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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

13. årgang Nr. 2  april 2014 
 
 

Gratulerer hjerteligst med 

100-årsdagen, Erik Sture Larre 

 

 
 
NIVs ELDSTE MEDLEM: Vi ønsker alle å gratulere Erik Sture Larre med 100-årsdagen som ble 
passert 31. mars. Den vitale advokaten, motstandsmannen, krigsfangen, investoren, journalisten, 

idrettslederen og markaforkjemper markerte dagen sammen med gode venner på Solstua i Oslo. Vi 

gratulerer NIVs kjempe. (Foto: Steinar Saghaug) 



2 

 

 

 

Gratulerer, Odd 
 
 

Vi ønsker å gratulere Odd Martinsen, NIV-medlem siden 
2007, med nok en æresbevisning. 

 
Slik lød begrunnelsen: 

 
«Hans Majestet Kongen har utnevnt Odd Martinsen til 

Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden 
for hans innsats for norsk og internasjonal skiidrett». 

 
Dekorasjonen ble overrakt ved et kveldsarrangement i Finor 

AS sine lokaler i Nittedal 2. februar 2014. 
 

Vi skal ikke gjenta prestasjonene som «Stafett-Martin» 
oppnådde. Men hans rike bidrag til langrennssporten har vart 

i over 50 år. En flott karriere som aktiv, leder, pappa og 
industribygger. 

 
Opp gjennom årene er det mange NIV-medlemmer som har 

mottatt en rekke æresbevisninger fra forskjellige hold. Vi tar 
dette som et bestemt uttrykk for at samtiden og dens 

omgivelser setter ekstra pris på medlemmenes innsats for 
norsk idrett. Hver på sin post. Alle i et fellesskap med ulike 

utgangspunkt. 
 

NIVs møter er godt besatt. Foredragsholderne er 
engasjerende. Etter møtet 25. februar med Cato Zahl 

Pedersen som foredragsholder og Paralympics 2014 i Sochi 
som tema, skrev Hans B. Skaset en kommentar med sine 

reaksjoner til opplysninger som ble gitt. 
 

Kommentaren ble først presentert 7. mars på nettsiden til 
Sportsanalyse. Vi gjengir i dagens nummer hele artikkelen. 

Takk, Hans B. 
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MEDLEMSMØTE 21. JANUAR 2014. 
 

Hele 54 deltakere var møtt fram til det første medlemsmøtet i det nye året – og en fornøyd leder, Per 
W, ønsket alle hjertelig velkommen. 

 
Han henviste så til boken «Ridderrennet» som deltakerne kunne kjøpe for halv pris (kr. 200,-) i NIFs 

resepsjon etter møtet. 
 

Dernest introduserte han dagens spennende foredragsholder som i sjakk-VM i Chennai sist høst sto 
midt i begivenhetens sentrum og sentralt til alle døgnets tider som manager for Norges sjakkfenomen 

Magnus Karlsen.  
 

 
Det var således store forventninger til hva 

 

Manager Espen Agdestein 

 

kom til å berette om den unge verdensmesteren, hva som skjedde 
rundt mesterskapet i India og hva en manager gjør for en 

verdensstjerne  
 

Han begynte med å si at det var hyggelig å bli invitert til denne 
forsamlingen – og spesielt hyggelig med sin mor Unni til stede. 

 

 

 
 
Han fortsatte med å fortelle litt om sitt eget oppvekstmiljø der han var den tredje i rekken av fire 

brødre: Sjur, Pål, Espen og Simen. Sjur var en god 800 meter løper, Pål en ivrig skøyteløper og Simen 
en meget dyktig fotballspiller med flere landskamper. Oppfattet ikke at han nevnte noe om sin egen 

idrettsbakgrunn, men all de fire guttene var ganske interessert i sjakk og konkurrerte med hverandre. 
Simen ble den absolutt beste av brødrene og nådde høyt opp på rankinglistene. Da han ble skadet i et 

kne og måtte slutte med fotballen, mistet han noe av energien og konkurranseinstinktet også i sjakk. 
 

Espen er utdannet sivilingeniør, jobbet bl.a. et par år sammen med NIV-medlem Peder Lunde og har 
vært direktør i Hjemmet/Mortensen. Han endret altså sin tilværelse fra en solid jobb til å skulle mestre 

en ganske spesiell jobb i et sjakkeventyr! Far til Magnus, Henrik, fungerte som manager fram til 2011, 
da Espen Agdestein tok over. 

 
Hans rolle er å ta seg av media, sjakkprogram, sosiale medier/web, sponsorer, brand og 

sjakkmarkedsføring. I starten var det viktig «å finne penger» til og bygge brand for virksomheten, men 
også å finne en balanse mellom sjakk, kommers og forholdet til media med stigende stjernestatus. 

Pågang og oppgaver har etter vært blitt så omfattende at det har vært nødvendig med tilsettelse av en 
assistent. 

 
Om Magnus. 

- Ville bli sjakkspiller allerede fra 13- årsalderen. 

- Foreldrene la forholdene til rette uten noen form for press. 

- En periode reiste hele familien rundt i en bobil og spilte sjakk. 

- Microsoft sponsor fra 13 år. Ny sponsor da han var fylt 15 år. 

- Grand master 13 år. 
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- Trente med Kasparov i 2008. 

- Rangert som nr. 4 i verden som 18-åring. Jobbet da med sjakk på heltid. 

- Yngste nr. 1 i verden – 19år. 

- Første fra vestlig land til å toppe rankingen siden Bobby Fisher på 1970-tallet. 

- Høyeste ranking i historien i februar 2013. 

- «World number 1 Chess» 

- «Made it to time 100» i 2013 med hovedbegrunnelsen at hans sjakkvirksomhet var en 

inspirasjon for barn. 

-  

Kandidatturneringen. 

 Det har vært 16 verdensmestere i sjakk siden 1886! VM-tittelen i sjakk har altså en lang historie med 
en enorm prestisje og mange klassiske dueller. Og denne duellen mellom indiske Anand på 44 år og 

unge Magnus på 23 år ble en ny klassiker. 
For å spille om VM må noen kvalifiserte kandidater gjennom en såkalt kandidatturnering som ble 

arrangert i London i april 2013. Det ble en triller av en turnering, en meget tøff sådan over 14 runder. 
Det gikk bra de første 11 rundene, men så røynet det på og Magnus var utslitt i flere uker etterpå. 

 
Forberedelser til turneringen. 

- Rekognosering i India. 

- Teamsammensetting. 

- Sekundanter. Deltakerne kan ha 4 sekundanter hver som jobber med forberedelser i 3-4 

måneder. Magnus valgte kameraten Jon Ludvik fordi han da kunne gjøre som han var vant til 

tidligere. Han var ikke i India, men de kommuniserte på scype. Magnus er litt «sær» på den 

måten at han vil være i sin egen boble. Han hadde to sekundanter i tillegg som også var 

hjemme. 

- Treningsleire i Kragerø og Oman. Fokus på fysisk aktivitet og energi og brukte derfor en god 

del tid på bading og sport. 

- Ankom spillerhotellet bare to dager før turneringen startet, mens motstanderen var der, bare 

sjakkfokusert, over en uke. 

-  

Turneringen/matchen. 

- Det enorme presset. 

- Verdien av forberedelsene (kom ut av/koblet vekk fra Anands teorier) 

- Fokus på gode rutiner. Ikke for mye kontakt med media hvis trykk ble større og større under 

spillets gang. Han kunne således være i ønsket boble hele tiden. Brukte fridagene til avkobling 

med forskjellige sportslige aktiviteter (mens Anand tenkte teori!). 

- Et enormt trykk fra alle kanter etter turneringen. «Alle» skulle ha en bit av denne fantastiske 

unggutten. Man valgte å gjøre unna mest mulig i India – og resten på Gardermoen. Etter det var 

det friheten og det vanlige livet som gjaldt. Et sunnhetstegn! 

- Han har i etterkant mottatt flere priser fra forskjellig hold som føltes viktig å stille opp på, bli 

intervjuet og takke for. 

- Som den genuine sjakkspilleren han er, gleder han seg til neste turnering. 

- Også genuint opptatt av å bli en enda bedre sjakkspiller slik at han kan dominere spillet i 

framtiden. 
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Espen Agdestein hadde det svært travelt for han måtte rekke et fly til et møte i London, så det ble ikke 
så mye tid til kommentarer og spørsmål, men Åge Dalby, Stein Rohde-Hanssen, Jarl Bibow og Tom A. 

Schanke fikk ordet. 
 

Det var meget interessant å få dette innblikket i personen Magnus Carlsen, hans utrolige prestasjon, 
hans kloke forberedelser og hvordan hans nære medarbeider, Espen Agdestein, taklet «styret» rundt 

verdens beste sjakkspiller! Stor takk fra foreningen at han tok seg tid til dette, mellom sine utallige 
andre gjøremål rundt denne «wonderboy»! Det ga også leder Per W. uttrykk for i det Tom A. Schankes 

6 kg idrettskunnskap ble overrakt.  
 

Premieutdeling 

Tom A. Schanke steg fram og kommenterte sin tippekonkurranse om norsk toppfotball der 65 personer 

hadde deltatt og at en av foreningens medlemmer var høyt oppe på listen for året 2013. Han mente 
Kupperns berømte utsagn «sølv er nederlag» ikke gjaldt for denne personen i denne sammenhengen. 

Sølvmedalje og pokal ble altså utdelt til undertegnede. Forrige utdeling til samme person var Kongens 
pokal for cupmesterskap og gullmedalje for seriemesterskap i 1968. 

 

Definisjon av begrepet idrett. 

Bjørn Nybakken tok opp dette temaet, fordi det er en del diskusjon rundt dette og det er en god del 
uklarheter rundt det. Nybakken presiserte at han tok opp dette på et generelt grunnlag – og ikke ut fra 

om sjakk er idrett eller ikke. (Det at sjakk ikke er medlem av Norges Idrettsforbund, utgjør en formell 
utelukkelse). At NIV er representert i vurdering av tildeling av Aftenpostens gullmedalje, burde bl.a. 

være et argument for at NIV burde være interessert i en bedre klargjøring av dette begrepet. 
 

Utspillet skapte en del diskusjon, men diskusjonen ble nok hengende litt for mye rundt om sjakk og 
også et par andre aktiviteter er idrett eller ikke, hvilket må sies å være en viss avsporing i forhold til 

Nybakkens innspill. 
 

Det ble henvist til tre publikasjoner som omhandler terminologi om idrettsbegrepet, men også andre 
idrettstermer: 

- «Idrettsterminologi» (Norges Idrettsforbund, 1970). 

- A. Morgan Olsen: «Idrettens ordbok – ord og uttrykk med forklaringer». (Akilles, 2005) 

- «Idrettens leksikon» 

Her finner man definisjoner og kommentarer som viser hvor komplekst dette temaet er – så for den 

som er interessert anbefales det å ta en titt. 
 

Ellers bør jo NIF ta det som en utfordring å vurdere eksisterende definisjoner med tanke på mulige 
revideringer - slik at en kanskje kan slippe den noe ørkesløse diskusjonen når ett eller annet 

«grensetilfelle» dukker opp. 
 
Andreas Morisbak, referent 
 

 

JUBILANTER 

 

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

 

17. mai Inger Norbye 75 år 

19. mai Thorvald Larsen 80 år 
  9. juni Thormod Moum 80 år 
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MEDLEMSMØTE 25. FEBRUAR 2014 
 
40 medlemmer var på plass da leder Per Wright ønsket velkommen og gjorde forsamlingen 

oppmerksom på nytt NIV-NYTT og ny Matrikkel som var kommet ut.  
 

Deretter ga han ordet til Åge Dalby som orienterte kort om NIVs nettside der et server-problem hos 
Pingbull 13. desember 2013 førte til tap av opparbeidet materiale. Med en ekstra innsats i starten av 

det nye året er imidlertid nå siden oppe og står med senere års NIV- aktiviteter innenfor hoved 
overskriftene «Om oss», «Møter», «Aktiviteter», «Linker», «Nytt», «Skråblikk» og «Husker best». 

Etter hvert skal siden suppleres bl. a. med en god del bilder. 
 

 

Så introduserte nestleder Lars Kolsrud dagens 
foredragsholder: 

 

Cato Zahl Pedersen 
 
som er leder for de norske utøverne (Chef de Mission) i 

Paralympics som arrangeres i Sotsji 7. til 16. mars. Han er 
også styreleder for Ridderrennet som fikk Hedersprisen under 

Idrettsgallaen. Hans skitur til Sydpolen vil nok mange huske. 
 

Hovedtemaet var noen refleksjoner rundt: 
 

Paralympics i Sotsji 2014 
 

men også noen kommentarer til Ridderrennet. 
 

Catos entusiasme og engasjement var der fra første stund, en god kontrast til det han innledningsvis 
fyrte av som det motsatte fra ganske mange hold når det gjaldt interesse og oppmerksomhet for både 

idrett for funksjonshemmede generelt og toppdelen spesielt. 
 

Paralympics ikke nevnt 

Reportere fra OL i TV 2 (og NRK) nevnte ikke med et ord at Paralympics skulle arrangeres 14 dager 

senere. 
 

Han følte på mange utfordringer i sitt arbeid der interessen og en skikkelig nærværenhet til området 
var relativt fraværende i for mange sammenhenger. 

 
Han mente at engasjementet og idrettsgleden var mer fremtredende i tidligere år da han selv var aktiv 

utøver – med gjennombrudd i 1980 og avslutning av idrettskarrieren i 1994 med etterfølgende Sydpol-
tur.  Uten en arm i 42 år. 

 
Den gang var idrett for funksjonshemmede samlet under et eget forbund, mens den i nyere tid er 

integrert inn i ulike særforbund. Han uttrykte at det var både pluss og minus ved dette og at den 
positive tanken rundt den nye organiseringen mistet noe av engasjementet for en bedre oppfølging og 

prioritering av idretten for funksjonshemmede. 
 

59 personer i troppen 

Cato er altså leder for den norske troppen til Paralympics som består 31 utøvere og 28 

ledere/støttepersonell. Av organisasjonskartet går det fram at ledere/støttepersonell er fordelt slik: 
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Chef de Mission, Cato Zahl Pedersen (1). Press (1), Medical staff (5) (doctor, physiotherapist, sport-
psychologist). Coastal Paralympic Village (1), Bjørn Sigurd Sommerfeldt. Nordic Ski Housing (1), 

Paralympic Attache, Monica V. Brekke. OLT coach (1).  
 

I Montain Paralympic Village var øvrig støttepersonell og utøvere fordelt slik: 

- Ice Sledge Hockey (7) (Coaches (3), manager, analysis, tech. personnel (2)) - 16 utøvere. 

- Wheelchair Curling (2) (coach, adm. person) - 5 utøvere. 

- Alpine Skiing (2) (coach, serviceman) – 2 utøvere. 

- Cross country Skiing (6) (coach, manager, 3 waxers) – 6 utøvere. 

- Biathlon (1) (coach) – 2 utøvere (også med I cross country). 

Halve troppen var også med i Vancouver (8 i kjelkehockey, 4 i langrenn, 2 i rullestol c. og 2 i alpint). 

 
4 flere deltakere enn i Vancouver. 2 nye deltakere i alpint (sist deltakere i Torino 2006). 6 nye i 

langrenn, bl.a. Birgit Skarstein (viktig ressursperson!) og to alpinister. I Vancouver oppnådde man 1 
gull, 3 sølv og 2 bronse. Målsettingen i Sotsji – bedre enn i Vancouver. Minst 2 gull individuelt og en 

lagmedalje. 
 

Lavt budsjett (eller «utrolig lite penger» som Cato uttrykte det) på 7 millioner kroner, det samme som 
2009. 7 millioner fordelt på 16 forbund. 

 
Hevdet at Norge var blitt frakjørt i Paralympics sammenheng og viste det i følgende oversikt: 

 

Paralympics vinter 

År Sted Nasjonskampen Medaljer Medaljeøvelser Medalje andel Antall land 
1994 Lillehammer 1 64 133 48,1 % 31 

1998 Nagano 1 40 122 32,8 % 36 
2002 Salt Lake 3 19 92 20,7 % 36 

2006 Torino 12 5 58   8,6 % 39 
2010 Vancouver 12 6 64   9,4 % 44 

 

Paralympics sommer 

1992 Barcelona 10 33 500 6,6 % 100 
1996 Atlanta 17 20 518 3,9 % 103 

2000 Sydney 40 15 550 2,7 % 123 
2004 Athen  38 5 507 0,9 % 146 

2008 Beijing 43 7 471 1,5 % 146 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
VETERANER: 

Bjørn Bogerud og Hroar Elvenes 
tar gjerne en god diskusjon 

under alle NIV-møter. 
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Før var det mye aktivitet og «passion». Foreldreressurser bidro. Den nye store idrettsmodellen må 
lykkes i bedre oppmerksomhet og oppfølging av idretten for funksjonshemmede både på forbunds-, 

krets- og klubbplan – en må få fram flere enkeltpersoner som forbilder i dette arbeidet og 
foreldreressursene må stimuleres. Og dette må startes nå! Den integrerte modellen har således mange 

utfordringer. 
 

Stagnasjon 

Selv om kvantiteten av topputøvere har stagnert (tallet 80 ble nevnt), er det etablert god kvalitet blant 

de relativt få som hevder seg internasjonalt. Den reelle statistikken er som følger: 
 

Norsk uttelling i de siste Paralympics 

 Utøvere Medaljeøvelser Uttelling Uttelling Gull Sølv Bronse 

1. – 6. pl. 1. – 3. pl.    4. – 6. pl. 
2004 Athen 32 52 42 % 10 % 3 1 1 17 

2008 Beijing 24 38 40 % 18 % 1 3 3 8 
2012 London 22 32 40 % 25 % 3 2 3 5 

2006 Torino 29 20 55 % 15 % 1 1 3 6 
2010 Vancouver 27 19 68 % 32 % 1 3 2 7 

2014 Sotsj 31 29 
 

London Paralympic Games had a significant impact on British society: 

- 1 in 3 UK adults changed their attitude towards people with impairment. 

- 65 % agree the Paralympics delivered a breakthrough in the way people with impairment are 

viewed in the country. 

- 80 % of British adults thought the Paralympics had a positive impact on the way people with 

impairment are viewed by the public. 

- The Paralympic Games is about ability, not disability – and are about what people can do, not 

what they can`t do. 

 

 
 
 

 

 

 

IVRIGE DAMER: 

Eks-alpinistene Liv 

Jagge og Dikke Eger 

deltar ofte og ivrig på 

alle møter. 

 
Altså en meget positiv innvirkning på folks oppfatning av idrett og funksjonshemming.  

 
Etter Paralympics må det evalueres skikkelig sammen med kulturministeren. 

 
Hvilke ambisjoner vil og tør en ha for et eventuelt Paralympics i 2022? 

- Hvilke historier skal fortelles? 
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- Hva skal det etterlatte inntrykket være? 

- Hvilke konkrete målbilder skal nasjonen sette? 

Hvem bryr seg på toppnivå - i distrikter, i idrettslag? Skiidrett, friidrett og svømming er idretter der det 

spesielt bør prioriteres. 
 

Cato Zahl Pedersen ga oss egentlig et litt dystert bilde av dette området som han selv har et brennende 
engasjement for både i topp og bredde. Det var tydelig han savnet noe av dette engasjementet av andre 

involverte på forskjellige nivåer og i ulike sammenhenger. 
 

En tankevekker for oss som hørte på – og en klar forståelse av at dette området trenger en 
oppgradering av betydning og prioritering på flere måter. 

 

Om Ridderrennet 

50 års jubileum i år og det femtiende rennet ble arrangert i fjor. En bok om «Ridderrennet på 
Beitostølen – mulighetenes arena i 50 år» kom til jubileet, redigert og skrevet av forfatterne Tor Harald 

Skogheim og Inge Morisbak. Fikk æresprisen på årets Idrettsgalla. Cato Zahl Pedersen ble valgt til ny 
styreleder etter Ine Wigernæs på siste generalforsamling. 

 
Et meget attraktivt og vellykket arrangement med 500 deltakere – og et arrangement i stadig utvikling. 

Et satsingsarbeid for rekruttering. Svært mange frivillige stiller med glede opp som hjelpere i 
arrangementet. Forsvaret stiller også personell til disposisjon, for øvrig det eneste arrangementet i 

tillegg til Landsskytterstevnet som blir denne støtten til del. 
 

Ridderuken har stått på egne ben i alle år, uten involvering i og med idretten. Ridderuken og Idretten 
har samme formål og utfordring med rekruttering. Han ga klart uttrykk for et nærmere samarbeid er 

naturlig i fremtiden. 
 

Følgende hadde kommentarer/spørsmål etter foredraget: Sverre Seeberg, Liv Jagge, Bjørn Bogerud, 
Tom A. Schanke, Jarl Bibow og Grethe Evjenth. 

 
Cato Zahl Pedersen takkes så mye for et engasjerende og tankevekkende foredrag! 
 

Andreas Morisbak, referent 
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TANKEVEKKENDE: Cato Zahl Pedersen gav et tankevekkende foredrag som NIV-leder Per Wright 

satte stor pris på. 

Idrett for funksjonshemmede – integrert og svekket?  
 
Av Hans B. Skaset 

 

 

 

 
 

 
 

 
Cato Zahl Pedersen holdt 25. februar en orientering for Norske 

Idrettsleder-Veteraner (NIV) om norske utøveres muligheter i 
Sotsji-Paralympics. En engasjert foredragsholder kom underveis 

til å legge igjen betydelig uro og tvil om status og 
framtidsutsikter for idrett for funksjonshemmede her i landet.  

 
Uroen sirklet rundt temaene svak eller truende mangel på 

rekruttering, særlig av kandidater til elitesjiktet, men også til 
breddeidretten.  

 

Zahl Pedersens hjertesukk. 

Zahl Pedersens innlegg for NIV inneholdt et dyptfølt hjertesukk: Hva har gått galt med idrett for 
funksjonshemmede i verdens best integrerte land? Et land som blir berømmet internasjonalt for sin 

aksepterende og inkluderende idrettspolitikk, sin nedbygning og avvikling av separate organisasjoner 
og tiltak, og skamrost for full likestilling?  

 
Er de politiske (korrekte) mål blitt mål i seg selv, mens blikket for og grepet om det praktiske arbeidet 

er blitt neglisjert? Har en heseblesende jakt etter å lede an i utviklingen av et idealsamfunn ført til at 
viktige aktører og støttespillere har forsvunnet fra arenaen?  

 
Det kunne virke som om Cato Zahl Pedersen egentlig ikke hadde ment at disse svært viktige tema 

skulle bli hans hovedanliggende denne dagen. Framstillingen ble følgelig ikke en systematisk analyse 
av situasjonen, dvs. forsøk på å finne grunnene til svikt i rekrutteringen - både i toppen og bredden. 

Men uroen over utviklingen innenfor idrett for funksjonshemmede (i Norge) kom til å prege innlegget 
hans, og gjenspeilte seg også i kommentarene om mulighetene for de 32 utøverne han har ansvar for 

under Paralympics i Sotsji (Cato er ”Chef de Mission”).   
 

 

Mulige årsaker. 

Hvilke grunner anga Zahl Pedersen for stagnasjon eller tilbakegang for idrett for funksjonshemmede? 
Hvorfor hadde vi hevdet oss vesentlig bedre tidligere? Var forklaringen den samme som på flere andre 

idrettsområder, at vi var tidlig ute og langt framme i åpningsfasen, men ikke holdt mål da flere land 
kom med og mange startet en systematisk tilrettelegging og opphenting?  

 

 

Underfinansiert. 
At vi i en viss forstand hadde ”mistet grepet” her til lands, skyldtes, etter Zahl Pedersens mening, at 
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idrett for funksjonshemmede i flere år hadde vært underfinansiert i forhold til utfordringene. Med 7 
mill. kr til disposisjon for toppsatsing i et år med Paralympics, det samme beløp som sto til disposisjon 

i 2009, var det ytterst vanskelig å nå ut til de aktive i aktuelle idretter med nødvendige tiltak. Svak  
 

økonomi gjorde det vanskelig, nærmest umulig, å holde nok bredde og dybde i kvalifisert virksomhet. 
Uten slik innsats sviktet tilgangen på yngre, dedikerte utøvere med et langsiktig perspektiv. Krafttak i 

tiden før et Paralympics innebar en betydelig risiko for å mislykkes, kort og godt fordi utøverne ikke 
hadde bygd opp nok trenings- og konkurranseerfaring. Dessuten – det var alt for få utøvere å velge 

blant fordi en langsiktig rekrutterings- og oppfølgingsstrategi hadde manglet i flere år. 
 

 

Undereksponert.  

Cato Zahl Pedersen kom flere ganger tilbake til mangelen på allmenn interesse for idrett for 
funksjonshemmede, og en total mangel på eksponering i mediene. Hvordan skulle likeverdighet kunne 

skapes når våre fremste medier ikke nevnte - eller bare sporadisk omtalte funksjonshemmede utøvere? 
Når det i tillegg ble arrangert få konkurranser her i landet for våre beste utøvere, og en ikke hadde 

økonomi til å sende dem til internasjonale stevner, var konsekvensene logiske: ytterst vanskelig å 
holde motivasjonen og innsatsviljen oppe hos utøverne.  

 

 

Integreringens pris?  

Det kanskje mest interessante, men også mest kontroversielle synspunkt som unnslapp Zahl Pedersens 

munn 25. februar, var spørsmålet om hvor alle ildsjelene var blitt av. I tidligere år hadde ildsjeler 
kjempet fram idrett for funksjonshemmede ut fra personlig engasjement og vilje til innsats for en 

tilsidesatt og oversett gruppe. Denne kategorien (ildsjeler) hadde i stort antall vært å finne på alle nivå i 
de tidligere utgavene av organisasjoner for idrett for mennesker med handikap.  

 
Har den lovpriste integrering av funksjonshemmede idrettsutøvere i den ordinære særforbundsstruktur 

ført til bortfall av ildsjeler? Tiltrakk tidligere tiders særorganisasjoner seg mennesker med en særegen 
vilje til innsats for funksjonshemmede? Har den politisk korrekte integreringslinjen vasket ut ildsjelene 

og byttet ut omsorg og omtanke med særidrettslige tunnelsyn? Kan det være en feilvurdering å tro at 
særidrettslag og særforbundsapparat kan utrette en tilsvarende innsats for funksjonshemmede utøvere 

som et tidligere breddeorientert sektorapparat maktet (idrettslag og forbund utelukkende for 
funksjonshemmede utøvere)? 

 

 

Analyse like nødvendig som mer penger. 

Mot slutten av innlegget antydet Zahl Pedersen at dreiningen av tippenøkkelen i favør av idretten (64 

%) var forutsatt å gi idrett for funksjonshemmede betydelig mer penger, ikke minst til arbeidet med 
eliten. Deretter lot han et løst formulert forslag om å ansette et betydelig antall profesjonelle 

feltarbeidere med kompetanse på rekruttering, trening og veiledning, bli hengende i luften idet hans 
taletid ebbet ut.  

 

 

Denne antydningen om å sette inn en gruppe ansatte medarbeidere for eventuelt å sikre tilvekst og 

kvalitet, er et nokså vanlig grep å ty til når frivillighetskulturen forvitrer og sosiale strukturers 
bæreevne svikter. Før det brukes vesentlig mer penger på eventuelt å overvinne svikten i rekruttering 

og modning av funksjonshemmede eliteutøvere gjennom et ansattkorps, burde en uavhengig, kvalifisert 
analyse søke å bringe klarhet i tilstanden og mulighetene for funksjonshemmede utøvere i det 

eksisterende, ordinære særforbundsapparat. Det er avgjørende at analysen kan foregå uten ideologisk 
og politiske føringer eller bergrensninger. Uten en slik analyse, fortsetter famlingen, og tilfeldighetene 

vil råde.  
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Etterskrift. 
De Paralympiske leker i Sotsji (7.-16. mars) er de 11. i rekken. IPC (International Paralympic 

Committee) daterer sine leker fra 1976 (Örnsjöldsvik). Den andre utgaven fant sted på Geilo i 1980, 
hvor Norge toppet med 23 gull.  

 
Derfra fortsatt Paralympics gjennom rekken av arrangører av olympiske vinterleker. Fra 16 land og 

250 utøvere i 1976 har arrangementet vokst til 45 land og ca. 600 utøvere i Sotsji. Norske utøvere har 
gjennomgående plassert seg høyt i medaljestatistikken. Etter 18 gull og beste nasjon i Nagano (1998), 

falt Norge på rangeringen i fire år senere (Salt Lake) til tredjeplass (10 gull). I Vancouver ble innstasen 
betegnet som miserabel, målt mot historien og andre lands utvikling.  

 
I Sotsji konkurreres det i alpint, kjelkehockey, skiskyting, rullestolcurling og langrenn. Til sammen er 

det 72 medaljeøvelser i Sotsji. Norge deltar med 32 utøvere, hvorav halvparten tilhører 
kjelkehockeylaget. Deltakelsen dekker følgelig et fåtall øvelser. Cato Zahl Pedersens forventninger er 

meget moderate: i beste fall 3-4 medaljer.  
 

Norge har gått fra stormakt til mininasjon i Paralympic Games! Hva er årsaken? 
 

 
 

 

MØTEDATOER 2014 
 
NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2014:  

- 17. juni – 9. september – 14. oktober. 

- Årsmøtet er ikke bestemt, men kommer trolig i uke 46, 10.-14. november. 

 

 
 

NIFs RESEPSJON: 
Her tar Elin Jensen og de andre imot oss på en 

hyggelig måte 

 
 
NIFs KANTINE: 

Her tilbyr Cevdet Arikan medlemmene en meget 
god og variert meny  
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MEDLEMSMØTE 25. MARS 2014 
 
 

Leder Per Wright kunne ønske hele 56 medlemmer velkommen til møtet! 
 

 
Han introduserte først Tom A. Schanke som hadde 

avsluttet sin tippekonkurranse fra OL. Igjen var det et 
NIV- medlem som hadde utmerket seg spesielt – og gikk 

faktisk helt til topps i konkurransen! 
 

Før vinneravsløringen kom summerte Schanke opp NIV-
medlemmenes samlede innsats i konkurransen: Av totalt 

138 deltakere deltok 9 NIV-medlemmer der de 8 utenom 
vinneren fikk en gjennomsnittlig plassering på 67.  

 
Per Ødegaard oppnådde den nest beste NIV-prestasjonen 

med en 33. plass og poengsummen 410, mens Peder 
Lunde jr. var ganske treffsikker på antall medaljer ved å 

tippe riktig antall gull og bronse (Fasit: 11 gull, 5 sølv, 10 
bronse = 26 medaljer). Den store triumfatoren var 

imidlertid Kåre J. Grøtta som oppnådde poengsummen 
570 – og fikk tildelt gullmedalje og en Diadora dunjakke. 

NIV gratulerer! 
 

 

 
 
VINNER: Kåre J. Grøtta vant Tom A. 

Schankes OL-quiz. Til salens fornøyelse 
sa Grøtta at det ikke var noen 

spørrekonkurranse, men en 
kunnskapskonkurranse. 

 
 

Så ble møtets foredragsholder introdusert, vinneren av 
NIVs Sportsjournalistpris 2013: 

 

OLA BERNHUS 

 
Ola Bernhus er sportskommentator i Aftenposten og har 

en lang journalistkarriere bak seg. I NIV-Nytt nr. 1 2014 
står hans meritter nærmere beskrevet. Han holdt foredrag 

på et medlemsmøte i NIV i mars 2012 også. Den gang 
handlet det om fotball. I forbindelse med OL i Sotsji har 

vi fått del i hans klare og velformulerte kommentarer og 
det fikk vi flere av i hans foredrag: 

 

SKRÅBLIKK PÅ OL I SOTSJI 2014 
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Han stilte innledningsvis spørsmålet om hvor mange som var i Sotsji - og svarte selv at det var ganske 
få. Han selv var innom Sotsji i ca. tre kvarter, for idrettsarenaene lå en 45 minutters togreise fra byen 

som for øvrig var ny, ren og pen – og røykfri, med et innbyggertall på ca. 350.000. 
 

Før han dro til OL lekene hadde han en forestilling om at de ikke burde vært arrangert der. Denne 
forestillingen mildnet noe under veis i oppholdet på arenaene, men dette var ikke et ekte 

vintersportssted.  
 

Som et eksempel ble nevnt at da Kjetil Jansrud kjørte sitt gull løp registrerte han to nordmenn med et 
flagg på tribunen og publikum satte i liten grad sitt preg på arrangementene, med få unntak. En stor 

kontrast altså til Oslo som en vinter idretts by. 
Fornøyd med alt i forhold til jobben som skulle gjøres og arrangementene var perfekte. 

 

Sikkerhetsforhold 

Fikk ofte spørsmålet; Tør du reise? Er dette et trygt sted?  Det manglet ikke akkurat på folk som skulle 
passe på at noe galt ikke skulle skje. Hele 40.000 politifolk var engasjert i den anledning, og de var 

over alt selv om det tydeligvis var et poeng at de ikke skulle være for synlige. Det var sannsynligvis 
mindre trygt i resten av Russland enn i dette området under OL. 

 
En måtte gjennom mange kontroller fra oppholdssted til arenaene: Inn på en buss, scanning, forsegling 

av bussen, ved neste samlepunkt forseglingen brutt, ny scanning, videre gjennom en sluse inn på en 
taubane og på toppen over i en minibuss. 4 busser og en taubane for å komme fram til en arena – og så 

det samme tilbake. Dette tok ca. 7 timer opp og ned på en dag. Det hele gikk imidlertid knirkefritt og 
for journalistene var det helt perfekt.  

 
Sikkerhetsopplegget var for øvrig det samme som ble brukt i London lekene, med unntak av 

forseglingen. Forferdelig at det er blitt slik, men man følte seg trygg. Det blir kanskje slik i Norge også 
ved et eventuelt OL. 

 

 
DISKUSJON: Liv Jagge i diskusjon med Gunnar 
Brevik og Hroar Elvenes.  

 
FØLGER MED: Harald Thorhaug og Odd 

Flattum følger med på diskusjonene i NIV. 

 

Arbeidsforhold 

Stort sett greie. Fikk gjennom stoffet, men måtte leie noe ekstrautstyr. 
 

Mat og boforhold. 

Serveringspersonellet var liksom ikke helt forberedt da OL begynte og det var en del mangler. Varm 

semule grøt var en gjenganger. Poteter og kjøtt kom til forskjellig tid. Restauranten på pressesenteret 
hadde pannekaker med gulost som spesialitet og ellers alltid ett eller annet å få. Siste dagen var alt i 

orden. Boforholdene var helt ok selv om det kunne være et eller annet som ikke virket med TV eller 
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kjøleskap. At Norges beste alpinist måtte vaske rommet med et vått håndkle tyder vel på at noe 
arbeidsstøv lå igjen i nybyggene. 

 

 

Konkurransene – og smøreflausen 

Den idrettslige kappestriden sto på egne bein og var like spennende som den alltid er. 

 
Oppmerksomheten mot smøreproblemene var stor her hjemme. At vi med den største bussen, det beste 

utstyret og flest smørere ikke greide å takle de spesielle føreforholdene var vanskelig å forstå for de 
fleste av oss, og spesielt frustrerende når de desidert beste skijentene i verden ikke fikk medalje i 

stafetten. Men man var altså ikke forberedt på disse forholdene. Det ville kanskje gått bedre om man 
hadde nøyd seg med vanlig klister - i stedet for å være for opptatt av det perfekte. Ellers kan det jo 

være grunn til tenke på at i enkelte andre mesterskap er det vi som har hatt de desidert beste skiene, 
men da var vi ikke så opptatt av det. 

 
Ishockeykampen USA – Canada var for Bernhus den største opplevelsen og høydepunktet – med en 

enorm intensitet ute på isen og en elektrisk stemning i hallen. 
 

Han mente at sprinterne Falla og Hattestad sto for den største norske prestasjonen, mens svenske Emil 
Jönssons bronsemedalje på skisprint representerte den største pussigheten. 

 

Folket – russerne 

De frivillige var positive og hjelpsomme, med en viss blyghet og blikket ned når en snakket, eller 
rettere prøvde å snakke, med dem. Dette trolig grunnet språkproblemene. Men de blomstret liksom opp 

i løpet av de 14 dagene. De så ut som nordmenn for 20-30 år siden med en enkel kleskode. Utviklingen 
av overvekt så ikke ut til å ha nådd Russland. 

 

Idrettslige skuffelser 

Bernhus hadde to hovedpunkter her: 
1) Herrelangrenn. En forventet mye mer. At Northug ikke nådde å komme i form var en viktig 

faktor, men ellers for mange løpere for langt bak og som ikke er gode nok for tetplasseringer. 

Intet grunnlag for en spesiell oppvask. 

2) Norsk kvinneidrett om vinteren, bortsett fra langrennsjentene. Hopperne hevdet seg ikke. En 6. 

plass på skøyter. Stilte ikke lag i curling og ishockey. Bare et par lyspunkter i skiskyting. 

Mislyktes i snowboard fri stil. 

Litt dårligere i lagidrettene sommers tid også – håndball og fotball. Her ble Bernhus påminnet fra salen 

om at Norge var blitt verdens beste nasjon i kick boksing, men konstaterte likevel at norsk kvinneidrett 
burde være et satsingsområde med et klart forbedrings potensiale. 
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Mange tidligere OL-deltakere fulgte 
interessert med. Her representert med 

kombinertløperne Tormod Knutsen 
og Mikkel Dobloug 

 
 
Hovedinntrykket 

Bernhus dro altså til Sotsji med en klar forestilling om at vinter-OL 2014 aldri burde blitt lagt dit – og 
han dro derfra med akkurat den samme innstillingen. Det overrasket han. Han trodde han ville få se en 

perfekt tilrettelegging, stor idrett, intens OL-stemning som ville dempe inntrykket, gjøre han mer 
forsonlig. Og det ble jo perfekt, arrangementsmessig, man fikk se forrykende konkurranser. For 

pressen gikk alt knirkefritt. Men noe vesentlig manglet! Først og fremst ekte idrettsglede.  
 

Det ble klappet og applaudert, det var brukbart med tilskuere på flere av tribunene, og russerne var så 
gode til å heie på sine egne som man kunne vente og forlange. Kontrasten til en vinternasjon som 

Norge var ganske slående med mer stemning og flere heiarop på to dager i Kollen enn 16 dager på 
Laura. 

 

Funderinger i etterkant 

22.februar ble Janukovitsj kjeppjaget ut av Ukraina mens Putin var opptatt i Sotsji med å motta hyllest 
og takksigelser fra verdens idrettsledere. Hva tenkte han der og da i forhold til muligheten for økt 

innflytelse og makt internasjonalt, skape en begeistringsbølge rundt egen person i Russland?  
 

Og hvordan skal vi egentlig forholde oss til det vi har opplevd skje i ukene etter OL? Blir OL 2014 
referert på samme måte som 1936, som et propagandashow for en makthaver som så vidt har begynt å 

skaffe seg økt livsrom? 
 

Gir dette en viktig begrunnelse for Oslo som søker av vinter-OL?: Et moderne demokrati der alle 
beslutninger om pengebruk og løsninger gjennomgår en politisk behandling og ikke bestemmes av 

enkeltpersoner. 
 

Ola Bernhus’ betraktinger frembrakte både smil og ettertanke som ble satt stor pris på i NIV-
forsamlingen – noe som kom tydelig fram av engasjementet i den etterfølgende spørre- og 

kommentarrunden. Der fikk en tid til innspill fra Rolf Nyhus, Jarl Bibow, Tom Schanke, Gunnar 
Breivik, Grethe Evjenth og Ann-Helen Bjørnstad – før møtetiden var over. 

 
Leder Per Wright takket behørig for tankevekkende innspill med overrekkelse av tradisjonell presang.  

 
Andreas Morisbak, referent  
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POPULÆR GJENGANGER: Aftenpostens Ola Bernhus er blitt en populær gjenganger på NIVs 

møter. Her får han «premien» av NIF-leder Per Wright. 

 

Minneord 
 

 

Leif Schanke (1916 – 2014) 
 

 
 

Leif Schanche var medlem av NIV siden 

1989. 
 
Leif Schancke ble født 19. september 1916 på 

Kolahalvøya i Russland. Han døde 3. februar 

2014 i Sandefjord og ble bisatt i Orelund kapell 

13. februar.  
 

Schanckes mor og to søsken flyttet hjem til 
Norge i 1917 som et resultat av den russiske 

revolusjonen. Familien bosatte seg etter hvert i 
Stjørdal. 

Leif Schancke skaffet seg handelsutdannelse 
før han tok befalsutdannelse. Ved 

krigsutbruddet var Schancke fenrik og gjorde 
tjeneste i Trønderbataljonen. Han deltok i 

kampene ved Gratangen og arbeidet som kurer 
før han møtte rømme til England. Han ble 

sluppet i fallskjerm over Rognan i 1945 og ble 
tatt av tyskerne. Han unngikk så vidt å bli 

henrettet. 
Schancke ble senere tildelt den norske og 

britiske deltakermedaljen i tillegg til den 
amerikanske frihetsmedaljen.  

 
Schancke fortsatte karrieren i Hæren og 

Forsvaret. Han var sjef for Hans Majestets 
Kongens Garde, forsvarsattache i Finland, sjef 

for Brigaden i Sør-Norge og infanteriinspektør. 
Han oppnådde graden oberst 1. 
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Schancke utviklet musikk- og drilltroppen i 

Garden og startet eget skiløperkompani for 
toppidrettsutøvere. Han var styremedlem i 

Norges Skiforbund 1958 - 61, i Norges 
Idrettsforbund i 1965 – 71 og i Norges 

Olympiske Komité 1968 – 71. Han var 

formann i Forsvarets Idrettsråd i 1971 -72 og 
fikk NIFs hederstegn i 1974. 

 
 

Åge Dalby 
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Solveig Prøis Tynning (1933 – 2014) 

 

 
 

Solveig Prøis Tynning var medlem av 

NIV siden 1998. 
 

 
Solveig Prøis Tynning ble født 3. juni 1933 og 

døde 19. mars på Telemark sentralsykehus i 
Skien. Hun hadde bare vært innlagt i 7 dager, 

men lungebetennelsen lot seg ikke kurere. Hun 
døde rolig med sine tre døtre rundt seg.  

 
Inntil dagen før innleggelsen hadde hun levd 

sitt vanlige, eller kanskje heller uvanlige, liv 
med familie og venner av alle slag rundt seg.  

 
Hun ble bisatt fra en fullsatt kinosal i 

Porsgrunn 2. april. En vakker, humanetisk 
seremoni med blomster, sanger og musikk, 

sikkert helt i Solveigs ånd. 
Barnebarnas minnetale startet med ”vår 

mormor var ikke som andre bestemødre”. Og 
det var nok sikkert riktig når man ser på hennes 

CV. Det ble ikke mange hjemmebakte boller. 
Til gjengjeld ble det mye kunst, kultur og 

moro. 
 

Solveig startet som turner og gikk Statens 
Gymnastikkskole. I 40 år var hun ansatt ved 

samme videregående skole i Porsgrunn. 
Innimellom giftet hun seg med en senere 

stortingsmann - med alt det medførte, fikk tre 
døtre og videreutdannet seg i kunsthistorie, 

italiensk og russisk. 
 

Hun var internasjonal dommer i turn i 10 år og 
dømte i landskamper, EM og VM. 

 
Hun ble innvalgt i Norges Idrettsforbunds styre 

i 1973 og gjenvalgt i 1976. Etter det var hun 
gjennom en valgperiode Odd Hopps personlige 

varamann i NIFs valgkomité. Fra 1978 til 1982 
var hun leder/medlem i NIFs Barne- og 

Ungdomsutvalg. Hun satt også i NOKs styre. 
 

Hun ble Odd- Skiens første kvinnelige formann 
og hun var leder i Telemark Idrettskrets. I 

tillegg arbeidet hun aktivt i Porsgrunn 
amatørteater. Hennes interesse for barn og 

unges velferd var genuin. Hun var også 
medforfatter av boken ”Telemarkinger i norsk 

toppidrett”. 
 

Solveig ble medlem i NIV i 1998 og var i 
mange år ivrig deltager på møter og utflukter. 

 
Hun er innehaver av NIFs Hederstegn, NGTFs 

fortjenstmedalje i sølv og Norsk amatørteaters 
”Bøhrres pris”. 
 
 

Anne Ma Thorsen 
 

 



20 

 

 

 

NIV holder sommermøte på 

Ekeberg-restauranten 17. juni 
 
  

 Foto: C. Hill, 2008 

Av Åge Dalby 

 
- Hold av tirsdag 17. juni. Den dagen skal vi holde sommermøte med ledsagere på den nye og flotte 

Ekeberg-restauranten, sier Ellinor Allergoth.  
 

Sammen med Unni Nicolaysen har hun ansvar for sommermøtet. NIVs festgeneraler vet hvordan 
medlemmene best skal trives. 

 
- Vi har reservert selskapsavdelingen i andre etasje og vil få en fantastisk utsikt over Oslo by. Jeg 

håper riktig mange har anledning til å delta. Med ledsagere håper jeg at vi blir 80 personer, sier 
Ellinor. 

 
Sammenkomsten begynner klokken 11.00. Hver enkelt sørger selv for transport til Ekeberg-

restauranten. – Trikken til Ljabru (linje 18 og 19) har stoppested ved Sjømannsskolen rett utenfor 
restauranten. Dessuten finnes det noen parkeringsplasser for biler på området, sier Ellinor. 

 
Møtet starter med oppkvikkende aperitiff. Deretter vil Ina Johannesen, administrerende direktør, holde 

foredrag om skulptur- og kulturminneparken i Ekeberg-skogen.  
 

Christian Ringnes kjøpte Ekeberg-restauranten i 2003 og tok i 2011 initiativ til skulptur- og 
kulturminnepark gjennom C. Ludens Ringnes stiftelse. Parken ble gitt som en gave på 300 millioner 

kroner til Oslo kommune. Skulptur- og kulturminneparken ble åpnet 26. september 2013. En rekke 
kjente kunstnere er representert i den spesielle og flotte samlingen. 

 
Etter foredraget serveres tre retters god lunsj med vin og kaffe. 

 
- Etter middagen står medlemmene, som har lyst og er i form til det, fritt til å besøke 

skulptursamlingen på egenhånd. Det kan bli en fantastisk, fin dag i Ekeberg-åsen, sier Ellinor 
Allergoth. 

 
Medlemmene betaler 450 kroner for hver person. Ytterligere informasjon vil bli gitt på senere 

tidspunkt – blant annet på NIVs nettsider. 
 

 
 

 
 

 
 

STÅR PÅ: Ellinor Allergoth mener NIV vil få en flott sommerdag 
på Ekeberg-restauranten. 
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Skråblikk på idrettshistorien: 

 

Georg Eyser vant seks OL-medaljer 

– til tross for at han hadde trebein 
 
Av ÅGE DALBY 

 
I ung alder ble han overkjørt av toget og måtte amputere venstre fot. Georg Eyser (33) hadde trebein, 

men vant likevel seks OL-medaljer i turn i løpet av én dag i OL 1904 i St. Louis.  
 

De yngre og funksjonsfriske konkurrentene hadde store problemer med å hamle opp med den spreke, 
tyske emigranten. 

 
Eyser vant tre gull (skranke, hopp og tauklatring), to sølv (bøylehest og kombinasjon) og én bronse 

(svingstang). Eyser delte gullmedaljen med landsmannen Anton Heida (opprinnelig fra 
Tsjekkoslovakia) i skranke og hopp. 

 
Eysers prestasjoner var oppsiktsvekkende. Ikke minst siden øvelsen hopp ble arrangert med krevende 

tilløp – uten at turnerne brukte satsbrett! 
 

Georg Ludwig Friedrich Julius Eyser ble født 31. august 1870 i Kiel, Tyskland. Han var 14 år, da 
familien emigrerte til USA. Familien slo seg først ned i Denver, men flyttet senere til St. Louis. Georg 

fikk seg jobb som bokholder i et byggefirma. 
 

Det var mange tyske emigranter i St. Louis.  Noen av dem hadde tatt med seg en ny sport til USA, og 
Georg meldte seg inn i «Concordia Turnverein Saint Louis». Han fikk amerikansk statsborgerskap i 

1894. 
 

Georg som målte 170 centimeter, viste raskt imponerende ferdigheter – sitt handikap til tross. 29. 
oktober 1904 nådde han toppen av sin karriere med seks OL-medaljer. 

 
OL-arrangementet i St. Louis var lagt inn i en omfattende verdensutstilling, og det var olympiske 

øvelser i nesten seks måneder, fra 1. juli til 23. november. 
 

International Turners Championship – som ikke var OL-gren – ble arrangert 1. – 2. juli. Her varierte 
Eisers prestasjoner stort – fra 10. til 71. plass. Concordia ble nummer fire i lagkonkurransen. Eiser 

brukte tydeligvis tiden godt fram til OL-konkurransen senere. 
 

Eyser deltok også i tre-kamp (friidrett). Han oppnådde 8 meter i kule, 15,4 sekunder på 100 meter og 4 
meter i lengde. Prestasjonene i løp og hopp var imponerende – hans handikapp tatt i betraktning. 
 

Eysers karriere gikk mot slutten. Han deltok for Concordia og vant en klubbkonkurranse i Frankfurt 
(Tyskland) i 1908. Concordia vant også det amerikanske lagmesterskapet i 1909, arrangert i Cincinatti, 

Ohio. 
 

Ingen av idrettens mange historikere i USA har noen gang funnet ut Georg Eysers dødsdag. 14. august 
1920 er nevnt men ikke verifisert. 

 


