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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 
12. årgang Nr. 3  Juni 2013 

 
 

13 NIV-JUBILANTER 
 

 
 
1988-GJENGEN: 13 medlemmer som var med fra starten for 25 år siden, deltok i 
jubileet på Oustøen.  
Foran fra venstre: Ingrid Wigernæs, Rigmor Andresen, Ebba Lund Hansen, Erik Sture 
Larre og Anne Ma Thorsen. Bak fra venstre: Per Jorsett, Hroar Elvenes, Jan Bache-
Wiig, Thiorleif Gange, Lars Krogh, Fredrik Kveil, Egil Gulliksen og Per Landmark. 
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God tur til Gøteborg 
 
 
En praktfull sommerdag med trivelig båttur på 
Oslofjorden og vakre omgivelser på eksklusive 
Oustøen Country Club var ramme rundt NIVs 25-
årsfeiring 11. juni. Hele 72 medlemmer var med. Vi 
fikk det trolig som fortjent. 
 
Oppslutningen rundt NIVs virksomhet er 
imponerende. I august er det klart for ny NIV-
utflukt. Denne gangen går turen til Gøteborg, hvor 
Föreningen Riksidrottens Vänner er vertskap 16. – 
18. august.  
 
38 medlemmer er påmeldt. Med ledsagere teller 
NIVs tropp hele 57 personer. Det er god grunn til å 
ønske alle en god tur til «hovedstaden» på den 
svenske vestkysten. 
 
NIVs styre arbeider hardt og effektivt for å holde 
kvaliteten på medlemstilbudet. Fremmøte og 
deltakelse forteller at Styret holder stø kurs. 
 
NIV har over 150 medlemmer. Det betyr at mange 
medlemmer - av ulike årsaker - sjelden eller aldri 
har anledning til å delta i møter og reiser. Men alle 
velger - år etter år - å være en del av fellesskapet 
vårt som er skapt av norsk idrett – på individuell og 
/ eller lagmessig basis. Vi er fortsatt et LAG. Til 
høsten kjører vi på igjen. 
 
Men først: Riktig, god sommer, alle NIV-
medlemmer.  
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NIVs JUBILEUMSMØTE PÅ OUSTØEN 
COUNTRY CLUB 11. JUNI 2013. 

 
Båtturen. 
Dagen for jubileumsmarkering opprant med strålende sol – slik et arrangement som dette fortjener – 
når en skal på båttur! 
 
72 blide og forventningsfulle deltakere var på plass i god tid på utstikker 3 ved Honnørbrygga. 
 
Med hjelp (om det var nødvendig) fra et hyggelig mannskap kom vi oss vel om bord i en av 
Båtservice’s båter i akkurat passende størrelse for den gitte anledning. 
 
Etter litt informasjon om redningsvester/livbåter etc., der det fine været i stor grad fjernet tanken om 
eventuelt nødvendig bruk, satte vi kursen mot målet – Oustøen! («Oustøen» lyder jo så mye mer nobelt 
enn «Oustøya» og derfor mye mer passende for vår «noble» forsamling). Vann-servering var vel et 
mer aktuelt innslag som direkte tilfredsstilte våre behov. 
 
 
Nestleder Lars Kolsrud rigget kjapt opp sitt høytalerutstyr og fungerte som humørfylt guide under 
overfarten. Han gjorde oss oppmerksom på flere kjente navn knyttet til enkelte meget flotte boliger i 
mangemillionærklassen som vi passerte: Spetalen, Gjelsten, Vaskebakke på Huk, direktøren i Selvaag, 
Andresen (Tiedemanns tobakk), Erling Dekker (bror til professor Næss, med egen holme). Apropos 
holme, vi passerte også Nakkholmen der kontrasten til millionbyggene åpenbarte seg – små hytter på 
30 kvadratmeter! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NYE MEDLEMMER: Per 
Wright introduserte nye 
NIV-medlemmer. Fra 
venstre Turid Veslemøy 
Viervoll, Inger Ness og 
Trude Halvorsen. 

 
Ankomst og mottakelse. 
Da båten smøg seg sakte og elegant in mot Oustøen brygge, ble vi tatt vel imot med viftende flagg og 
gode klemmer fra arrangementskomitedamene Ellinor Allergoth og Unni Nicolaysen! 
 
Etter et par hundre meters spasertur ventet velkomstdrinken, og etter hvert også servering av kanapeer 
og ytterligere forfriskninger, i et partytelt. 
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BORDETS GLEDER: ET imponerende bord med canapeer fristet deltakerne på Oustøen. Fra venstre 
Bjørn R. Berntsen, Trude Halvorsen (nytt medlem), Inger Ness (nytt medlem), Tor Lian, Sven Egil 
Foldvik og Hans B. Skaset. (Foto: Håvard Lillegård) 
 
Etter en rekognosering i forkant av arrangementet, hadde arrangementskomiteen registrert at myggen 
kunne være litt nærgående, så de hadde «bevæpnet» seg med myggspray som vi alle fikk en 
dash(dusj!) av. Snakk om service! 
 
Generelt velkommen til alle medlemmer og spesielt til tre nye. 
Leder Per Wright ønsket velkommen, uttrykte jubileumsgratulasjon til foreningsjubilanten og en takk 
til de som startet foreningen, med spesiell adresse til de 13 medlemmene som var med fra starten og 
som også var til stede denne dagen. 
 
Tre av fem medlemmer som var invitert til å bli medlemmer i foreningen og hadde takket ja, og var til 
stede på sitt første møte: Trude Halvorsen (datter til fotograf Arthur!), Inger Ness og Veslemøy 
Viervoll. De ble tildelt foreningens kjennetegn. 
 
Tim Johansen informerte. 

 
 
TAKK TIL VERTEN: Lars Kolsrud og Per Wright takker 
Tim Johansen, klubbsjef på Oustøen, med å overrekke 
Tom A. Schankes Sportsleksikon. 

Så fikk klubbsjefen Tim Johansen ordet. 
Han ga en kortfattet oversikt over stedets 
historie som strakk seg flere hundre år 
tilbake i tid.  
Temaer som plante- og insektliv, 
krongods fram til 1700 tallet, navnet 
Slependen kom derfra, 
kalksteinutbrenning, frukt-jordbruk-fiske- 
virksomhet ble notert på min blokk.  
 
Opp til sju generasjoner Oust hadde 
stedet i sitt eie til det ble leid ut til 
skipsmeglere. 
 
Stedet har hotell, restaurant, 
driftsbygning, selskapslokaler og 
golfbane. Klubben er eksklusiv og har ca. 
700 medlemmer 
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25 år – er det så lenge da? 
Da mat og drikke var vel fortært og praten hadde godt livlig for seg en liten time, ble vi «beordret» inn 
på låven som viste seg å inneholde et utmerket seminarrom. 
 
Nestleder og arrangementsmedlem Lars K. hadde rigget opp sitt tekniske utstyr for både god lyd og 
tydelige bilder – hvorav det første som lyste mot oss var tittelen på denne beretningen. 
 
Lars tok utgangspunkt i foreningens stiftelsesår 1988- med bemerkningen «Er det så lenge siden da?» 
Det kunne hver enkelt av oss fundere på når han viste/kommenterte forskjellige hendelser fra det året – 
som for eksempel: 

‐ Michael Gorbasjov, Ronald Reagen og Margareth Tatcher styrte. 
‐ Sovjet trakk seg ut av Afganhistan. 
‐ Kong Olav hadde to år igjen som regent. 
‐ 10-øringen var gangbar mynt. 
‐ Gro statsminister for andre gang. 
‐ Hvordan så vi selv ut da? -Medlem nr. 1 – kong Harald. 

-Den norske kongefamilien. 

- Teknisk utvikling   -Nokia Motira Talkman 
-Personal computer. 
-Internet Relay Chat lansert. 
-Innføring av laser. 

- Første kampanje mot AIDS – 630 testet HIV positiv. 
- Forbud mot kutting av hundehaler innført. 
- Donald Duck utgitt på samisk. 
- Sport    -Rosenborg tok the double 

-Prosjekt 88 (leder Thor Ole Rimejorde til stede) 
-Etablering av Olympiatoppen- 
-Vinter-OL i Calgary. 
-«The Decision is Lillehammer”. 
-Sommer OL og gull til Jon Rønningen i bryting og Tor Heiestad 
i løpende villsvin (med Unni N. som leder). 
-Håndballjentens første medalje. 
-Ben Johnsen tatt i doping. 

- Mest spilte og solgte artist i Norge: Rune Rudberg – Ut mot havet. 
- Michal Jackson – den største artisten. Lars henviste her til en plate som het «Bad» og spilte 

utdrag fra musikken på plata, tilsatt norsk tekst og koblet til tegninger og bilder – og « vi har 
det bra» o.s.v. 

 
Et utmerket innspill og opplegg fra Lars! 
 
Hvordan startet det hele? 
Som en av de som var til stede fra starten, hadde Hroar Elvenes fått i oppdrag å si noe om dette. Han 
uttrykte innledningsvis ydmykhet overfor å stå foran en forsamling av tidligere idrettsledere med bred 
erfaring og andre fremtredende venner av norsk idrett. Nedre aldersgrense er 50 år. 
 
Dette er betingelsene for å være medlem. Dessuten er det ikke nok selv å føle seg berettiget. En melder 
seg ikke inn i denne foreningen, en blir spurt om en har lyst til å bli medlem. Styrt hittil av et uskrevet, 
men praktisk tak på at antall medlemmer ikke nevneverdig overskrider ca. 150. 
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MIMRET: Hroar Elvenes mimret om 
gamle dager og historien rundt NIVs 
stiftelse for 25 år siden. 

Særlig stor oppmerksomhet vakte det ikke da NIV ble stiftet 
på Toppidrettssenteret den 9. juni for 25 år siden. Men et lite 
skritt var det og kanskje vel så betydningsfullt til 
hverdagsbruk for hver og en av oss og som siden har kunnet 
glede oss over foreningen og medlemskapet. 
 
Til stiftelsesmøtet ble det sendt ut 45 innbydelser til 
navngitte idrettsledere. 24 møtte, 11 var forhindret fra å 
møte, men sa de ville bli medlemmer, 10 lot ikke høre fra 
seg eller takket nei. 
 
Men det hele startet ikke der, da lå det allerede en del 
forberedelser bak. Skal en trekke historien riktig langt så 
startet det allerede i 1916 i Sverige ved stiftelsen av 
«Föreningen Riksidrottens vänner» (RV). Det var nettopp 
denne foreningen som i midten av 1980-årene øvet et 
påtrykk på de øvrige nordiske landene om en ikke der også 
burde stifte en slik Venneforening. Det falt seg slik at 
henvendelsen ble kanalisert gjennom Egil Gulliksen (til 
stede på møtet!). Hroar hadde Egils ord på at han ikke 
umiddelbart tente på oppgaven. Han hadde nok å drive med 
fra før av og fant det nesten litt brysomt å engasjere seg i 
enda mere. Dessuten hadde han ikke særlig tro på at en 
forening kalt Idrettsforbundets venner, som det var 
nærliggende å tenke på som et navn, ikke ville fenge noe 
særlig i målgruppen. Det var da som nå ikke alle 
særforbundsledere som var Idrettsforbundets beste venner. 

 
Men etter en tid med litt mas fra Sverige og Finland og litt dårlig samvittighet for ikke å ta tak i saken 
fikk Egil være tilstede som gjest under årsmøtet i RV. Etter middagen og noen porsjoner punsj og 
ertesuppe, det har i alle år vært fast meny under RVs årsmøter, begynte han å skjønne at dette kunne ha 
noe for seg. Men han skjønte også at hvis dette skulle bli noe av måtte han påkalle høyere makter. 
Høyere makter i denne forbindelse var Olympiakomiteens formann Arne B. Mollen og 
Idrettsforbundets formann Ole Jacob Bangstad. De fikk også med Ludvik Steff-Pedersen og sammen 
utarbeidet det grunnlaget for stiftelsesmøtet for 25 år siden. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLADE JUBILANTER: Lars Krogh og Rigmor Andresen 
har vært med siden 1988 og finner alltid den gode tonen. 
Begge med matchende slips og skjerf i NIV-farger. 
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Det var nok sikkert flere med i denne prosessen mente Hroar, men han husket nok Arne B. Mollen som 
den store motoren i drivverket. Men han hadde også Bangstads ord for at uten Egils innsats den første 
tiden ville det nok ikke blitt noe NIV, i hvert fall ikke da. 
 
Hvem var så de 45 som den selvoppnevnte komiteen sendte innbydelse til å være med på stiftelsen? 
Alle var trolig spurt på forhånd. Ikke bare det, men Hroar ble sammen med 9 andre ledere spurt av 
Arne B. Mollen om å peke ut to kvalifiserte og interesserte kandidater hver, fortrinnsvis fra vår egen 
idrett. Det skulle bli 30. Siden invitasjonen ble sendt til 45 tippet Hroar på at Arne B. ga seg selv en litt 
romsligere kvote. Litt demokrati og litt opplyst enevelde mente han var helt i orden. På det tidspunktet 
var det ingen som kjente så mange så godt som Arne B. Mollen i norsk idrett. Han ble da også 
foreningens formann de første 8 årene. Og friidrett har jo holdt oss med fremragende formenn og andre 
tillitsvalgte helt fram til nå. 
 

 
 
JUBILEUMSMØTE: Forsamlingen lytter med interesse. Vi nevner fra venstre Jan Greve, Bente Hoel, 
Peder Lunde jr., Thorvald Larsen, Aud Hvammen Lunde, Harald Thorhaug og Paul Nestaas. 
(Foto: Håvard Lillegård) 
 
Til det første møtet var det representanter fra 15 forskjellige særidretter til stede og stort sett gamle 
særforbundsledere. Rigmor Andresen Ingrid Wigernæs, Anne Ma Thorsen (alle tre til stede på dette 
møtet også), I dag er ca. 35 forskjellige idretter representert. 
 
Det faglige innholdet på møtet sto Thor Ole Rimejorde for. 
 
Hroar slo fast at allerede fra første stund viste foreningen seg å ha livets rett – og de 25 årene som har 
gått viser at det gjelder fortsatt. Det har skjedd ved at det er skapt innhold i de enkle tre punktene som 
er og hele tiden har vært formålet: 

‐ Å vedlikeholde og styrke den personlige kontakten mellom medlemmene. 
‐ Å hold medlemmene informert om den idrettslige utvikling hjemme og ute. 
‐ Å arbeide til beste for norsk idrett. 

Til slutt kom Hroar inn på noen personlige ytringer om hva foreningen hadde betydd for han – og det 
morsomste ved det har vært å få nye kontakter, nye venner i tillegg til de han hadde fra før innen sin 
egen idrett. 
 
Vel talt, som vanlig, Hroar! 
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Minneplaketter til de som var til stede på det første møtet og dette møtet. 
Leder Per kalte så fram 13 reelle 25-års jubilanter: Rigmor Andresen, Jan Bache-Wiig, Hroar Elvenes, 
Thorleif Gange, Egil Gulliksen, Ebba Lund Hansen, Per Jorsett, Lars Krogh, Jan Fredrik Kveil, Per 
Landmark, Erik Sture Larre, Anne Ma Thorsen, Ingrid Wigernæs. 
 
De fikk tildelt hver sin minneplakett med NIV-logo, navn og dato inngravert. 
Ørnulf Hansen var også til stede fra starten, men døde sist weekend. Forsamlingen mintes Ørnulf med 
en stille stund. 
 
Tilbakeblikk på norsk idrett i nyere tid v/Johan Kaggestad. 
 

 
 
KUNNSKAPSRIK: Johan Kaggestad ga 
sitt syn på utviklingen i norsk idrett. 

Lars K. introduserte Kaggestad som treneren til Grete 
Waitz og Ingrid Kristiansen, medtrener i VIF en kort stund, 
allviter i Tour de France, helseformidler, «fransk ridder», 
Olympiatoppen coach, med overblikk og klar tale, egen fan 
klubb, men ikke minst foreleseren. 
 
I det følgende noterte punkter fra foredraget: 

‐ Ydmyk overfor denne forsamlingen. 
‐ Husket at Hroar Elvens ble nr. 6 på 500 m i et OL. 
‐ Det startet en revolusjon i 1988 etter dårlige resultater i 

vinter OL. 
‐ En klok mann (Thor Ole Rimejorde) fremholdt 

betydningen av å bygge kvalitet ved å ta vare på og 
samordne kunnskap og ressurser. 

‐ Noen særforbund tok det til følge, de fleste ikke. 
‐ Organisering av de små særforbund til en pool for 

kompetanseoverføring.  
‐ Viktig med felles kompetanse grunnet flere likheter enn 

forskjeller mellom idrettene – etter Johans mening. 

‐ Thor Ole igjen: 24 timers utøveren. Prioritering vesentlig mellom idrettsaktiviteten + hvile + rekreasjon. 
Viktig å fungere på flere arenaer. 

‐ Generell kunnskapsheving hos ledere, trenere og utøvere. 
‐ Det medisinske og øvrig støtteapparat blitt bedre – og bedre forståelse for støtteapparatenes funksjoner. 
‐ Opptatt av «Hva gjør de beste?»  
‐ Har vært landslagstrener i friidrett. Tjente ikke penger på det, men hadde en indre gnist og entusiasme 

for saken. 
‐ Har ingen trenerutdannelse, men lest mye og alltid vært nysgjerrig på hva de beste gjør. 
‐ Vært spesielt interessert i ro-miljøet og hva utøverne der drev med. 
‐ Stor sykkelinteresse. Sykkel må være verdens hardeste utholdenhetsidrett. 
‐ «Sultne ulver jager best!» (Herbert Elliot, OL-gull 1500 m friidrett 1960). 
‐ New Zealanderne (friidrett) revolusjonerte treningsmetodene. 
‐ En toppidrettsutøver for Johan: Selv om resultatene er gode, er han/hun på utkikk etter to eller tre 

faktorer som kan gjøres bedre. 
‐ Resultater over tid bygger opp gode treningskulturer. 
‐ Fire medaljer i London var dårlig, men trusselbildet er glemt. Flere utøvere har fått en bedre 

infrastruktur. Det kommer en god del utøvere med mye bedre forutsetninger. 
‐ Viktig å drive med mye fra du er ung. Det viktigste er kanskje hva du gjør mellom de obligatoriske 

treningsøktene. 



9 
 

‐ Fasinert av sykkel. 
‐ Dopingproblemet i sykkel – men 118 medaljer i friidrett har vært koblet opp mot doping. 
‐ Nevnte et internasjonalt sykkelakademi for ungdom som et godt tiltak for utvikling. 
‐ Opptatt av og jobbet med forebyggende helsearbeid. 
‐ Trening for psykiatriske pasienter. 
‐ Utviklingen av fysisk aktivitet for 11-13- og 15-åringer er nedslående. 
‐ De fire beste på 5000 m fra 1970-tallet ville vært langt framme i Europasammenheng i dag. Ingrid K. og 

Grethe W. ville hevdet seg godt i dag. 
‐ Sans for British Cycling. God struktur. Starter på regionsplan. Henter inn ungdom til akademiet, 

Klargjøring av krav og retningslinjer for å bli god. Ikke lov til ikke å ha fokus. Vunnet mange medaljer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GODE REPLIKKER: Per 
Jorsett fortalte, og OL-
mestrene Frank Hansen og 
Odd Martinsen fulgte ivrig 
med. I bakgrunnen Tore 
Berger. 

 
‐ Team Sky. Vant The Double i fjor. Har de seks beste syklistene i verden. 
‐ Bør søke mot kulturer som er gode. 
‐ Petter M. Hjort om fysisk aktivitet og helse: Helse er å fungere til tross for! 
‐ Å videreutvikle kompetanse er alltid viktig. Selv om han snart blir 70 og kanskje etter hvert går inn i en 

viss hvilemodus, håper han (også for andre) at entusiasmen bevares. 

Foredragsholderen Johan var engasjerende og interessant. Vanlig rødvinsgave for bidraget – da han har 
Schankes leksikon fra før – og er i seg selv et idrettsleksikon! 
 
Leder takket og informerte om høstens tiltak. 
Leder Per W. takket for den gode responsen på tiltaket, for talernes gode bidrag og han henviste til 
Hroars understreking av foreningens betydning for medlemmenes positive følelser av sosialt vennskap 
og hyggelige felles opplevelser. 
 
Han minnet om det nordiske møtet i Gøteborg 16. – 18. august, der 57 deltakere var påmeldt, samt 
vanlige møter 10.september og 15. oktober – og årsmøte med NRK som vertskap 14. november. 
 
Avslutning. 
Den gode Lars trådte til igjen med det han kalte for NIVs 25 års KOReoke – med en melodi som ble 
nr. 5 i Grand Prix. Igjen fikk vi sang med hyggelig tekst – og jammen bilder også, fra foto-Arthurs 
aktivitet under møtet! Og så bidro vi alle med det svært så originale refrenget: A-O-A-O-A-O-A! 
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Og så noen viktige ord på vår vei videre: « Man må ikke slutte å ha det moro når man blir gammel, for 
man blir gammel når man slutter å ha det moro». 
 
Båtreturen – og takk! 
På tilbaketuren foret Lars oss med nye navn og historier tilknyttet boliger og spesielle steder: Wenche 
Myhre og Leif Juster. Turnfamilien Skorge. Ole Martin Brath (arkitekt med tunnel gjennom fjellet for 
å komme ned til stranda!). Skipsreder Høgh (tilknyttet en tyskerhistorie). Braathens Safe (540 
kvadratmeter bygget av Ludvik, solgt, men kjøpt igjen av sønnen). Geitholmen. Huk badestrand. Dyna 
fyr (der passerte også Kari Diesen og kavaleren). Lille Herbern (fint sted ytterst på Bygdøy). 
Sjøfartsmuseet (hvor dobbeltsculleren til Alf og Frank Hansen befinner seg). Restaurantene Kongen og 
Dronningen. Hovedøya (der det hender så mangt!). Fearnley-museet tok seg fint ut fra sjøsiden. 
 
Og så cruiset vi inn mot kaia og lot oss imponere litt over cruise-skipet «Independance of the Sea» - 
men helt uavhengig av det tror jeg vi alle mer var hensatt til folkeskolens tradisjonelle avslutning på en 
like tradisjonell stiloppgave om å være på tur: «Og alle var vi enige om at det hadde vært en fin tur». 
 
Men her må det føyes til at hele opplegget ga oss en både verdig, opplevelsesrik og minneverdig 
markering av de 25 år! 
 
En hjertelig takk til komitetrioen Ellinor, Unni og Lars for en strålende gjennomføring! 
Og det, Lars, er ikke bare sant, men helt sant! 
 
Andreas Morisbak, referent 
 
 
 
 
 

Har du sendt inn ditt forslag? 
 
Hvilken journalist skal få NIVs sportsjournalistpris for 2013? Utvalget har fått et par forslag og ønsker 
flere kandidater å velge mellom. 
 
Så til alle som har en oppfatning om en journalist som har gjort en jobb som ligger innenfor kriteriene 
for prisen: Send inn ditt forslag med kort begrunnelse til utvalget v/leder Unni Nicolaysen eller noen 
av utvalgsmedlemmene - Andreas Morisbak, Kirsti Jaråker og Åge Dalby. 
 
Kandidater kan være journalister som arbeider i lokalavis, regionavis, riksdekkende aviser, radio, 
fjernsyn eller nettbaserte tjenester.  
 
NIVs sportsjournalistpris er tidligere tildelt: Dag Vidar Hanstad, Sport-Media (2008) – Mette Bugge, 
Aftenposten (2009) - Truls Dæhli, VG (2010) - Kjetil Kroksæter, Adresseavisen (2011) - Reidar A. 
Sollie, Dagsavisen (2012). 
 

Frist for innsending av forslag: 1. august. 
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MEDLEMSMØTE 23. APRIL 2013 
 
50 medlemmer var møtt fram til dette møtet, og styreleder Per Wright kunne fornøyd ønske 
velkommen. 
 
Alderen på NIV-medlemmer tilsier at vi med ujevne mellomrom får det triste budskapet om at døden 
har inntruffet for enkelte. Denne gangen gjaldt det vår alles «Hjallis». 
 
Elvenes minnet vennen 
 
Hans skøytekollega Hroar Elvenes fremførte minneordene. 
Hjalmar Andersen, født 12. mars 1923, døde på Ullevål sykehus i Oslo 27. mars etter et tragisk fall 
hjemme i Tønsberg 25. mars. 
Hroar bemerket den enorme oppmerksomheten, på linje med konge og statsminister, som ble han til 
del i hans skøytekarriere og som varte livet ut. Bisettelsen fant sted i en fullsatt Tønsberg domkirke 
med blant andre Kong Harald og statsminister Jens Stoltenberg til stede. 
Hjalmar ble tatt opp som medlem i NIV i 1991 – etter blant annet en stor innsats for sjømannsidretten 
der tusenvis av sjøfolk var med og ble inspirert av humørsprederen. 
I pensjonistalderen var møteboken hans vel besatt, og svært mange fikk ta del i hans foredrag og 
muntre historier. Han var pertentlig og nøye med seg selv og var opptatt av å gjøre rett og sjel for seg 
der han opptrådte. I løpet av livet skrev han nok flere autografer og hilsener enn andre. På sin 90-
årsdag, som ble feiret med gode venner på skøytemuseet på fødselsdagen 12. mars, skrev han sine siste 
autografer med den samme tydelige håndskriften som for 65 år siden. 
Vi ser for oss denne smilende og vennlige mannen som vi alltid vil minnes med glede. 
Ellers vises til NIV-NYTT nr. 2, 2013, der Åge Dalby har skrevet mer utdypende minneord om 
«Hjallis». 
 
Arthur fylte 85 år 
Vår alle steds nærværende og energiske fotograf, Arthur Sverre Knudsen, fylte 85 år denne møtedagen 
og hadde blitt innvilget permisjon fra møtet for å feire dagen sammen med sine kjære. 
 
Styrelederen kunne imidlertid opplyse om at Arthur var invitert til lunsj på Grand Café 30. april for 
markering av jubileet.  
 

 
ORDETS MAKT: Foredragsholder Lars 
Kolsrud har alltid humør og ordets makt i 
sine uttalelser, når han foreleser for NIV-
medlemmene. Denne evnen setter alle stor 
pris på. 

Så introduserte Per sin nestleder 
 

Lars Kolsrud 
 

som foredragsholder, en velkjent person i foreningen 
siden 2001, 17 år i Olympiatoppens tjeneste, ansvarlig 
lege i forskjellige perioder for både skiskyttere, 
kombinertløper, hoppere og skøyteløpere. Han har gitt 
ut to bøker, « I hodet på en toppidrettsutøver» (2009) 
og «Slik blir du BEST NÅR DET GJELDER – Lær av 
de aller beste»(2011): 
 
Lars hadde gitt foredraget sitt tittelen: 
 
Prestasjon og glede i toppidretten
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Jeg må med en gang skyte inn at det er vanskelig å yte foredragsholderen rettferdighet i et skriftlig 
referat i vanlig forstand, fordi det var krydret i fremførelsen med en smittende entusiasme, humørfylte 
kommentarer og bemerkninger som ga en engasjerende «der-og–da–opplevelse» for tilhørerne.  
 
I det følgende prøver jeg likevel å få på prent noen av de sentrale poengene, bevisstgjøringen og de 
gode rådene til oss alle på livsveien. Tanker Lars hadde gjort seg gjennom kontakt og samarbeid med 
toppidrettsutøvere gjennom mange år. 
 
Han henviste for øvrig til sin siste bok, der innholdet i foredraget stort sett er hentet fra. Den leste jeg i 
etterkant av foredraget – og anbefaler den gjerne som en god bevisstgjøringslesning for oss alle med 
tanke en positiv eller kanskje bedret livskvalitet. 
 
MÅ trives for å nå mål 
Og der har vi noe å lære av de aller beste. Lars understreker at vi må trives for å nå våre mål. Dette er 
grunnleggende for prestasjoner i toppidretten, men det gjelder også for oss andre, privat og på jobb, i 
alle livets faser. 
 
Både i foredraget og i boka kom Lars med eksempler på hvordan toppidrettsutøvere tenker og handler 
for å yte maksimalt og poengterte hvordan toppidrettens tankegang og mentale teknikker kan benyttes 
av oss alle. Og han gir råd og veiledning om hvordan en kan sette sine egne mål og utvikle seg selv på 
alle livets områder. Det å være bevist sine egne tanker og reaksjoner, og så sørge for å ha noen 
retningslinjer man selv tror på og kan styre etter vil alle kunne ha god nytte av. 
 
I foredraget, og i boka, knyttet Lars sine synspunkter med direkte tilknytning til flere av våre mest 
kjente idrettsutøvere han hadde vært i kontakt med som for eksempel Ole Einar Bjørndalen, Tarjei Bø, 
Halvard Hanevold, Emil Hegle Svendsen, Bjørn Einar Romøren, Thor Hushovd, Alexander Dale Oen, 
Michael Phelps, Anders Jacobsen, Tom Hilde, Therese Johaug, Susann Pettersen, Gro Hammerseng, 
men var også innom filosofen Arne Næss. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
BOKKJØPERE:  
Lars Kolsrud skriver bøker og selger 
disse rimelig til NIV-medlemmer. Her 
får Stein Rohde Hansen sitt 
eksemplar, mens Olaf Evjenth og 
Thorleif Gange venter på tur. 

Mange visdomsord 
I det følgende en opplisting av noen poenger, råd og visdomsord han var innom i foredraget og som 
utdypes i boka: 

‐ Å prioritere er et valg man gjør. I praksis betyr dette at man rydder plass til prioritert aktivitet 
og velger bort annet som forstyrrer eller stjeler tid. 
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‐ Finn et område hvor du ønsker å forbedre deg. Vurder hva som skal til for å bli bedre – og hva 
som til nå har hindret deg. 

‐ Det er alltid morsommere og mer energi i å skulle bli noe eller gjøre noe nytt, enn å skulle 
fortsette å være – eller gjenta noe! 

‐ Talent alene er ikke noe verdt, om det ikke kombineres med stor entusiasme og hardt arbeid. 
‐ Det er meg selv det kommer an på. Ivareta deg selv først – da blir du også i stand til å ta deg av 

andre. 
‐ Halvard Hanevolds «30/70-prinsipp»: De fleste situasjoner og oppgaver i livet er 30/70. 30 % 

får du ikke gjort noe med, så glem dem. Konsentrer deg heller om og gled deg over de 70 % du 
kan påvirke. 

‐ Hanevold igjen: «Blir det noe moro det ` a – jeg mener hele pakka?!» 
‐ En viktig drivkraft er entusiasme og glød. 
‐ Therese Johaug har evnen til å gjøre alle de nødvendige oppgavene med glede. 
‐ Hjallis konkurrerte fordi det var moro. 
‐ Michael Phelps «WIN-prinsipp: What`s Important Now? 
‐ Arne Næss` formel: Trivsel = Prestasjon  Glød x Glød 

Fysisk + psykisk smerte 

 

 
 
 
 
 
 

SKØYTEPRAT: Tor Berg og Per 
Jorsett får alltid tid til en skøyteprat 
om gamle dager og spesielt 
landskampen mot Sovjetunionen på 
Bislett i 1963. Det er nå 50 år siden 
fire nordmenn gikk under Boris 
Sjilkovs berømte rekord på 7.45,6. 

‐ Gunnar Pettersen: Prestasjon = evne + erfaring  x  MOTIVASJON. 
‐ Når det kommer til trivsel, er det trygghet og humør som gjelder. 
‐ Fokuser på dine kollegers sterke sider – og dra positivt nytte av disse. 
‐ Alle presterer vi best når vi er: Uthvilte, godt ernærte og i god form. 
‐ Karakteristisk for gode utøvere: GLØD – man brenner for oppgaven. LEK- det må være moro.  

ENTUSIASME – selve drivkraften. DRØMMER – «If you can`t dream it, you can`t do it. 
EGOISME – målrettet egenutvikling. Og stikkordet blir G-L-E-D-E. 

‐ Det gjelder å ha eierskap til egen utvikling, og det er en prosess som må læres. 
‐ Det er veien og reisen som er livet, og derfor må være hovedmålet. 
‐ Påstand: Vi presterer og agerer mye mer på følelser enn på fakta. 
‐ Alle prestasjoner, også de teknisk mest kompliserte, drives best fram av engasjement og 

entusiasme! 
‐ «Har du trent best/lært noe/gjort det planlagte/trent/møtt opp –i dag»-skalaen. 
‐ Gode idrettsutøvere er verdens beste til å gjøre hverdagens ensformige, repeterende situasjoner 

og aktiviteter, positive, utfordrende og spennende. 
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‐ Gro Hammerseng (og psykologisk forskning): Det er mye mer smertefullt å tape enn det er 
positivt å vinne. 

‐ Henry Ford: Både den som tror han vil lykkes, og den som tror han vil mislykkes, vil 
sannsynligvis få rett! 

‐ Herodes Falsk: Uten engasjement og entusiasme har du ingenting! 
‐ Hvor flinke er vi til å gjøre hverandre gode? 
‐ Ros aktivitet og oppførsel du selv vil ha mer av. 
‐ Du skal ha fått mange positive tilbakemeldinger, før en negativ eller kritisk bemerkning 

oppfattes som en trygg korreksjon. 
‐ Husk: Ros er å bli sett! 
‐ Dersom det er riktig at «veien er målet», er kanskje en av våre største oppgaver i livet å gjøre 

denne veien (les: hverdagen) utfordrende og spennende. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISKUSJON: Kåre J. Grøtta og Haga-
brødrene Per og Odd har alltid noe å 
prate om på NIV-møtene. 
 

 
Det er ingen tvil om at Lars Kolsrud med sin sprudlende entusiasme ga noen og en hver av oss 
tankevekkende, men også inspirerende påminnelser for hverdagen. Det var en både hyggelig og god 
der-og-da-opplevelse. Men så blir utfordringen for den enkelt av oss den konkrete oppfølgingen i 
praksis: «Har jeg ---------- i dag?» på et akseptabelt skalanivå! 
 
Stor takk til Lars!  
 
Per Wright informerte om Jubileumsmøtet den 11. juni på Oustøen Country Club og Nordisk møte for 
idrettslederveteraner og ledsagere i Gøteborg 16. – 18. august. 
 
Tom A. Schanke la ut et skriv med tilbud på kjøp av hans idrettsleksikon. 
 
Andreas Morisbak, referent 
 
 

MØTEDATOER 2013 
 
Følgende møtedatoer gjenstår i 2013:  

‐ 10. september og 15. oktober. 
‐ Nordisk møte i Gøteborg 16. – 18. august. 
‐ Årsmøtet blir 14.november med NRK og kringkastingssjefen som vertskap. 



15 
 

Hva husker NIVs medlemmer best? 
 
NIVs medlemmer svarer på de samme spørsmålene i NIV-nytts enquete. 
 
1. Hvilke idrettsbegivenheter og personer skapte idrettsinteressen din? 
2. Hva har idretten betydd for utviklingen av norsk samfunnsliv? 
3. Hvilke av dine idrettsmeritter – som aktiv eller leder – er du selv mest fornøyd med? 
4. Hvilke tre idrettsprestasjoner gjennom tidene setter du høyest? 
 
 

Egil Gulliksen (f. 1932) 
 

 
 

EGIL GULLIKSEN 
medlem av NIV siden 1988. 

 
1. Min far Georg var generelt idrettsinteressert, og 

det smittet over på meg. Jeg vokste opp i Øvre 
Eiker og fikk interesse for friidrett og skisport 
før krigen. Kongsberg-hopperne gjorde 
inntrykk. Vi klippet ut avisbilder og lagde 
album. 

 

2. Forskjellen på folk ble mindre. Idretten 
nivellerte jevnheten mellom 
arbeiderklassen og overklassen. 
 

3. Som landslagssjef i friidrett husker jeg 
spesielt godt seirene over Sverige på 1960-
tallet. Det var flott opplevelser. Ellers var 
jeg med i startfasen av det som ble kalt 
joggebølgen på Høvik. Først mosjonsløpet 
Høvik-joggen som ble svært populært, 
senere Høvik Jogg som fortsatt eksisterer. 
Her var det viktig å få folk til å gå 50 
meter, deretter løpe 50 meter, gå 50 meter 
og så videre. Helt til at de kunne løpe fem 
km i eget tempo. 
 

4. Vanskelig å rangere. Hilmar Myhras lange 
svev i Vikersundbakken gjorde de første, 
store inntrykkene. Jeg glemmer heller ikke 
Richard Simonsens fantastiske løp i 
landskampene mot Sverige (1964 og 1967), 
Berit Berthelsen lengdehopp på 6,56 (1968) 
– og Thor Hellands fantastiske 5000 m på 
13,37,4 som var nordisk rekord (1965). 
Inntrykkene fra 1960-tallet satte spor. 
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Knut Korsæth (f. 1932) 

 
 

KNUT KORSÆTH 
medlem i NIV siden 2011. 

 
 

1. I løpet av krigsårene 1940-45 ble det opprettet 
illegale lag og klubber; i min hjembygd Berg (nå 
Halden) ble Berg fotballklubb dannet. Et hellende 
jorde ble fotballbanen (Ekåsbanen), og skogen 
omkring ble nyttet til terreng- og skiløypetraser. 
Her ble min idrettsinteresse skapt. En 
idrettsinteressert gymnastikklærer, Arnt Dahl, på 
”Middelskolen”, støttet godt opp om denne 
interessen.  

 

 
2. Rolf Hofmos radikale tanker om idrett og 

politikk kolliderte med spesialisering og 
idrettens særinteresser. En av 
grunntankene for sammenslutningen av 
AIF og NIF i 1946 var at det nye 
fellesforbundet skulle bidra til at idretten 
skulle bli et ledd i det sosiale og kulturelle 
framskritt og den demokratiske utvikling i 
landet vårt - og slik ble det. 

3. Ettervinteren 2002 ringte daværende 
ordfører i Gjøvik, Tore Hagebakken, meg 
og spurte om jeg ville påta meg 
ledervervet i Gjøvik og Vardal 
håndballklubb. Klubben sto i fare for å bli 
degradert pga. manglende økonomistyring. 
På den tiden var Gro Hammerseng kaptein 
i klubben. I et nært samarbeid med henne 
og med en oppgående Kontrollkomite fikk 
jeg en god forståelse av hvordan svikt i 
regnskap og manglende økonomistyring 
kunne skje.  

 
4. Gjennom en hundreårs periode, er det 

vanskelig å vurdere prestasjonene opp mot 
hverandre; -mine utvalgte blir likevel 
disse: Birger Ruud: Mangeårig olympisk 
mester, verdensmester og norsk mester i 
skihopp. Godtfred Holmvang: EM vinner i 
10-kamp på Bislett i 1946 og tre NM i 10-
kamp. 

 
Sam Melberg: Aktiv stuper med to 
kongepokaler. 
 
Felles for de nevnte personer var at de alle 
var aktive før 2. verdenskrig og maktet etter 
”pausen” i fem år, å fortsette sine 
prestasjoner på et høyt internasjonalt og 
nasjonalt nivå. 
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 Minneord 

 
Ørnulf Hansen (1941 – 2013) 

 

 
(Foto: Geir Hansen, Moss Avis) 
 

ØRNULF HANSEN 
medlem i NIV siden 1988. 

 
Ørnulf Hansen ble født i Oslo 28. august 1941 
og døde etter lengre tids sykdom i Moss 9.juni 
2013. Han ble begravet fra Jeløy kirke 21. juni. 
 
Hansen var medlem av NIV siden 1988 og 
således en av foreningens stiftere. Hansen var 
president i Norges Bokseforbund i 20 år – 
fordelt på to perioder, 1979 – 1983 og 1991 – 
2007. 
 
Han hadde også i flere år betydelige 
internasjonale styreverv både innen European 
Amateur Boxing Association (EABU) og 
International Boxing Association (AIBA). 
Hansen opptrådte aktivt, og mange lyttet til 
nordmannen som hadde klare holdninger mot 

alle former for korrupsjon innenfor 
amatørboksingen. 
 
Under OL 2008 i Beijing var Hansen teknisk 
delegat. 
 
Oslo-gutten Ørnulf Hansen arbeidet innenfor 
trykkeribransjen i hele sitt yrkesaktive liv. Han 
fikk lærlingkontrakt på 15-årsdagen hos Otto 
Falch Trykkerier i Oslo. Svennebrevet tok han i 
1961. Han fikk deretter tilbud om jobb som 
boktrykker ved Koren Stegens Trykkerier AS i 
Moss. 
 
Med innsats og kunnskap etablerte Hansen seg 
som en dyktig fagmann, før han overtok 
bedriften i 1972. Han førte trykkeriet inn i en 
meget god periode. I 1989 var Hansen med på 
etableringen av Prinfo-kjeden i Norge. Ideen 
var å skaffe mindre bedrifter stordriftsfordeler 
ved innkjøp. 
 
I 1995 overlot Ørnulf Hansen ansvaret som 
daglig leder til sønnen, men han fortsatt å 
arbeide i bedriften som trykker. I senere år var 
han også arbeidende styreformann i Krona 
Trykk AS. Han avsluttet yrkeskarrieren på 70-
årsdagen i 2011. Da hadde han vært 55 år i den 
grafiske bransjen. 
 
Ved siden av idrett var politikk Ørnulf Hansens 
store interesse i alle år. Han representerte 
partiet Høyre og etablerte seg solid i politikken 
i Moss. Han var nær ved å bli valgt som 
ordfører i 1987, men mistet muligheten, da 
Kristelig Folkeparti heller ville samarbeide med 
Arbeiderpartiet.  
 
I 2011 – da yrkeskarrieren var over – ble 
Ørnulf Hansen tildelt H.M. Kongens 
fortjenestemedalje i sølv. 
 
Åge Dalby   
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JUBILANTER 
 
Følgende NIV-medlemmer feirer jubileer i de nærmeste månedene: 
 
85 år: Bjørn Bogerud 18. juli 70 år: Bjørn Tore Lie 7. august 
80 år: Thor Ole Rimejorde 14. september 70 år: Bjørn R. Berntsen 10. oktober 
80 år: Hans Audun Helmen 29. september 70 år: Britt Sonja Mellegaard 13. oktober 
80 år: Knut Johannesen 6. november 70 år: Dikke Eger 7. november 
75 år: Arvid Flagestad 7. august 65 år: Odd-Roar Thorsen 10. august 
 

 
Følger du med på nettsidene? 

 
NIVs nettsider har vært tilgjengelige siden april 2013. Redaksjonen er spent på om NIVs medlemmer 
følger med på nettsidene. Vi mottar gjerne reaksjoner med forslag på stoffområder som en savner eller 
ønsker utvidet. 
 
Nettsidene vil alltid være gjenstand for forbedringer og forandringer. Det ligger i våre egne ønsker og i 
de tekniske mulighetene. Mer og mer av NIVs kommunikasjon vil bli lagt ut på nettsidene fra høsten 
av. 
 
NIVs nettsider er en god plattform for medlemmene som ønsker å følge med i all idrett. Linker gir deg 
mulighetene ved et par klikk å komme rett inn på nettsidene til bl. a. NIF (alle norske særforbund), 
Föreningen Riksidrottens Vänner, Olympiatoppen, IOC, Kulturdepartementet, Norsk Tipping og 
Norges Olympiske Museum. 
 
Nettsidene har ikke vært fulgt helt opp de siste månedene. Det skyldes at redaktøren har prioritert å 
skrive manus til en ny bok om over 100 norske OL-vinnere. Boken som kommer ut på Font Forlag til 
høsten, vil ha 360 sider 
 

Klikk inn på: http://idrettslederveteraner.com 
 
 
 
Skråblikk på idrettshistorien: 

 

Fem mann – Norges minste OL-tropp 
 

(Av Åge Dalby) 
 
Støtteapparatet har ikke alltid vært til stede. Under sommerlekene i 1932 var det kun fem mann – alle 
aktive – som utgjorde OL-troppen. Norge deltok i Los Angeles uten en eneste leder, uten en eneste 
trener. 
Så kan en i ettertid si at resultatene også ble deretter. Men konklusjonen er feil. Det var ingen motvilje 
mot ledere og trenere. Skytterne kunne vært med i OL, men de mislikte konkurranseprogrammet og 
ble hjemme. 
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Økonomien var det store problemet i 1932. Norge hadde rett og slett ikke råd til å sende flere personer 
til California. Selv en innsamlingsaksjon blant norske emigranter i USA var ikke nok. Den 
økonomiske depresjonen i USA hadde også sine dype virkninger på det amerikanske samfunnet. 
 
Ingen av Norges fem aktive oppnådde medalje. Ingen kom heller blant de seks beste på poengplass. 
Svakere sportslig innsats har Norge aldri vartet opp med i olympiske leker. 
 
Plasseringene ble slik: 
FRIIDRETT:  

1. Hjalmar «Hjalle» Johannesen (1907 – 1959) fra Freidig ble utslått (femtemann) i kvartfinalen 
på 400 meter. Tid: 49,4. Johannesen løp også 800 meter, hvor han ble slått ut i forsøksheatet 
med 1.56,2.  «Hjalle» satte norske rekorder på 48,6 og 1.52,1 i 1935. Johannesen var 
sportsredaktør i Morgenposten («Sværta») fra 1934 til sin død i 1959. Han representerte Freidig 
(Trondheim) og Oslo Idrettslag. 

2. Olav Sunde (1903 – 1985) fra Tjalve, Oslo, ble nummer ni i spydkast med 60,81 meter. Sunde 
som fikk OL-bronse i Amsterdam 1928 med et kast på 63,97 meter, hadde 67,04 meter som 
personlig rekord fra Bislett 1932. Han var norsk flaggbærer i Los Angeles.  

3. Birger Haug (1908 – 1981) fra Verdal IL delte niendeplassen i høyde med hopp på 1,85 meter. 
Haug hoppet 1,915 meter under et stevne på Bislett i 1931.  

SVØMMING: 
4. William Karlsen (1910 – 1986) fra Oslo Kapsvømmings Klub vant sitt forsøksheat på 100 

meter rygg med 1.13,7. Han ble slått ut i semifinalen med tiden 1.13,3. Karlsen ble nordisk 
mester tre ganger og vant 10 NM-gull, fire kongepokaler. Han ble nummer fire i EM 1934. 

BRYTING: 
5. Arild Dahl (1902 – 1984) ble slått ut av turneringen etter to tap. Dahl som ble født i 

Trondheim, representerte Narvik Atletklubb. Han ble sjettemann i OL 1936 i lettvekt, Dahl 
vant 10 NM-gull og fikk EM-bronse i 1931 og 1933. 

 Totalt deltok 1408 utøvere (1282 menn og 126 kvinner) fra 37 nasjoner i 116 øvelser. 
 
For første gang i OL:  

‐ hundredeler ble benyttet i tidtakingen 
‐ nasjonalsangene ble spilt under medaljeutdelingen samtidig med at medaljevinnernes 

nasjonsflagg ble heist 
‐ medaljeutdeling umiddelbart etter øvelsene var unnagjort (tidligere skjedde medaljeutdelingen 

under avslutningsseremonien) 

Nei til OL-vinner 
Amerikaneren Edward «Eddie» Tolan var beste sprinter. Han satte verdensrekord med 10,3 på 100 m 
og satte olympisk rekord med 21,2 på 200 m. Men hverken Tolan eller Ralph Metcalfe (sølv på 100 m 
og bronse på 200 m) fikk være med på stafettlaget på 4 x 100 m. Amerikanerne hadde vedtak om at 
ingen fargede løpere skulle stille opp på USAs lag i stafettene. Dette skjedde først i Berlin fire år 
senere, da Jesse Owens og Metcalfe løp inn til olympisk gull på 39,8 sekunder. For første gang løp et 
stafettlag under 40 sekunder. 
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Arthur S. Knutsen (85) 
fanger inn NIV-historien 

 

 
 
HOFF-FOTOGRAFEN: Her er han i aksjon under NIVs 25-årsmarkering på Oustøen 
Country Club. Arthur S. Knutsen holder koken på beundringsverdig vis. Tross sine fylte 
85 år er Arthur stadig i sving med sitt kamera på møter, arrangementer og reiser.  
Arthur foreviger alltid NIVs virksomhet for historiebøkene. Og han arkiverer alt på 
dato, slik at han har fullstendig oversikt over NIVs virksomhet. Arthur, som har vært 
NIV-medlem siden 1998, gjør en formidabel innsats for NIV – noe alle NIV-
medlemmer beundrer og setter pris på. 
Takk for fantastisk innsats så langt, Arthur! 
 
(Foto: Lars Kolsrud) 


