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Idrettspioneren Ingrid 85 år

ALLTID BLID: Ingrid Wigernæs fylte 85 år 22. februar. Hun ble selvsagt hedret på
NIVs medlemsmøte. Idrettspioneren Ingrid er av de store forkjempere for norsk
kvinneidrett. Hun ble historisk gjennom «Jentut´n» i VM 1966 og OL 1968. NIVmedlemmer Kåre J. Grøtta og Aud Hvammen Lunde følger interessert med.
Gratulerer nok en gang, kjære Ingrid
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Lars Kolsrud
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E-mail: lars.kolsrud@olympiatoppen.no
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Styremedlemer:
Berit Berthelsen
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NIV har fått nye nettsider, og vi ønsker den kunnskapsrike
Hans B. Skaset velkommen som gjesteskribent.
NIVs tidligere leder har tilbudt seg å skrive artikler med
jevne mellomrom. Tema vil være alt innen idrettens
organisering fra Norge til IOC. Hans B. velger selv tema, og
redaktøren er sikker på at medlemmene vil nyte godt av alle
faglige innspill og synspunkter som kommer. Hjertelig
velkommen, Hans B.!
NIVs nettsider har følgende domenenavn:
http://idrettsveteraner.com/
NIV skal som tidligere bekjentgjort feire 25-årsjubileum på
Oustøen Country Club 11. juni. Vi håper på sol, god
stemning og flott feiring for den rutinerte 25-åringen. NIVs
nettsider vil i ukene før jubileet komme med diverse
informasjon og historisk omtale.
Stadig flere av NIVs medlemmer benytter seg nå av
internett. Redaksjonen ønsker e-postadresser til samtlige
medlemmer på nett. Vi har de fleste adressene, men det
hender at medlemmene får nye adresser som ikke er
innmeldt. NIV ønsker å være så oppdatert som mulig på alle
informasjonskanaler.
Vennligst send din e-post-adresse til undertegnede:
aa-dalb@online.no
med kopi til Håvard Lillegård: famlill@online.no
og Andreas Morisbak: a.morisbak@fotball.no
Vinteren slipper taket. Vi ønsker alle NIV-medlemmer en
varm og trivelig vår.

Bjørn Tore Lie
Sloreåsen 19 D, 1257 Oslo
Tlf.: 22 61 38 74, M: 932 27 611
E-mail: bjorntore.lie@handball.no
Redaktør NIV-NYTT
Åge Dalby
Elmholt allé 1, 0275 Oslo
Tlf: 22 52 08 47, M: 959 07 015
E-mail: aa-dalb@online.no

NIV-NYTT Utkommer i januar, april, juni og oktober.
Redaksjon:
Åge Dalby (redaktør), Andreas Morisbak, Håvard Lillegård
Foto:
Arthur S. Knudsen
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MEDLEMSMØTE 22. JANUAR 2013
Leder Per Wright ønsket med glede hele 50 deltakere velkommen til årets første medlemsmøte. Han
takket også for et hyggelig juletreff på NIH som samlet 74 deltakere.
Deretter overlot han ordet til Åge Dalby som kort orienterte om prosjektet «VM-toget 2013» i
tilknytning til VM på skøyter på Hamar 16.-17. februar. En privat og ideell organisasjon ved navn
«Morgendagens Skøyte-Ess» (MSE) har et klart hovedmål: Gi økonomisk støtte i form av stipendier
til unge lovende skøyteløpere i Norge. Siden stiftelsen i 1985 har MSE arbeidet for at talentene skal få
utvikle seg i nasjonalidretten hurtigløp på skøyter. Johan Olav Koss var en av de første som mottok
stipend – mange år før han ble olympisk trippelmester i Hamar 1994. Totalt i perioden 1985 – 2012
har MSE gitt stipendier på til sammen 1,6 millioner kroner.
MSE ønsker velkommen til en spesialreise med tog fra Skien til Hamar med et hyggelig opphold i
Mjøsbyen og et fullsatt Vikingskip med underholdning og dramatikk. Pakken inneholder Tog tur/
retur, arenabillett, bekledning (skjerf og lue) og hyggelig skøytestemning. Etter lengden på togreisen
varierer pakkeprisen fra kr 1240 fra Skien og til kr 925 fra Oslo. Billetter kan kjøpes på
www.billettservice.no ved å søke på VM-toget.
Nestleder Lars Kolsrud introduserte så dagens
foredragsholder:
Norges sølvmedaljør i fekting under sommer-OL i
London,

Bartosz Piasecki,
som fortalte om sin vei mot det den historiske og
overraskende sølvmedaljen – og som ellers er kjent s om
vår beste fekter, men er også realfaglærer på Wang og
masterstudent i informatikk.
Tittelen på foredraget var:

«Drømmen som gikk i oppfyllelse»

I det følgende hovedpunktene i hans presentasjon som han formidlet gjennom ryddige power point
bilder samt både interessante og morsomme kommentarer:
- Tema i tre hoveddeler: Kort om fekting. Drømmen og arbeidet fram mot OL. Veien videre.
- Kort om fekting: Kampsport med tre våpen (korde, florett, sabel). Hans «våpen» er korde og
han hadde med seg et av eksemplarene som ble benyttet i London og som ble sendt rundt i
forsamlingen for nærmere beskuelse. 1200 medlemmer i Norge (ca. 600 aktive). OL-gren fra
1896. Beste resultat før London er 11. plass i Los Angeles i 1984. Handler om å treffe
motstanderen før han treffer deg. Kjempes om poeng opp til 15 i 2 omganger a 3 minutter.
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-

-

Luksuriøst med fekting?: Nei. Reiser til worldcup stevner til mange spesielle steder. Grunnet
beskjeden økonomi må han konsentrere seg om de nærmeste stedene. Sponset av mamma,
pappa og lånekassen. Fektere kun gode i fekting. Null pengepremier og stort sett elendige
premier for øvrig.
Fekting i Norge: Gode resultater internasjonalt frem til ungdoms- og junioralder. Stort frafall i
slutten av tenårene. Kun to internasjonale medaljer på seniornivå (Klaus Mørk og Bartosz).
Lite mediedekning.
Født i Polen i 1987, i en liten landsby og i en idrettsfamilie.
Var med i sin først konkurranse i U 13 NM i februar 1997. Det ble en total ydmykelse (tapte
15-0).

2002 et veiskille
- I 2002 kom han til et veiskille – Hva vil jeg egentlig med livet? Valget førte til mer disiplin
både når det gjaldt skole og trening. Begynte på Wang Toppidrett. Endret fra trening 2 ganger
pr uke til 8-9 økter. (dette er altså 101/2 år siden).
- Etter artium kom resultatene: Pallplasser på JWC i 2006, sparringspartner til OL i 2008, bronse
U23 EM i 2009 og to kongepokaler i 2011-2012.
- Argumenterte for hvorfor han ikke er heltidsutøver. I sin trekanthverdag bestående av trening,
jobb og studier prioriteres trening høyest for tiden – med 16-18 timer pr uke. I tillegg har han
en 50 % stilling som lærer på Wang (matematikk) samtidig som han skriver på en
masteroppgave. Viste et oversiktsskjema på hvordan en uke ser ut. Relativt brutale hverdager
som også krever mye søvn. På lørdag og søndag legger han inn litt mer frihet/variasjon.
- Skisserte sitt rammeopplegg for trening som amatør: 800 treningstimer, 33 % ikke fekterelatert
trening (oppvarming, uttøying, ballspill), 67 % fekterelatert trening (beinarbeid, teknikk,
kamptrening).
- Trening for en profesjonell utøver til sammenligning: 1000 treningstimer, 50 % ikke
fekterelatert trening (oppvarming, uttøying, ballspill, grunntrening), 50 % fekterelatert trening
(beinarbeid, teknikk, kamptrening).
Tre forskjeller
- Sammenligningen viser tre store forskjeller: 200 timer mer – hovedsak grunntrening, omtrent
like mye kamptrening – forskjell i nivå (halvt år på samling for de profesjonelle),
jobber/studerer ved siden av istedenfor å være ansatt av stat/militær.
- Hva kjennetegner en god fekter?: Høy, normalbygd, intelligent, konsentrert, middels godt trent.
- Hva er spesielt med fekting?: Alle kan lykkes, mye terping av teknikk,
verdensmestere/olympiske mestere i alle fasonger, fordel å være venstrehendt (halvparten er
venstrehendt, men den beste er høyrehendt).
- Er det mye skader i fekting?: Nei! Langt flere skader i andre idretter. Mest småskader som
overtråkk og strekk. Mye slitasje på ankler, knær og hofter. Ødelagt kropp etter mange år med
ensidig trening. Hans høyre lår 10 cm større i omkrets enn det venstre. Ikke noe vits å dope seg
i fekting!
- Fekting internasjonalt: Stor sport på verdensbasis. 90 nasjoner og 250 deltakere i hans klasse i
VM i fjor. I OL kun 32 deltakere. Ingen enere/profiler. Kun en utøver som sto to ganger eller
fler på pallen i løpet av 8 stevner. VM i fekting et stort lotteri. Ingen har to individuelle
mesterskap i VM. Vanskeligere å komme med til OL enn å vinne, mye tilfeldigheter. De 12
beste i verden ranket plass, alle de andre fordelt på kontinenter.
4

Ranket nr. 47
- Konkurransedagen i OL (ranket som nr. 47): 1/16: Grumier, Frankrike (ranket som nr. 10), 1/8:
Imre, Ungarn (ranket som nr. 7). 1/4: Borel, Frankrike (ranket som nr. 15). Semifinale: Jung,
Korea (ranket som nr. 14). Finale: Limardo, Venezuela (ranket som nr. 11).
- Som regel jevne kamper. Ofte seier med 1 poeng. Hadde slått de første motstanderne før. Vant
med 1 poeng i kvartfinalen. Han slår som regel alltid franskmenn, men har problemer med
italienere. Bartosz ble nr. 18 i Qatar nettopp. Fektingen foregår på en dag. Det kan derfor bli
svært lange dager.
- Medietrykket etter første kamp – bare NRK til stede – tok 20 sekunder. Eter finalen måtte han
bruke 11/2 time
- Bartosz har utrolig lyst til å se hvor langt han kan nå med gitte ressurser.
- Hva OL-sølv gir i Norge kontra I Polen: I Norge 0 kr. I Polen bonus på 200 000 kr. samt
idrettspensjon fra fylte 40 år, 1,5 gjennomsnittlig lønn.
- Veien videre: Sikter mot OL-gull om 4 år. Nesten ingen i fektehistorien har tatt to individuelle
OL-medaljer. Bedre fekter om 4 år. Mye tilfeldigheter. Korte, men intensive kamper. Ingen
favoritter. Man må være på rett plass til rett tid.
- Økonomi 2013 – 2016: Brukt 50 000 kr. av egen lomme hvert år. Kun deltatt på europeiske
konkurranser. En-to samlinger i året. Mulighetene videre: Stipend (120 000 kr., går i null),
flere samlingsdager i utlandet, flere konkurranser i utlandet, mer erfaring.
- Nøkkelen til suksess: Trene på det man skal bli god på! Trene med kvalitet på hver eneste
trening. Lære av de beste og lyst til å matche dem. Motivasjon og glede. Vite at man kan slå
alle på en god dag. Være uredd. Ha tro på egne ferdigheter. Ikke tenke konsekvenser. Fransk
trener: OL i fekting er 99 % mentalt.
- Grunnet sin prestasjon i OL fikk Bartosz flyttet tidspunktet for Dagsrevystart!
Etter foredraget hadde følgende ordet for spørsmål/kommentarer: Åge Dalby, Tom A. Schanke, Per H.
Staff, Lars Erik Frisvold, Jarl Bibow, Dikke Eger, Grethe Evjenth, Rolf Nyhus. Per Wright takket så
mye for et tankevekkende foredrag og overrakte et lite treningsstipend i stedet for «vanlig» gave.
Forsamlingen ble tydelig imponert over denne selvbevisste unge mannen, både i måten han formidlet
sitt foredrag på, med kunnskap, fornuft og humor, og med hvilket bakteppe han hadde oppnådd
resultatet i OL. En fikk med en gang for seg den tanken at dette var det mange andre idrettsutøvere
som ville ha hatt gått av å høre – og lære av.
Vi takker Bartosz så mye for en interessant og givende stund – og ønsker han lykke til videre med
hans planer på de tre områdene han satser på!
Andreas Morisbak, referent

MØTEDATOER 2013
NIVs styre har vedtatt følgende møtedatoer for 2013:
- 11. juni – 10. september – 15. oktober.
- Møtet 11. juni vil bli et jubileumsarrangement. NIV fyller som kjent 25 år.
- Årsmøtet er ikke bestemt, men kommer trolig i perioden 11. – 15. november.
I tillegg til NIVs møter kommer Nordisk møte i Gøteborg 16. – 18. august.
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MEDLEMSMØTE 19. FEBRUAR 2013
Leder Per Wright kunne med tilfredshet ønske hele 50 deltakere velkommen til møtet.
Han overbrakte en hilsen fra Johan Chr. Schønheyder som fylte 98 år 12. februar.
Da Ingrid Wigernæs hadde sin 85 års dag tre dager i etterkant av møtet, var det naturlig å markere det
med en hyllest og overrekkelse av gave på møtet.
Per overrakte så ordet til styremedlem Bjørn Tore Lie som introduserte dagens foredragsholder

Gunnar-Martin Kjenner
Kjenner er advokat og spesialist på temaer
som dopingproblematikk og økonomisk
kriminalitet som

«IDRETTSKRIM»
Med hovedvekt på Økonomisk
kriminalitet.
Disposisjonen for foredraget:

Unngå interessekonflikter, misbruk og
unnfallenhet
- Forslaget nedstemt på Idrettstinget.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oslo Idrettskrets forslag til Idrettstinget 2011
Bakgrunn og problemstillinger.
Utviklingstrekk
Idretten som forvalter av betydelige verdier.
Idretten som problemeier
Opprettelse av kompetanse gruppe
Avgrense mot politiets etterforskning
Argumentene mot forslaget og kommentarer til
disse
9. Idrettsstyrets behandling av saken
10.Konklusjon.

Bakgrunn og problemstilling:
- Bakgrunn: Praksis som advokat/spilleragent + 35
år som tillitsvalgt i klubb, krets og forbund, senest
i OIK.
- De klassiske formene for økonomisk krim. i
idretten:
-Kassererens underslag fra klubbkassa
-Juks med kjøregodtgjørelse og svart betaling
-Fusk i telleapparater.

- Kommersialiseringen og profesjonaliseringen
av norsk idrett etter opphevelsen av
«amatørparagrafen» i 1990.

OIKs forslag til Idrettstinget 2011:
- Forslag 49: Idrettens ressursenhet for avdekking
av økonomiske misligheter og kriminalitet
Formål: Avdekke, gi råd og forebygge
Organiseres av og i NIF
Forslaget oversendt idrettsstyret.
- Forslag 83: Opprettelse av påtalenemder
Anmeldelse må avgjøres på juridisk grunnlag,
ikke på grunnlag av hva som er
Idrettspolitisk korrekt, som NFF fra 2010 etter
krav fra FIFA

Utviklingstrekk:
Svindel med tilskuddsmidler, medlemstall og
hodestøtte. Utbygging av idrettsanlegg.
Skatteunndragelser. Kampfiksing.
Selskapsstrukturene rundt toppidretten, stiftelser
og AS. Hvitvasking via selskaper tilknyttet
toppidretten. Økonomisk kriminalitet avler ny
kriminalitet. Behov for kartlegging av problemet.
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- Bidrag til at økonomisk kriminalitet i idretten blir
forfulgt strafferettslig – de fleste anmeldelser blir
henlagt.
- Ivareta idrettens rettigheter som fornærmet.
- Redusere medieomtalen og negativt fokus på
idretten.
- Starte med et pilotprosjekt.
-

Idrettens forvaltning av verdier:
- Idretten mottok i 2010:
Kr 13.662,132,132 fra det offentlige og private.
I tillegg kommer dugnadsarbeid
Stipulert til kr 7.000.000 000.
- Idrettens politiske dokument 2011 – 2015:
-Barn og ungdom den primære målgruppen for
tildeling av spillemidler til idrettsformål.
-Idretten skal være kunnskaps- og verdibasert.

Avgrense mot politiets etterforskning:
- Etterforskning av straffbare forhold, tiltale, dom og
avstraffelse er det offentliges ansvar.
- Etterforskning: Undersøkelse av politi og
påtalemyndighet for å avdekke om straffbare
forhold foreligger og avgjøre tiltale.
- Anmeldelsen: Utløser normalt politiets plikter.
-Anmeldelsen må underbygges av fornærmede.
-Politiet har begrensede ressurser og strenge
prioriteringer.

- Målet må være nulltoleranse for økonomisk
kriminalitet:
-Midlene må komme formålet il gode.
-Idrettsledere må fronte nulltoleranse i
økonomisk krim.
- Lederansvar å kontrollere, forebygge og
forhindre økonomisk kriminalitet innen egen
organisasjon.

- Fornærmedes rett:
-Opplyse å underbygge anmeldelsen
-Rimelig grunn til mistanke, strprl. § 224
-Praktiseringen må sees i lys av politiets
prioriteringer – høy terskel.
-Sortere relevante opplysninger.
-Formidle kunnskap og informasjon om
egen organisering.
-Bistå med sin kompetanse og annen
informasjon.
-Ansvaret for å opplyse egen sak ligger hos
idretten som fornærmet.

Konsekvenser av økonomisk kriminalitet:
-Midlene tilfaller ikke idrettsformålet, men
utenforstående.
-Idrettens etiske verdigrunnlag svekkes.
-Frivilligheten rammes.
-Rekrutteringen til verv forverres.
-Medlemstilgangen reduseres.
-Økonomisk støtte fra private og det offentlige i
fare.

-Berørte organisasjonsledd svekkes eller
ødelegges.
Påstand:
Spørsmålet er ikke om NIF skal bekjempe
økonomiske misligheter, men hvordan den
skal bekjempes.

Argumenter mot forslaget:
- Økonomisk kriminalitet er straffbart etter den
alminnelige straffeloven.
- Økonomisk kriminalitet bør etterforskes av
politiet, påtales av påtalemyndigheten og dømmes
av domstolene.
- Etablering og drift av kompetansegruppen
medfører kostnader idretten ikke bør ta når saken
hører under politi og påtalemyndighet.

Idretten som problemeier:
Nødvendig å møte utviklingen pro-aktivt.
Utviklingen tilsier at problemet vil øke i omfang.
Økonomisk kriminalitet avler annen type
kriminalitet. Hvor godt rustet er idrettslag, kretser
og forbund til å møte utfordringene?

Kommentarer til motargumentene:
-

Opprettelse av kompetansegruppe:
Lavterskeltilbud for klubber, kretser og forbund.
Følge opp saker tidlig og redusere eskalering.
Opplæring, rådgiving og bistand i konkrete saker.
Ressursbesparende målretting av tiltak frem mot
anmeldelsestidspunktet.
- Felles praksis om og hvordan forhold anmeldes.

-

-
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Økonomisk kriminalitet er brudd også på NIVs lov
og bør påtales både av idretten og
påtalemyndigheten.
Ansvaret for å opplyse egen sak ligger hos idretten
som fornærmet.
Idretten bør i likhet med en rekke offentlige og
private organisasjoner bygge opp en
utredningsavdeling for å av dekke kriminalitet og
klargjøre faktum hvor det foreligger mistanke.

-

Etableringen vil spare idretten for økonomiske
«lekkasjer».

Kjenner avsluttet med at det ikke var noe
gledesbudskap han kom med, men en vekker på
at idretten må være obs og passe på!
Det var tydelig at dette noe ømtålige temaet for
idretten vakte både ettertanke og en viss
bekymring i forsamlingen – noe også de
etterfølgende kommentarene og spørsmålene i
etterkant av foredraget tydet på. Følgende hadde
ordet: Per Wright, Åge Dalby, Knut Korsæth,
Knut Johannesen, Hans B. Skaset, Jarl Bibow,
Arne Myhrvold, Grethe Evjenth, Finn Hauger og
Bjørn Nybakken.
Gunnar- Martin Kjenner takkes så mye for en
informativ vekkelse rundt et høyst aktuelt og
viktig, men litt «ubehagelig» tema.
Per Wright avsluttet med gaveoverrekkelse og
minnet om neste møte 19. mars – og da med Per
Ravn Omdal som foredragsholder.

-

Idrettsstyrets behandling av saken:
-

Møte med forslagsstiller 29.11.2012.
Kartlegging av omfang av mistanker om øk. krim.
- Oppdrag til BDO
-Utarbeide liste over nødvendige tiltak.
-Utforme overordnet oversikt over tiltak som
bør iverksettes.

- Notat fra BDO 16.01.13
- Videre behandling av idrettsstyret?
Konklusjon:
- Idretten er tjent med en kompetansegruppe for
økonomisaker. Kan oppnevnes av idrettsstyret.
- Gruppen skal ikke etterforske, men bistå
organisasjonsleddene med kompetanse.
- Kostnadene med kompetansegruppen vil være
langt mindre enn de tap som kan forventes at
idretten påføres uten en slik gruppe.
- Proaktive og reaktive handlinger vil styrke
idrettens omdømme.
- Har idretten råd til å la være å forsøke?

Andreas Morisbak,
Referent

GODE ARGUMENTER: Alle NIV-medlemmer er opptatt av diskusjoner.
Her vil Harald Thorhaug overbevise Bjørn Bogerud om et viktig tema.
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MEDLEMSMØTE 19. MARS 2013
Styreleder Per Wright ønsket 40 deltakere velkommen til møtet.
Andreas Morisbak fremførte minneord over medlem Niels Christian Hertzberg, født 16.01.1941, som
døde brått og uventet 1. mars på ferie i Brasil. Bisettelsen fant sted 18. mars i en fullsatt Ris kirke.
NIVs domenenavn
Åge Dalby informerte om at NIVs nye nettside som er lagt ut på nettet med domenenavnet:
http://idrettsveteraner.com/. En kan også komme inn på siden ved å gå inn på Google og skrive:
Norges Idrettsleder-Veteraner (kan også skrives med små bokstaver).
Han presiserte at NIVs sider ikke var helt ferdige enda, slik de skal være innledningsvis, men at en god
del var greit lesbart i øyeblikket. Det gjenstår diverse redaksjonelt «sminkearbeid» som skal gjøres i
samarbeid med Tore Berntsen og Åge Dalby skal rett over påske gjennom en viss opplæring i regi av
PINGBULL. Da vil han få «nøkkelen» til NIVs nettsider slik at nødvendig redigering kan utføres og
ytterligere relevant stoff legges inn.
Selv om dette har vært en prosess over noe tid, er det svært tilfredsstillende at siden nå er oppe og går
– og stor takk til Åge Dalby for hans oppfølging av dette arbeidet som vel kan betraktes som en
milepel i foreningens historie.
Per Wright introduserte så dagens foredragsholder:

Per Ravn Omdal

som har en svært imponerende merittliste i mange
ledersammenhenger, i norsk og internasjonal fotball. Han
har i en årrekke bidratt forbilledlig, kunnskapsrikt og
entusiastisk på absolutt alle plan og nivåer innen fotballen
– fra grasrotplan til øverste topp internasjonalt. Den
tidligere fotballpresidenten brenner for den
samfunnsnyttige betydning fotball på grasrotplan kan
utgjøre og det var nettopp det han ville fokusere spesielt på
i sitt foredrag med tittelen:

«Fotball som bistand i Midt-Østen».
Innledningsvis tok han et lite historisk tilbakeblikk på blant annet NIFs internasjonale initiativ på
1980-tallet, Sovjets oppløsning i 1991 hvor UEFA fikk 10 nye medlemmer og hvor det ble opprettet et
prosjekt for å få disse statene selvstendige, et prosjekt som ble ledet av Per Omdal og som varte i 10
år.
UEFA hadde også et prosjekt i Afrika hvor NFF hadde et oppfølgingsansvar for Tanzania og Mali.
I 1997 involverte NFF seg i Viet Nam, opprettet fotballskoler for barn i samarbeid med skoleverket,
med krav om like mange jenter som gutter. I dag er det 160 skoler der.
Så til hovedfokuset for foredraget – Midt-Østen og Irak spesielt.
Samarbeid NFF / UD
Noen husker vel at Egil Drillo Olsen var landslagstrener i Irak i en kort periode – uten egentlig å
oppholde seg i landet, mens dette prosjektet virkelig dreide seg om å komme inn i og på innsiden av
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fotballaktiviteten i landet og derigjennom både skape trivsel gjennom sporten, men også
forhåpentligvis endre på noen begrensende holdninger for menneskelig samkvem og respekt.
NFF ble bedt av UD om å etablere et prosjekt som kunne bidra til positive endringer i menneskenes
hverdag, spesielt for barn.
Det ble etablert kontakt med flere humanitære organisasjoner og UD sto for finansieringen.
En fant ut at det var best å jobbe selvstendig med fotballen og gjennom den som et middel skape en
del positive endringer i menneskelig samkvem og holdninger.
NFFs visjon er: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. En undersøkelse i 1984 viste at den
viktigste årsaken for å begynne med fotball var å få være sammen med kammeratene, og den viktigste
årsaken til at man sluttet var at man måtte sitte for mye på reservebenken. Vennskapet var altså den
sterkeste drivkraften og over 30.000 svarte det samme.
Midt på 1980-tallet innførte NFF 7er fotball i barnefotballen (opp til og med 12 år) og nå spilles det
5er fotball for de aller yngste.
I USA er det i dag 9 millioner kvinnelige spillere. Gjennom 40 år er disse blitt involvert i 3er fotball
organisert for barn. Kvinnefotballen startet opp i Norge på 1970-tallet og i dag er det den desidert
største kvinneidretten i Norge.
NFF inn i Midt-Østen.
Omdal kom inn på tre ulike tiltak som NFF har skapt og tatt ansvaret for: Fotballskole i Irak,
Trenerutdanning for kvinner (fremme kvinners posisjon i araberstatene) og «Norway- Middle East
Girls Football Festival».
Strategiske partnere: Den norske regjering, Norges Fotballforbund, Iraks Fotballforbund, UEFA,
FIFA.
Historisk utvikling av prosjektene:
2008: Prosjektet startet. U-21 turnering med Jordan, Syria, Norge og Irak som deltakere.
2009: Trenerutdanning (47 trenere, en kvinne). Bygging av 6 minifotballbaner. Ansatte
nasjonale koordinatore. Arrangerte «Norway – Middle East Girls Football Festival».
2010: Trenerutdanning. Prioritering av kvinnelige trenere. Gjentakelse av jentefestivalen. Ytterligere
ansettelser av trenerkoordinatorer.
2011: Trenerutdanning spesielt for kvinner. Oppfølging av aktiviteter for alle trenere. Jentefestival
igjen.
2012: Trenerutdanning. Oppfølgende aktiviteter for koordinatorene. Etablering av regionale
koordinatorer i 6 distrikter. Jentefestival. Trenerlisens for regionale og nasjonale koordinat orer
i Oslo, august 2012. Tilbud av trenerutdanning til irakere som bor i Norge. Etablering av
fotballvenner Norge – Irak.
NFFs verdigrunnlag var bakteppet for prosjektene: Fotballen er åpen for alle. Ingen diskriminering.
Ingen resultatorientering. Ingen utvelgelse basert på ferdigheter. Lik spilletid for alle. Moro. Positivitet
og vennlighet. Respekt for Fair Play.
Målgruppe spillere: Jenter og gutter 6 – 12 år. 50-50 % jenter og gutter.
Målgruppe trenere: 50/50 % kvinner og menn.
10 894 spillere
Resultater i Irak fram til dags dato:
Spillere: 10 894 spillere, 5 643 jenter, 5 251 gutter.
Trenere: 6 regioner, 18 byer, 145 trenere (72 menn, 73 kvinner), 6 regionale koordinatorer.
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Tilleggseffekter utover selve gleden ved fotballaktiviteten: Positiv effekt for dagliglivet, Ingen
resultatkrav for barn. Lærer barn å respektere hverandre. Promotering av jentefotball.
I tillegg har en oppnådd en organisering av fotballutdanning 6-12 år i alle 18 byer. Skapt en plattform
for å kunne organisere opp lignende strukturer for aldersgruppen 13-19 år. Etablert en avtale mellom
den norske og irakske regjering. Etablert en avtale mellom NFF og det irakske fotballforbundet. Skapt
en bevissthet om å bruke fotball for å skape Fair Play og respekt mellom barn. Bidra til en forståelse
mellom barn om deres egne sterke sider og hvordan disse kan bidra til noe positivt for en lagfølelse og
trivsel.
I arbeidet tok en også med noen erfaringer for øvrig fra Norge. For 6 år siden var det en god del
problemer, spesielt i Oslo-fotballen, når det gjaldt oppførsel. Da innførte en Fair Play hilsen ved
håndtrykk både før og etter kampen i samtlige 330.000 kamper som ble spilt i landet.
Dette tok en med til Irak som et ledd i å lære respekt og almen høflighet. Gutter og jenter trente på
samme tid og de hilste også på hverandre. Viktig å få fram det positive i aktiviteten, ikke være
feilsøkende, men få fram gleden og smilet.
Norway - Middle East Girls`Football Festival
Denne festivalen er altså arranger hvert år siden 2009. NFF har vært ansvarlig for opplegget. Jordan
teknisk arrangør. Integrert utdanning av spillere, trenere og dommere. Sosial og kulturell utveksling.
Norske instruktører. Aktiv deltakelse fra alle land: Irak, Iran, Libanon, Palestina, Jordan, Syria, Norge.
Hvert land stilte med 16 spillere, 2 trenere, 2 dommere og 1 delegasjonsleder.
Det ble delt inn i treningsgrupper med to spillere fra hvert land og med en sammensetting av gode og
mindre gode ferdighetsmessig i samme gruppe. Dermed fikk man en overføringseffekt fra den gode til
den mindre gode som ble oppfattet som en positiv opplevelse for begge parter.
Dette faktisk som et ledd i en fred og forsoningsprosess i en del av verden som har vært preget av uro
og konflikter i årtier. Dette er noe som UD har bedt om og som de støtter.
Kommentarer/ spørsmål fra Arthur Knudsen, Bjørn Bogerud og Jarl Bibow etter foredraget.
Sistnevnte betegnet foredraget som «glitrende» - og at forsamlingen ble revet med av både innholdet
og Omdals engasjement og entusiasme for saken var tydelig å registrere!
Mange takk, gode Per, for at du fikk fram en side av fotballens virksomhet som kanskje ikke så mange
kjenner til og som er tuftet på menneskelige verdier og ikke en streben etter sportslige resultater.
Andreas Morisbak, referent

JUBILANTER

Følgende NIV-medlemmer feirer jubileer i de nærmeste månedene:
90 år:
85 år:
85 år:
80 år:

Thoralf w. Sandaker
Grethe Evjent
Peter Meidell Lange
Solveig Prøys Tynning

(4. mai)
(28. mai)
(29. juni)
(3. juni)

70 år:
70 år:
60 år:
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Aud Hvammen Lunde (31. mai)
Bente Hoel
(7. juni)
Thor Christian Bakken (7. juni)

Minneord
Niels Christian Hertzberg (1941 – 2013)
-begrepsutvikling
-strukturutvikling
-håndballfaglig utvikling
-organisasjonsutvikling
Og teamtenkning som metode
-Han jobbet systematisk med disse
områdene over tid.
-Han var en forkjemper for
kvinnehåndballen
Han giftet seg med Marit Breivik i 1997.
Han holdt seg alltid i bakgrunnen og noen
betegnet han som håndballens grå eminense,
men han jobbet effektivt med og gjennom
andre, noe også Marit Breivik uttrykte for
hennes del under bisettelse. Hun hadde fulgt
opp mange av hans råd og ideer i sin
trenerpraksis. Jevnfør hennes spesielle
teamtenkning og teamoppfølging i arbeidet med
håndball-landslaget.
Født 16.01.1941. døde brått og uventet 1. mars
2013 på ferie i Brasil.

Han innehadde håndballforbundets høyeste
utmerkelse.

Bisettelsen fant sted 18. mars i en fullsatt Ris
kirke – med mange idrettskollegaer til stede –
også NIV-medlemmer.

Personlig hadde jeg mye god fagkontakt med
Niels da vi begge var utdanningskonsulenter i
våre respektive forbund.

Niels hadde en 40 årig lang karriere i NHF:
-i trenerkomiteen fra 1967
-i Forbundsstyret og Arbeidsutvalget fra
1973
-ansatt som Utdanningskonsulent i 1977
-generalsekretær 1984 – 2003
-en fag-/utviklingsstilling 2003 til han
sluttet i NHF 2008.

Under vårt julemøte på NIH var vi plassert ved
samme bord – og fagdiskusjonen kom i gang
igjen ganske fort – og vi ble enige om å møtes
igjen for å utveksle synspunkter framover.
Det blir det dessverre ikke noe av. Julemøtet ble
hans første offisielle møte med NIV, hans
inntredelse i foreningen vår – men tragisk nok
også hans siste.

Han var hele veien en meget dyktig og
kunnskapsrik fagmann som jobbet utrettelig for
utviklingen av håndballen og håndballforbundet.

Da jeg kondolerte Marit Breivik og fortalte om
at vi skulle minnes Niels på vårt medlemsmøte,
ba hun meg hilse til forsamlingen.

Han var strategen og arkitekten som bidro til
nytenkning og ideer på ulike områder som:

Andreas Morisbak
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Hjalmar Johan Andersen (1923 – 2013)
Krigen satte stopp for skøytekarrieren. Men
Hjalmar mistet aldri interessen og deltok i juniorNM i 1946. Hjalmar kom på 42.plass blant 45
deltakere. Året etter ble Hjalmar juniormester.
Hjalmar representerte Falken Sportsklubb.
Klubbkamerater her var Sverre Farstad og Henry
Wahl. Sammen dannet vennene den berømte
Falken-trioen. Trener og lagleder var Karl
Brechan. Det var han som lærte Hjalmar riktig
sittestilling og knebøy på skøytene.
- Det er bare å bruke naturmetoden, sa Brechan. –
Sett at du e´ i skogen for å plukk´ bær. Så blir du
plutselig nødt til å gå på do. Vess du sætt dæ for
langt ned, får du lyng i ræva. Vess du står for
my´, får du skit på hælan. Nei, finn stilinga midt i
mellom og sleng arman på ryggen. Det e´ rætte
stilen!

Hjalmar Johan Andersen ble født 12. mars 1923 i
Tjongsfjord i Rødøy kommune, Nordland. Han
døde på Ullevål sykehus i Oslo 27. mars etter et
tragisk fall hjemme i Tønsberg 25. mars.
Ved sin bortgang var Hjalmar eldste norske
gullmedaljevinner i OL. Han feiret 90-årsdagen
med gode venner i Skøytemuseet på 12. mars og
var medlem av NIV siden 1991.
Hjalmar var eneste gutt og eldst av seks søsken.
Faren kom fra Hammerfest og var skipper på
Helgelandskysten, mens moren kom fra
Trondheim. Etter noen år flyttet familien til
Trondheim, hvor Hjalmar vokste opp under
sparsomme kår i arbeiderstrøket Lademoen

Arbeidet på Brygga
Hjalmar begynte som visergutt på Brygga i
Trondheim før han fylte 16 år. Senere arbeidet
han som lastebilsjåfør. Han gikk sine første
skøyteskjær som junior C-løper på Reina-banen i
1939. Men den store inspirasjonen kom på
tribuneplass i AIF-mesterskapet i 1940. Hjalmar
glemte aldri duellen mellom Bernt Evensen og
Håkon Pedersen.
Hjalmar giftet seg med sin Gerd i 1945. Paret fikk
en sønn og to døtre.

Rene ord for pengene på Lademoen, og Hjalmar
fortalte historien tusenvis av ganger i ettertid.
I 1948 kvalifiserte Hjalmar seg til OL-deltakelse
på 10 000 m i St. Moritz. Men det ble ingen
suksess i uvant, tynn luft 1800 over havet.
Hjalmar brøt løpet.
EM i Davos 1949 var Hjalmars første, store
bedrift. Han satte verdensrekord på 10 000 m
med 16.57,4. I et tidligere par ble ungareren
Kornel Pajor førstemann under 17 blank med
16.58,7.

Fallet på Bislett
En omtalt episode var EM på Bislett 1951.
Hjalmar falt på 10 000 m på grunn av en
blitzlampe som Dagbladets fotograf Johan Brun
hadde plassert i Søndre sving. 18 av 25 runder i
milløpet var unnagjort, da Hjallis gikk ned. På det
tidspunktet ledet Hjalmar med over en runde på
hardeste konkurrent – nederlenderen Wim van
der Voort.
Stevnets oppmann bestemte at Hjalmar skulle få
gå distansen om igjen – alene, helt til slutt.
Hjalmar hadde krav på 40 minutters hvile, men
var tilbake med skøyter av annen modell etter
bare 20 minutter. Alle – inkludert Kong Håkon
og hans familie – ventet på nasjonens største helt.
Og Hjalmar skuffet ikke. Han måtte gå på 18.38,8
for å bli mester. Han knep også distanseseieren
med 17.28,6. Jubelen ville ingen ende ta.
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Trønderen hadde gått «verdens lengste 10 000
meter» - sirka 17 000 meter.

15.46,6 – en tid som er blitt nesten like
legendarisk som 16.32,6.

Datidens Sven Kramer

30 år i Handelsflåten

Tre sesonger var fantastiske. I årene 1950 – 1952
vant Hjalmar alle ni mesterskap på rad – NM. EM
og VM. I tillegg vant han tre OL-gull i Oslo 1952
– distansene var 1500 m, 5000 m og 10 000 m. I
perioden gikk han 56 løp på 5000 m på rad uten å
bli slått. 29-åringen var på toppen av karrieren.
Hjalmar var datidens Sven Kramer.

Hjalmar flyttet til Tønsberg i 1961.
Humørsprederen var ansatt som velferdssekretær
i Handelsflåten i 30 år og ble umåtelig populær
blant norske sjøfolk over hele verden. Hjalmar
gav ut 11 bøker. Helt opp til de siste årene ble
han invitert til en eller annen organisasjon for å
snakke om gode, gamle dager. Hjalmar holdt sitt
grep på publikum levende i over 60 år. Det er
unikt.

14 dager før OL satte Hjalmar sin
uforglemmelige verdensrekord på 10 000 m med
16.32,6 – trolig det mest kjente idrettsresultatet i
norsk idrett. Begivenheten skjedde på Hamar
Stadion 10. februar. Hjalmar skulle egentlig ikke
deltatt i «landskampen» Norge – Resten av
verden. Men Jønna-isen var rask, og Hjalmar
forbedret egen rekord fra 16.51,4 til 16.32,6 – en
tid ekspertene ikke trodde ville bli slått noen
gang. I OL gikk Hjalmar på 16.45,8.

Den blide mannen med kallenavnene «Hjallis» og
«Kong Glad» holdt seg i god form i mange tiår.
Som 60-åring syklet han Trondheim – Oslo.
Under åpningen av skøytepuben Siste Indre i
Hamar (1993) fikk Hjalmar hjerteinfarkt. Legen
som opererte inn pacemaker, var Arne V. Koss far til Johann Olav Koss. Da Hjalmar besøkte en
datter i Tyskland i 1995, falt han av
racersykkelen og lå i koma i to dager. Resultat:
Kraniebrudd og nesten tap av synet på venstre
øye. Men hardhausen kom tilbake.

Så skjedde det ingen trodde var mulig; Hjalmar
sluttet som skøyteløper. Årsaken var hensynet til
ny sportsforretning i Trondheim. 53-sesongen ble
annerledes. Haugli vant NM, Broekman tok EM,
og russerne sikret dobbeltseier i VM. Etter mange
års fravær kom Sovjetunionens fantastiske løpere
tilbake på bred front. Hjalmar lyttet på radio.

Kongens gull
I forbindelse med 75-årsdagen i 1998 ble Hjalmar
tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull. Hjalmar
opplevde at det ble reist hele fire statuer av ham –
i Trondheim, Oslo, Hamar og Rødøy. Under den
årvisse «Idrettsgallaen» i Hamar i januar 2013 ble
Hjalmar tildelt Hedersprisen sammen med sin
gode venn Knut Johannesen.

Hjalmar bar Falkens flagg under 17.-maitoget i
Trondheim våren 1953 og ble hyllet av folket.
Hjalmar bestemte seg for comeback, men kom
skjevt ut. Han brakk ankelen i en fotballkamp og
var opptatt med å lese handelsrett. Under
landskampen i Moskva i romjulen 1953 utklasset
Hjalmar russerne på 5000 og 10 000 m. Hjalmar
vant NM 1954 på Bislett med fall på 5000 m.
Nasjonen jublet. Hjalmar vant begge
langdistansene i EM, men formen forsvant etter
hvert. Grunnlaget var ikke godt nok.

Hjalmar ble bisatt fra Tønsberg domkirke 5. april
med blant annet Kong Harald og statsminister
Jens Stoltenberg til stede. NRK Fjernsyn sendte
begivenheten direkte. Skøytekongen blir gravlagt
på Statens bekostning som tredje idrettsutøver i
rekken. Samme ære ble tildelt Birger Ruud
(1998) og Grete Waitz (2011).
Hjalmar Andersen er kanskje den personen som
har gitt nordmenn mest underholdning,
forventning, resultater og optimisme. Ikke minst i
den vanskelige etterkrigstiden.

Hjalmar deltok i OL for siste gang i 1956. Han
ble sjettemann på 10 000 m med 16.52,6.
Skøytekongen gikk sitt siste løp 12. februar under
VM på Bislett. Med 16.58.4 ble han nummer sju.
Hjalmar fikk gå distansen, selv om han ikke
fullførte 1500 m.

Takk for alle gode rundetider, Hjalmar – både på
isen og ellers i livet. Du ble et evig symbol på
nasjonal glede og stolthet.

Hjalmar var svensk landslagstrener under OL
1960. En av hans løpere – Kjell Bäckman – slo
16.32,6. Med 16.14,2 sikret gøteborgeren bronse.
Gullet gikk til Knut Johannesen med fantastiske

Åge Dalby
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Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 2013
Forslag på kandidater – Forslagsfrist: 1. august 2013
VEDTEKTER:
1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) utdeler en hederspris til en norsk journalist som har gjort
en særlig fortjenestefull innsats for utvikling av journalistikken innenfor idrettsområdet. Ved
vurderingen legges det vekt på at vedkommende har satt idretten og dens betydning inn i
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 NIVs medlemmer fremme
begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret fastsetter hvert år.
3. Utdelingen foretas på foreningens årsmøte.
4. NIVs styre oppnevner et utvalg bestående av fire NIV-medlemmer som innen 1. oktober hvert
år gir sin innstilling på kandidat til hedersprisen. Utvalgets medlemmer skal ha minimum to års
funksjonstid. Det tredje og påfølgende år skiftes ett medlem ut. Utskiftingen kan skje ved
loddtrekning, dersom ikke andre årsaker tilsier et naturlig skifte. Styret har anledning til å
reoppnevne et medlem som går ut av utvalget som følge av loddtrekning.
Kandidater kan representere alle relevante medier, presse, radio, TV etc, være aktive i dag, men gjerne
ha lang erfaring.
Prisen er tidligere tildelt Dag Vidar Hanstad (Sportsanalyse), Mette Bugge (Aftenposten), Truls Dæhli
(Verdens Gang), Kjetil Kroksæter (Adresseavisen) og Reidar A. Sollie (Dagsavisen).
NIVs styre har oppnevnt utvalget som skal vurdere kandidat(er) foreslått av medlemmene og egne
kandidater.
Utvalget har slik sammensetning: Kirsti Jaråker, Åge Dalby, Andreas Morisbak og Unni Nicolaysen.
Styret har satt forslagsfristen til 1. august 2013.
Forslag bes vennligst sendt utvalget, v/Unni Nicolaysen, Skådalsvn. 26A, 0781 Oslo, mailto:
unni.nicolaysen@mac.com
For komiteen Unni Nicolaysen

Unikt tilbud fra Norsk Tipping:
Kr 200,- for Norsk Idrettsleksikon
Et samarbeid med Norsk Tipping og Tom A. Schanke tilbyr restopplaget av Norsk idrettsleksikon til
idretten for kr 200,- per bokeske. Det samme tilbud gis NIV-medlemmer.
Bokeskene kan kjøpes på Skøytemuseet på Frogner Stadion. Adresse: Middelthuns gate 26.
Ring på forhånd.
Kontortelefon: 22 43 49 20 – Mobiltelefon Per Ødegaard: 918 27 615
Åpningsdager: Tirsdager og torsdager kl. 10 – 14
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Alltid forventning til NIVs møter

FLOTT FORSAMLING: Stemningen i salen er alltid god under NIVs møter
på Ullevaal Stadion. Gode forelesere skaper også forventninger – hver gang.
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