslag i
årsmøtene.
Vi lyser fred over en stor idrettsleders minne.
Per Jorsett

THOR HERNES ER DØD
Under siste medlemsmøte fikk vi den triste beskjeden om at Thor Hernes var gått bort
vel 82 år gammel. Hernes var en velkjent mann i idrettskretser både på grunn av sin
aktive innsats og for arbeidet i idrettens sentralorganisasjoner.
Som fotballspiller ble han ”gullklokkemann” og utkjempet i alt 27 landskamper. Han
fremsto da også som en av Lyns støttespillere i begynnelsen av 1950-årene.
I perioden 1968-86 var han generalsekretær i Norges Idrettsforbund og hadde også en
lang rekke tillitsverv og treneroppgaver innen fotballorganisasjonene.
I tre år var han president i Europarådets idrettskomité.
I NIV var han med fra starten.
Per Jorsett
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NIV HAR FÅTT ”HJEMMESIDE”
I løpet av meget kort tid har Thorleif Gange fått vår HJEMMESIDE opp å stå. Her er
hva han kan fortelle dere om denne. Og det vil med tid og stunder komme mye mer!
”Styret i Norske Idrettsleder-Veteraner har bestemt at nå skal også vi ”på nett”. Vi skal
ha vår egen hjemmeside på Internett – tilgjengelig for all verden og ikke minst våre
egne medlemmer, hvorav cirka 2/3 deler har egen e-postadresse og sikkerlig også
tilgang til internett. Vår hjemmeside blir som et lite bibliotek for oss, i det vi vil finne
faste opplysninger om NIV – så som det valgte styret og komitéene, med adresser. Vi
vil litt etter hvert bygge ut den faste informasjonen som vi finner er tjenlig for
medlemmene. Vedtekter og andre regler har allerede kommet på plass.
Du vil finne den første dagsaktuelle saken som er orientering om Lillehammer-dagene
og en innlagt mulighet for direkte påmelding. Vi skal ikke se bort i fra at denne metode
også vil bli brukt i fremtiden, i tillegg til telefon, faks og brev.
Ved å følge oppførte linker får man mulighet til å kikke de nordiske idrettsforbundene i
kortene - og under disse de nordiske veteran- og venneforeninger.
Trykk dere inn og bli kloke. Vi forventer å bygge opp et lite bildearkiv som jeg håper
skal kunne bli til hygge og nytte.
Vi vil også forsøke å gjøre hjemmesiden dagsaktuell – store ord – som en veggavis
plusset på med ”den gode historie”. Om det vil bli ukens – eller månedens historie - vil
tiden vise. Det er litt av en utfordring å holde en slik veggavis levende. Men
ambisjoner må man ha! Ja, og så, hvor finner man den gode sigar?
Lær dere denne enkle adresse: www.idrettsveteraner.com. Husk, vi er også åpne for
gode innspill. Kan vi sammen finne opp kruttet?
God Påske sier jeg i det jeg skriver, og vel overstått Påske til dere når dere leser.
Thorleif Gange”

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 21. APRIL
Formannen kunne ønske velkommen 40 medlemmer til møtet som denne gangen ble
holdt på Norges Idrettshøgskole. Han kunne samtidig meddele at møtet i september
antagelig igjen ble i Skøytemuséets lokaler.
Han ga så ordet til Hroar Elvenes som holdt en kort minnetale over Odd Svartberg som
døde i mars. Hans B. Skaset holdt deretter minnetalen over Thor Hernes som døde for et
par dager siden. Forsamlingen minnet dem i stillhet.
Deretter var det feiring av fødselsdager. Thorleif Gange blir 75 år 22. april og Leif
Ljungqvist blir 80 år 29. april. Begge ble behørig gratulert og overrakt hver sin gave.
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Han ga deretter ordet til

Frode Kyvåg

som nå har ”levet med” Norway Cup i 35 år! Han holdt et inspirerende innlegg om et av
verdens største idrettsarrangement (ca 1400 lag med over 30000 deltagere).
Han snakket om hvordan de rekrutterte til frivillig innsats hvert år, og hvordan
arrangementets hovedhensikt var å integrere og inkludere. Det er et meget fargerikt
fellesskap og i høyeste grad flerkulturelt.
De har ca 1100 frivillige som jobber gratis i en uke. Det er meningsfylt for alle og
forhåpentligvis kan de være med å redde noen utsatte unge fra vold, rusmisbruk etc.
Han ønsket alle medlemmene velkommen til å overvære Norway Cup 28. juli fra kl.
1200-1500. Påmeldingen må skje innen 30, juni. Alle medlemmer har fått invitasjonen
enten på e-mail eller i vanlig post.
Formannen ga deretter ordet til dagens hovedkåsør som var
RUNE SLAGSTAD.
Slagstad er dr.philos., samfunnsforsker, redaktør, sosiolog, historiker m.m.m. Og han er
forfatter. Hans kanskje mest kjente bok er ”De nasjonale strateger”, en politisk
norgeshistorie om kunnskapselitens mål og metoder for å modernisere Norge. Den kom
ut i 1998.
Hva som kanskje er enda mer interessant for vår forenings medlemmer er oppfølgeren
som kom i vinter, ”(Sporten) en idéhistorisk studie”. Og med bakgrunn i denne hadde
han kalt sitt kåseri
”Idretten – på sporet av en nasjon”.
Han startet med forsøksvis å sondre mellom ordene SPORT og IDRETT. Kan man
kanskje si at ”sporten” gir rekorder mens ”idrett” er karakterdannende? I dag vil de
færreste ha noen mening om akkurat dette.
Ordet sport kommer fra engelsk og omfattet nok i begynnelsen kun byelitens
oppdagelse av det sunne og gode, og helt klart eksklusive, ved fjellvandring. Sport og
idrett er i dag blitt en massekultur i vårt samfunn, godt støttet av aviser, radio og TV.
Han tok oss med gjennom historien om opprettelsen av Centralforeningen for
udbredelse af Legemsøvelser og Våbenbrug i 1861, Den Norske Turistforening i 1868, og norsk skøyte-og skihistorie. -Om skøyter som i begynnelsen bare ble drevet i Oslo, i
Trondheim og på Hamar. -Om det som internasjonalt ble kalt Hamarsystemet. -Om
skihistorie fra hele landet, og om Nordmarka, Husebyrennet og ikke minst
Holmenkollrennet. Om ”Kollen” som i sin tid ble kalt bøndenes og embedsmennenes
smeltedigel Om hvordan Holmenkollbanen ”tvang” seg frem fordi oslo-borgerne ville
ha kortere vei ut i naturen.
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Veien fremover handlet om seire og tap, vinnere og tapere, og om sportens fremvekst
som nasjonal identitetsskaper. Norge er i dag en sportsnasjon på tvers av alle
klasseskiller. Og som ”den gang” er riktignok sport en kamp om heder, ære og medaljer,
men det er også et ønske om ikke å spesialisere seg for tidlig og et ønske om allsidig
trening for alle.
Ref. v/Anne Ma Thorsen.

NORDISK KONGRESS PÅ LILLEHAMMER

Pr. 22. april er det påmeldt ca 110 personer i tillegg til foredragsholderne. Fristen for
påmelding er gått ut, men hvis du skynder deg, så kan det hende vi også kan få plass til
deg som av en eller annen grunn ikke har fått meldt deg på ennå!

JUBILANTER PÅ SISTE MEDLEMSMØTE

LEIF LJUNGQVIST 80 ÅR

OG

THORLEIF GANGE 75 ÅR
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BILDER FRA MEDLEMSMØTET 21. APRIL

RUNE SLAGSTAD

FRODE KYVÅG

FORSAMLINGEN I UVANTE OMGIVELSER
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