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GÅR AV: Hans B. Skaset (77) har vært leder av NIV i tre år.
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Norske Idrettsleder-Veteraner
Postadresse: 0840 Oslo

NIV 25 år 2013

Bankkonto nr.: 6011.05.96009
Leder:
Hans B. Skaset
Olav Aukrusts v 58 F, 0785 Oslo
Tlf.: 22 49 31 16
Mobil: 410 26 866
E-mail: hansbs@online.no
Nestleder:
Per F. Wright
Grønnegt. 10, 0350 Oslo
Tlf.: 22 59 81 02
Mobil: 926 95 756
E-mail: perfw@online.no
Styremedlem, sekretær:
Andreas Morisbak
Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 Hosle
Tlf.: 67 14 75 82
Mobil: 905 28 903
E-mail: a..morisbak@fotball.no
Styremedlem, økonomi:
Håvard Lillegård
Helsetdammen 4, 1353 Bærums Verk
Tlf.: 67 56 23 55
Mobil: 907 40 873
E-mail: famlill@online.no
Styremedlemer:
Anne Ma Thorsen
Stubben 6, 1512 Moss
Tlf.: 69 27 52 91
Mobil: 932 40 209
E-mail: annema.thorsen@gmail.com
Unni Nicolaysen
Skådalsvn 26 A, 0781 Oslo
Tlf.: 22 14 04 81
Mobil: 976 55 616
E-mail: Unni.nicolaysen@mac.com
Ellinor Allergoth
Nedre Askerhagan 8, 1383 Asker
Mobil: 934 11 819
E-Mail: hakon@online.no
Bjørn Tore Lie
Sloreåsen 19 D, 1257 Oslo
Mobil: 932 27 611
E-mail: bjorntore.lie@handball.no
Redaktør NIV-NYTT
Åge Dalby
Elmholt allé 1, 0275 Oslo
Tlf: 22 52 08 47
Mobil: 959 07 015
E-mail: aa-dalb@online.no

Etter at årets årsmøte er gjennomført, rettes blikket
mot 2013. NIV kan feire lykkelig 25-årsjubileum neste
år. Stiftelsesdatoen var 9. juni 1988.
Jubileumsåret vil kreve ekstra innsats av mange. NIVnytt vil sammen med Styrets skriftlige informasjon og
foreningens nye nettsider komme tilbake med detaljer
og program.
Men det viktigste vil likevel være å vedlikeholde den
beste kvaliteten ved NIV: Solid fremmøte og aktiv
deltakelse til alle aktiviteter i klubbens regi.
Medlemsmøtene har dyktige foredragsholdere, og
fremmøtet er godt. Møteplassene for NIV har utviklet
seg til et forum, hvor en dyrker kameratskapet og får
nye venner. I tillegg får medlemmene faglig påfyll fra
flere innfallsvinkler. Ingen er for gamle til å lære.
I skrivende stund er det hele 20 personer som har vært
medlem av NIV i alle år. Og det gleder oss alle at
H.M. Kong Harald V er en av disse «veteranens
veteraner».
NIVs ærespris og Sportsjournalistpris har etablert seg
som tunge, årlige utmerkelser i norsk idrett.
Alle som har mottatt foreningens priser, sier det
samme i sine takketaler. Alle – uten unntak - setter
prisene høyt, fordi de oppfatter NIVs sterke
medlemsliste som et sikkert kvalitetsuttrykk for
tildelingen.
Denne anerkjennelsen er også den beste
tilbakemelding alle i NIV kan få.
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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10 kjappe spørsmål til Hans B.
Av ÅGE DALBY

Spørsmål 1: Hvorfor trekker du deg som leder i NIV?
Jeg har hatt gode år i NIV. Men i min alder skal en være varsom med å ta på seg lederverv over lengre
perioder. Viktig å slippe nye folk til.

Spørsmål 2: Hvorfor er NIV en viktig organisasjon?
NIV opprettholder et viktig forum for engasjerte mennesker som har hatt en sterk, felles interesse over
lang tid. En god møteplass.

Spørsmål 3: Går norsk idrett i riktig retning?
Et usedvanlig vanskelig spørsmål. Som troende leder bør jeg si ja. På den annen side blir vi mer og
mere fanget av dragsuget i internasjonal idrett. Vi er ikke lenger herre i eget hus.

Spørsmål 4: Gir tippenøkkelen nok midler til norsk idrett?
Tippenøkkelen har siden loven ble vedtatt i 1946 og i drift siden 1948 vært en stabiliserende og solid
faktor i idretten. De faste overføringene har vært av det gode. «Nok midler» vil alltid være
diskusjonstema – uansett størrelsen på overførte beløp.

Spørsmål 5: Får toppidretten for lite midler?
Toppidretten er internasjonal. Det stilles stadig sterkere krav til arrangører og utøvere. Slik sett er
økonomiske bidrag / behov umettelige. Internasjonalt kjør er en kostbar utfordring. I et lite land kan vi
ikke være med på alt. I sommer-OL er det eksempelvis over 300 øvelser med 35 internasjonale
særforbund involvert. Et upopulært spørsmål blir om Norge skal satse mer på enkelte idretter enn
andre.

Spørsmål 6: Burde Norge ha eget idrettsdepartement?
Absolutt NEI. Vår nasjon er for liten. Idretten ligger gunstig under Kulturdepartementet hvor den
hører hjemme – ikke under et helsedepartement. Idrett er ingen helseaktivitet.

Spørsmål 7: Vil norsk idrett henge med på topplan i den sportslige utviklingen?
Mulighetene er størst i vinteridrettene. Skidisiplinene vil ligge nærmest. Det vil være en utfordring i å
avveie målsettingen på topplan – slik at en ikke forgår seg. Idrettens ledere må ta den vanskelige
beslutningen om ressursbruk.

Spørsmål 8: Vil doping ødelegge folks idrettsinteresse?
Idretten har selv dratt på seg et negativt bilde. Gleden ved idrett blir i alle fall svekket hos publikum.
Stadig oftere kommer den snikende ettertanken. Var vedkommende dopet? Kan vi stole på utøverne?
Dagens erfaringer med sykkel og langrenn er ikke bra. Armstrong-saken har vært oppsiktsvekkende.

Spørsmål 9: Hvilke idretter ser du helst på TV?
All friidrett. Jeg har også i mange år fulgt friidretten fra tribuneplass i mange EM, VM og OL.
Skiidretter følger jeg også på fjernsyn. Med trøndersk bakgrunn er langrenn favoritten. Noe fotball ser
jeg også. Men fotballen ødelegges av kjøp og salg. Tilhørigheten forsvinner. Jeg håper, men tviler på
om norsk fotball kommer til VM 2014.
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Spørsmål 10: Bør Norge arrangere OL 2022?
Er personlig i tvil. I et så stort internasjonalt arrangement har vi ikke full oversikt over de enorme
utgiftene. Jeg er større tilhenger av at Norge arrangerer EM og VM i ulike idretter. Her kan vi beholde
økonomisk kontroll.

ÅRSMØTE 2012
tirsdag 6. november kl. 17.00 hosDNB i Bjørvika
Årsmøteprogram:
17.00
Ankomst, samvær og forfriskninger
17.30
Orientering om DNB v/konsernsjef Rune Bjerke
18.00
Omvisning i det nye bygget i Bjørvika som skal samle alle 4500
medarbeidere
NIVs årsmøte – dagsorden:
18.30

0.

Åpning og prisutdelinger

1.

Godkjenne innkalling og sakliste

2.

Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder

3.

Styrets beretning

4.

Årsregnskap og revisjonsberetning

5.

Innkomne forslag

6.

Fastsette innmeldingsavgift og årskontingent

7.

Budsjett for kommende år

8.

Valg

8.1.

Styre:
Leder
Nestleder
Styremedlem, økonomi
Styremedlem, sekretær
4 styremedlemmer

8.2

2 revisorer

8.3

Valgkomité: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

19.30 – 22.00

Middag med etterfølgende sosialt samvær
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STYRETS BERETNING
for perioden 1.oktober 2011 – 30. september 2012
Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 24. årsmøte 10. november i Norsk Tipping på Hamar som
vertskap. 48 medlemmer deltok.

Valg av styre.
Leder Hans B. Skaset (gjenvalg, nestleder Per Wright (gjenvalg), styremedlem økonomi Håvard
Lillegård (gjenvalg), styremedlem sekretær Andreas Morisbak (gjenvalg), styremedlem Anne Ma
Thorsen (gjenvalg), styremedlem Unni Nicolaysen (gjenvalg), Ellinor Allergoth (tidligere
varamedlem), Bjørn Tore Lie (tidligere varamedlem).

Valg av revisor.
To revisorer: Leif Ljungqvist (gjenvalg) og Paul Nestaas (tidligere varamann).

Valg av valgkomite.
Leder Ove Fløtaker (gjenvalg), medlem Bente Hoel (gjenvalg), medlem Hroar Elvenes (gjenvalg).
De nye vedtektene forutsatte valg av et varamedlem. Dette valget ble ikke foretatt under årsmøtet. Det
ble uteglemt. På styremøte 1/12 besluttet styret at det kunne foreta dette valget. Styret forslo Brit Mørk
– og hun takket ja.

Styreoppnevnte utvalg.
Norsk Idretts Æresgalleri:
Leder: Per Jorsett. Medlemmer: Jan Greve, Åge Dalby og Bjørn Bogerud.
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:
Leder: Hans B. Skaset. Medlemmer: Hroar Elvenes, Per Wright og Berit Berthelsen.
Aftenposten Gullmedalje:
NIV-medlemmer: Per Jorsett og Hroar Elvenes.
Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris:
Leder: Unni Nicolaysen. Medlemmer: Kirsti Jaråker, Andreas Morisbak og Åge Dalby.
Rekrutteringsutvalg:
Leder: Håvard Lillegård. Medlemmer: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Tormod Knutsen.
Kapitalplassering, lover og regler:
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Erik Sture Larre og Egil Gulliksen.
NIV-NYTTs redaksjon:
Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård, Andreas Morisbak, Arthur S. Knudsen (foto).
NIVs hjemmeside redaksjon:
Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård og Andreas Morisbak.

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent m.v.
Pr. 30.09 2012 hadde NIV 154 medlemmer.
8 medlemmer er gått bort i perioden: Alf R. Bjercke, Ivar Odd Formo, Erik Gjems-Onstad, Åge
Johansen, Stein Jean Johnsen, Magnus Nilsen, Torbjørn Pollen og Roald Aas.
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5 nye medlemmer er tatt opp: Christian Anker-Rasch, Dikke Eger, Arne Giving, Aud Hvammen
Lunde og Peer H. Staff. Medlemmer som fyller 75, 80, 85, 90 eller 95 år oppsøkes av et styremedlem,
sendes foreningens hilsen i form av blomster eller hylles på annen måte.

Styrets virksomhet.
I løpet av perioden har det vært holdt 6 styremøter. Den viktigste enkeltsaken har vært nyopprettelsen
av NIVs nettside
Det er holdt 7 medlemsmøter (inkludert et ekstra møte for utdeling av NIVs Ærespris)Styret har, som
tidligere, hovedvekt på å ta vare på den personlige kontakt mellom tidligere idrettsledere og holde
medlemmene oppdatert om den idrettslige utviklingen hjemme og ute. Møtetemaene dette året har
stort sett holdt seg innenfor den idrettslige sektor, men med ulike utgangspunkt og vinklinger. Våre
formiddags medlemsmøter og styremøtene har i hele perioden vært holdt på vårt nye faste møtested,
Idrettens Hus, Ullevål Stadion (møterom i tilknytning til NIFs kantine). Noen innsigelser på nytt
møtested kom i starten på skiftet fra Skøytemuseet, men etter hvert har en registrert tilfredshet med
gratis lunsjmuligheter og samvær i NIFs kantine før møtene og et tilfredsstillende lokale under selve
møtene.
NIV var representert ved Nordiska Ordförandekonferansen i Stochholm 19. – 20. april ved leder Hans
B. Skaset og nestleder Per Wright
Hans B. Skaset representerte NIV på Suomen Urheilujohtajaveteranit, 30 års feiring i Helsingfors 13.
april.

Medlemsmøter og arrangementer.
Dato
12. okt.
15. des.
17. jan.
14. feb.
6. mars
17. apr.
22. mai
11.-13. jun.
4. sep.

Kosør
Tema
Dag Vidar Hanstad og Berit ”Frivillige under Ski-VM 2011 – Tradisjoner
Skirstad
og trender.”
Julemøte på NIH. Bjørn Nybakken om NIHs forhistorie
Yngvar Ommundsen
”Talentplukk, topping av lag, tidlig
spesialisering – er det lurt?”
Utdeling av NIVs Ærespris 2011 – Roy Johansen
Ola Bernhus
”Når alt går galt. Norsk fotballs dramatiske
nedtur”
Jorunn Sundgot Borgen
”Kvinner, idrett, helse og prestasjon”
Tove Paule
”Erfaringer fra tiden i NIF- Styret, med vekt på
perioden som president»
NIV-utflukt til Trondheim med ledsagere
Sverre K. Seeberg
”Særforbundene og NIF-organisasjonen
etter det ekstraordinære idrettstinget juni 2012»

Delt
41
61
54
33
43
42
37
33
48

Årsmøte 2011.
Årsmøtet, det 24. i rekken, ble for første gang holdt utenom Oslo-regionen, 10. november – med
Norsk Tipping på Hamar som vertskap. Dette skjøttet NT på en utmerket måte der administrerende
direktør Torbjørn Almlid holdt et interessant foredrag om Norsk Tipping, styreleder Lars Sponheim
ønsket velkommen til bords til en velsmakende årsmøtemiddag, toastmaster Tom A. Schanke
gjennomførte sin rolle meget profesjonelt (med et spesielt fokus på ”Hjallis`” bravader på Hamar
stadion i 1952) og NIVs leder, Hans B. Skaset, holdt en tale om NT i et idrettshistorisk perspektiv.
Medlem nr. 1, H M Kong Harald kunne dessverre ikke delta denne gangen.

Innkommet forslag om reviderte vedtekter for NIV på årsmøtet.
Forslaget fra Stein Rohde-Hanssen var behandlet i Utvalg for kapitalplassering, lover og regler, via
dialog mellom utvalgets leder, Ove Fløtaker, og forslagstilleren samt i flere omganger i styret. Styrets
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endelige forslag forelå i beretningsnummeret av NIV-NYTT. Forelagte forslag ble vedtatt med
følgende redigeringsendringer:
‐ § 8. Valgkomite: ”Foreningen skal ha en valgkomite som består av leder, 2 medlemmer og 1
varamedlem”
‐ § 10. Årsmøtet, siste linje: ”Vedtak fattet på årsmøtet trer i kraft umiddelbart, eller på det tidspunkt
årsmøtet vedtar.”
‐ § 11. Årsmøtets oppgaver, punkt 11: ”Valg av valgkomite: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem.”
‐ § 13. ”Oppløsning” (i stedet for ”nedleggelse”)

NIV-NYTT
Det er utgitt 4 nummer i perioden og bladet gjengir referater fra medlemsmøter og annen NIVvirksomhet, minneord over medlemmer som har gått bort og jubileumsdager. Redaktør Åge Dalby har
denne perioden startet en ny serie der forespurte medlemmer svarer på følgende spørsmål:
‐ 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?
NIVs logo er endret (punktum mellom bokstavene er fjernet).

NIVs nettside.
NIVs styre har vedtatt å inngå en avtale med firmaet Pingbull om nyetablering, oppfølging og drift av
NIVs nettside. Redigering, oppgaver og kostnader i tilknytning til avtalen er gjennomgått og funnet
både forvarlige og akseptable. NIVs nye nettsider vil trolig være oppe i november 2012. Alle er
velkomne til å bidra med innspill på siden, men alltid via redaksjonskomiteen. NIV-NYTT, vil
komme ut som før.

Norsk Idretts Æresgalleri – Norges ”Hall of Fame”.
Ingen oppdatering foretatt.

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris.
Denne prisen tildeles en norsk leder eller trener med særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere
år. Prisen ble først gang delt ut i 1992 og er tidligere i alt delt ut 19 ganger. Æresprisen for 2011, den
20. i rekken, ble i et eget møte 14.februar tildelt landslagssjef i ishockey, Roy Johansen.
Roy Johansen har vært ansatt som landslagstrener(head coach) i Norges Ishocheyforbund siden 2001.
Han har gjennom systematisk og langsiktig arbeid bygget en prestasjonskultur som har gitt landslaget
bemerkelsesverdig gode resultater i konkurranse med de store ishockey-nasjonene. Siden 2005 har
landslaget vært i A – puljen og oppnådd gode resultater i VM og OL. I VM i Slovakia i 2011 kom
laget til kvartfinale der de tapte for Finland og ble nr. 6. Slo Sverige og Østerrike i innledningsrunden
og Sveits og Frankrike i mellomrunden.

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris.
Denne prisen ble første gang delt ut i 2008 og kan tildeles en norsk journalist som har gjort en særlig
fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor idrettsområdet.
Prisen for 2011 ble tildelt kommentator i Adresseavisen, Kjetil Kroksæter, på NIVs årsmøte. Han har i
en årrekke markert seg som en av de mest innsiktsfulle kommentatorer i norsk sportspresse. Han har
gode kunnskaper om norsk og internasjonal idrett og ser alltid idrettens plass i det totale
samfunnsbildet. Kroksæter har med imponerende faglig innsikt aldri vært redd for å utfordre sterke
aktører i Trøndelagsregionen. Det nasjonale perspektivet har han dessuten alltid hatt med i sine
vurderinger.
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Aftenpostens gullmedalje.
Aftenpostens gullmedalje ble i 2011 tildelt Alexander Dale Oen.

Økonomi.
Årets regnskap viser underskudd på kr 29.245,- mot budsjettert underskudd på kr 75.000,Plasseringen av kr 734.198,- i Nordea gav renteinntekter på kr 12.813,-. Aksjeporteføljen i DNB NOR
er på 18 822 aksjer som gav et utbytte på kr 37.644,-.
I regnskapet er samlet verdi på disse aksjene bokført med kr 616.160,- som tilsvarer en
gjennomsnittlig kjøpsverdi på kr 32,73 pr. aksje. Markedsverdien pr. 2. oktober var kr 71,-. Dette
innebærer at vi pr. dato har en kapitalreserve på våre aksjer på kr 720.317,- som ikke er bokført.
Oslo, 9. oktober 2012

Hans B. Skaset (s)

Per Wright (s)

Håvard Lillegård (s)

Andreas Morisbak (s)

Anne Ma Thorsen (s)

Unni Nicolaysen (s)

Ellinor Allergoth (s)

Bjørn Tore Lie (s)

NIV-medlemmer som har gått bort
Åtte medlemmer er gått bort siden årsmøtet i 2011.
Navn
Erik Gjems Onstad
Magnus Nilsen
Torbjørn Pollen
Alf R. Bjercke
Ivar Odd Formo
Aage Johansen
Roald Edgar Aas
Stein Jean Johnson

Født
22.02.1922
21.12.1924
07.06.1937
30.05.1921
30.05.1922
06.12.1919
25.03.1928
20.10.1921

Død
Innmeldt
Kategori
18.11.2011
1993
Sykkel / gang
04.12.2011
1991
Off. forvaltning
05.12.2011
1999
Seiling
09.12.2011
1989
Friidrett
18.12.2011
1998
Ski
06.02.2012
1988
Skøyter
18.02.2012
2000
Skøyter
28.04.2012
1992
Friidrett / trener
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Resultatregnskap 2012
Regnskap
2012

Note

Budsjett
2012

Regnskap
2011

Inntekter:
Medlemskontingenter
Arrangementsinntekter
Diverse inntekter

20 000

kr
kr
kr

49 750
276 990
20 900

kr

70 000

kr

347 640

-21 246
-48 543
-67 955
-165 302

kr
kr
kr
kr

-34 000
-43 000
-85 000
-30 000

kr
kr
kr
kr

-16 801
-33 454
-37 549
-345 814

kr

-303 046

kr

-192 000

kr

-433 618

Renteinntekter
Utbytte aksjer

kr
kr

12 822
37 644

kr
kr

9 000
38 000

kr
kr

10 739
75 288

Sum finansposter

kr

50 466

kr

47 000

kr

86 027

Driftsresultat

kr

-29 245

kr

-75 000

kr

49

1

Sum inntekter

kr
kr
kr

50 000
152 285
21 050

kr

50 000

kr

kr

223 335

kr
kr
kr
kr

Utgifter:
Styre- og medlemsmøter
Administrasjonsutgifter
Ærespris, Æresgalleriet gaver m.m.
Arrangementsutgifter

2
3
4
1

Sum utgifter

Finansposter:

Balanse
Pr. 30. 09.

2012

2011

Eiendeler
Fordringer
Kortsiktige fordringer
Sum
Bankinnskudd og kontanter
Bankinnskudd
Aksjer og plasseringer
Sum
Sum eiendeler

5
5

kr
kr

8 850
8 850

kr
kr

8 144
8 144

kr
kr
kr
kr

782 437
616 160
1 398 597
1 407 447

kr
kr
kr
kr

766 837
616 161
1 382 998
1 391 142

kr
kr
kr

1 390 242
-29 245
1 360 997

kr
kr
kr

1 390 193
49
1 390 242

kr
kr

46 450
46 450

kr
kr

900
900

kr

1 407 447

kr

1 391 142

Egenkapitel og gjeld
Opptjent egenkapital
Kapital pr. 01.10
Årets resultat
Sum egenkapital pr. 30. 09.
Kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld og avsetninger
Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

Oslo, den 9. oktober 2012

Hans B. Skaset (Leder)

Håvard Lillegård (Styrem./kasserer)

Ellinor Allergoth (Styrem.)

Per Wright (Nestleder)

Anne Ma Thorsen (Styrem.)

Andreas Morisbak (Styrem./sekretær)

Unni Nicolaysen (Styrem.)

Bjørn Tore Lie (Styrem.)

Oslo, den 9. 10. 2012

Forslag til budsjett for 2013
Budsjett

Regnskap

Budsjett

2013

2012

2012

Note

Inntekter:
Medlemskontingenter

kr

50 000

Arrangementsinntekter

kr

50 000

kr

152 285

kr

50 000

Diverse inntekter

kr

20 000

kr

21 050

kr

20 000

Sum inntekter:

kr

70 000

kr

223 335

kr

70 000

Utgifter:
Styre- og medlemsmøter

1

kr

-30 000

kr

-21 246

kr

-34 000

Administrasjonsutgifter

2

kr

-60 500

kr

-48 543

kr

-43 000

Ærespris, Æresgalleriet, gaver m.m.

3

kr

-72 000

kr

-67 955

kr

-85 000

kr

-50 000

kr

-165 302

kr

-30 000

kr

-212 500

kr

-303 046

kr

-192 000

Arrangementsutgifter
Diverse utgifter
Sum utgifter:

Finansposter:
Renteinntekter

kr

13 000

kr

12 822

kr

9 000

Aksjeutbytte og avkastning

kr

38 000

kr

37 644

kr

38 000

Sum finansposter:

kr

51 000

kr

50 466

kr

47 000

Resultat:

kr

-91 500

kr

-29 245

kr

-75 000

kr
kr
kr
kr

-10 000
-12 000
-8 000
-30 000

Porto og telefon

kr

-6 000

Bankomkostninger og gebyr

kr

-1 500

Kontorrekvisita og forbruksmateriell

kr

-3 000

Kopiering og trykksaker

kr

-35 000

Diverse og hjemmeside

kr
kr

-15 000
-60 500

NIVs Ærespris og NIVs Sportsjournalistpris

kr

-32 000

Æresgalleriet

kr

-20 000

kr
kr

-20 000
-72 000

Noter
1. Styre- og medlemsmøter:
Styret og utvalg
Medlemsmøter
Representasjon
Sum
2. Administrasjonsutgiftr:

Sum
3. Ærespris, Æresgalleriet, gaver m.m.:

Gaver og oppmerksomheter
Sum

Valg
Valgkomiteen for Norske Idrettsleder-Veteraner avgir nedenstående innstilling til foreningens årsmøte
6. november 2012
Samtlige styremedlemmer og revisorer er på valg. Valgperiode for samtlige 1 år.
Styret:

Leder
Nestleder
Styremedlem/økonomi
Styremedlem/sekretær
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Revisorer:

Per Wright
Lars Kolsrud
Håvard Lillegård
Andreas Morisbak
Unni Nicolaysen
Ellinor Allergoth
Bjørn Tore Lie
Berit Berthelsen

Ny
Ny
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Gjenvalg
Ny

Leif Ljungqvist
Paul Nestaas

Gjenvalg
Gjenvalg

Alle de innstilte er forespurt og har sagt seg villig til å motta valg.
Oslo, 24.09.12

Ove Fløtaker

Hroar Elvenes

Bente Hoel

Brit Mørk

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

80 år:

30 november
20 januar

Egil Gulliksen
Bjørn Nybakken

75 år:

2. desember
8. desember
24. desember
25. Januar

Arvid Eriksen
Ole-Jacob Libæk
Ola Wærhaug
Magne Hagen

70 år:

20. desember

Odd-Willy Martinsen
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MEDLEMSMØTE 4. SEPTEMBER 2012
Leder Hans B. Skaset kunne ønske hele 50 deltakere velkommen til høstens første, det femte for året,
medlemsmøte. Både påmeldte og ikke påmeldte, som han uttrykte det med en spøkefull undertone.
Det viktigste og gledelige er at mange kommer, men rent administrativt ville det være fint om flere
kunne respektere påmeldingsfristen.
Skaset ga ordet til Åge Dalby som kort redegjorde for den positive nyheten at en avtale med Pingbull
om en profesjonell drift av NIVs nettside var klar. Ikke i stedet for NIV-Nytt som vil komme ut som
før, men som et supplement. Hvem som helst i foreningen kan komme med innspill, men alltid via
redaksjonskomiteen som er den samme som for NIV-NYTT. Siden vil være i drift en gang i
tidsrommet 1. – 15. oktober. En stor takk til Åge Dalby som har gjort et grundig og godt forarbeid for
at denne saken skulle bli en realitet.
Tor Berg takket
Tor Berg ba om ordet og takket for oppmerksomheten på hans 80- årsdag.
Skaset introduserte så dagens foredragsholder som en dyktig og stabil leder i norsk idrett, med bred
bakgrunn over lang tid, vesentlig innenfor skiidretten, men også idrettspolitisk både nasjonalt og
internasjonalt Hans merittliste understreker dette tydelig: President i Norges Hundekjørerforbund 1976
-83, styreleder i Skiforeningen 1996 – 2000, president i NSF 2002 – 2012, visepresident i FIS fra
2010, leder av hovedkomiteen for Ski-VM 2011 og æresmedlem i NIF fra 2012.

Sverre K. Seeberg
som kåserte over temaet:

Særforbundene og NIF-organisasjonen etter det
ekstraordinære idrettstinget i juni 2012

Ville ikke dvele så mye med det som hadde skjedd, men noe, for om mulig å forutse hva som kan skje.
Alle kjenner den gamle striden mellom NIF/idrettskretser og særforbund. Den har pågått i mer enn
hundre år.
Av facts fra senere år nevnte han at Kran var opptatt av organiseringen, men Ivar Egebergs og Bjørge
Stensbøls handlingsrom var best tjent med bestående maktbalanse.

Sonderinger i 2008
I 2008 startet sonderingene om etableringen av et særforbundsforum. Før dette eksisterte det mange
ulike grupperinger. Siden 1984 grupperte ”de 5 store” særforbundene seg i noen sammenhenger, små
idrettene i andre, lagidrettene i atter andre og de individuelle idrettene tilsvarende. I disse
sonderingene var det et rungende ”ja” til å endre Tinget, men mer ”tja” til å være med i en mer
forpliktende interesseorganisasjon.
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SFF ble så stiftet i november 2009. En arena der både store og små særforbund fant et fellesskap. Det
skulle ikke være en ny organisasjon, men en samarbeidspartner for det bestående systemet. Etter en
vurdering, ble det til at en sittende president i et særforbund burde være leder.
Idrettstinget i 2011: Foregikk egentlig ryddig og bra. Idrettstyrets eget forslag om en ny tingsammensetting ville gi særforbundene noen flere delegater på tinget, men kretsene ville vært i stand til
å blokkere for lovendringer. Særforbundene ønsket en langt mer radikal løsning, men gikk for styrets
kompromiss da deres forslag falt. Det var flertall for endring (88-77), men ikke tilstrekkelig for å få
det vedtatt. Særforbundene valgte å markere at man sto samlet i valget til nytt styre ved å trekke alle
foreslåtte styrekandidater. President Børre Rognlien ble enstemmig valgt, men resten av idrettstyret
var uten legitimitet i særforbundene, noe både de politiske partiene og Departementet tok
konsekvensen av og innkalte NSF/NFF og NIF til ulike høringsmøter.

I forgrunnen fra venstre:
Finn Hauger Leif Ljungqvist og
Paul Nestaas
Ekstraordinært ting
Å holde særforbundene utenfor i fire år, ville være uklokt og svekkende. Derfor kom det opp at et
ekstraordinært ting med to saker på agendaen burde holdes innen et år: Valg av nytt styre og endring
av tingsammensettingen. Rognlien ble kort etter i et møte fortalt at han hadde en historisk sjanse, men
at han måtte vise mot og handlekraft.
Et organisasjonsutvalg ble nedsatt, men vanskelig å komme til enighet. Et forslag gikk ut på å øke til
90 – 90 på begge sider av gjerdet. Alle særforbund sto sammen, men de små mistenksomme til de
store. Ingen var interessert i en splittelse mellom idrettskretser og særforbund. Resultatet fra det
ekstraordinære tinget i juni 2012 er kjent. Sitat-kjernen uttrykt slik fra Vektløfting: ”Det ble ingen
revolusjon!”

Hva nå?
SFF har skapt en arena, men lyktes ikke med det egentlige målet: Ny tingsammensetting. 48 av 54
særforbund er medlemmer.
Mens idrettskretsene er forvaltningsorgan med de samme oppgavene som før, er særforbundene svært
forskjellige: Store – små, lagidretter, individuelle idretter, helt ulik økonomi.
Særforbundene konkurrerer med hverandre om mediaoppmerksomhet, reklame/sponsorkroner,
anleggsprioriteringer og yngre utøvere.
Hvor sterkt er limet/samholdet? Ikke sterkt, men bedre enn det var. Mange særforbund ikke særlig
opptatt av hva som skjer i NIF, men mer av relasjonen internasjonalt. De store har et helt annet system
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der det er uendelig mye viktigere hva som skjer på det internasjonale planet innen idretten. Der skjer
de tingene som er interessante og viktige for idretten.
Eksempel fra ski: Ca. 35% av inntektene kom fra NIF tidligere, nå bare 13 %. FIS viktig for NSF i
forhold til terminlisten (WC/EC), konkurranseregler, anleggsplaner, kvalifikasjonskrav OL,
dopingspørsmål og indirekte økonomi.
Mange særforbund tenker på samme måte, men det blir feil å si at fotball/ski/håndball bare er
interessert i topp. De har en omfattende breddevirksomhet som engasjerer svært mange barn og unge.
Topp og bredde er i samme klubb og driftes av frivillige krefter.
Roforbundet er et eksempel på stort fokus mot toppresultater.

Vil skape forståelse
Viktig å skape politisk forståelse for at norsk idrett ikke bare er NIF. Aktiviteten skapes i klubber, lag
og arrangementer – stort sett gjennom de enkelte særforbund. Har opplevd i høringer at alle partier
derfor har flere forbund med.
Særforbundene bør ha en konstruktiv holdning til å få et best mulig styre til neste ting, ikke for
særforbundene, men for norsk idrett, et handlekraftig styre som har legitimitet for alle. Ikke mase for
mye om rammevilkårene for post 1 og idrettskretsenes udugelighet, men heller utfordre dem med
oppgaver. Justere innflytelsen til de største særforbundene.
Oppsummering: Ingen revolusjon – knapt evolusjon. Det kan bli større sprik mellom små og store,
ressurssvake og ”rike” forbund. Media vil forsterke dette. Det kan bli endinger mellom idrettskretsene
i forhold til fraflytting/tilflytting.
Kanskje vil de fleste tenke: ”Nå må hver mann klare seg selv”. NIFs innflytelse reduseres gradvis.
Kanskje det ikke er så viktig – så lenge norsk idretts innflytelse øker!
Følgende hadde ordet etter foredraget: Arne Myhrvold, Hans B. Skaset, Per Wright, Ole-Jacob Libæk,
Knut Korsæth, Erik Sture Larre og Jarl Bibow.
Sverre Seeberg takkes så mye for sitt interessante innspill i et tema og et forhold i idretten der
barrikadene fortsatt er tydelige og endringsviljen lite bevegelig – så det blir fortsatt spennende å se hva
fremtiden vil bringe!

Fra venstre:
Tormod Knutsen, Åge Dalby
Kåre J. Grøtta (ryggen til) og
Thorvald Larsen
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Yngve Hallén leder
PS. I etterkant av vårt møte har det vært valg av nytt styre i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF),
med følgende sammensetting: Yngve Hallen, president Norges Fotballforbund, leder, Grete Johansen,
Norges Basketballforbund (gjenvalg), Ida Sønju, president Norges Squashforbund (gjenvalg), KarlArne Johannessen, president Norges Håndballforbund (gjenvalg), Vibeke Thiblin, president Norges
Judoforbund (gjenvalg), Morten Søgård, president Norges Judoforbund (ny) og Per Rune Eknes,
president i Norges Svømmeforbund (ny).
Organet er et viktig samarbeidsforum mellom særforbundene, samt at det er et viktig påvirkningsorgan
i utviklingen av idrettspolitikken både internt i idretten og eksternt mot myndigheter og andre.
Andreas Morisbak
referent

MEDLEMSMØTE 9. OKTOBER 2012
Styreleder Skaset ønsket 33 medlemmer velkommen og overbrakte en hilsen fra medlem Johan Chr.
Schønheyder som ikke kunne være til stede grunnet beinbrudd. Han minnet også om årsmøtet 6.
november. I den anledning bemerket han at H.M. Kong Harald først hadde takket ja til å delta, men
grunnet endringer i øvrig program dessverre måtte melde avbud.
Han overrakte så ordet til møtets foredragsholder:

Svein S. Andersen
Professor ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon
samt professor 2 ved NIH, Seksjon for coaching og psykologi, som
kåserte over temaet:

”Eliteidrett i Norden.
Samme ambisjoner, ulike løsninger”.
Begynte med forskning innen idretten for 6-7 år siden. Henviste til boken ”Nordic Elite Sport” som
går grundig inn i det temaet han her skulle gi et oversiktsbilde av.

Norsk toppidrett i nordisk perspektiv.
‐ Nordiske land har gode internasjonale resultater – både i Olympiske og ikke-Olympiske idretter.
‐ Eksakte mål på totalbudsjetter for eliteidrett er vanskelig å få fram, men det er ikke store
forskjeller. Budsjettene er beskjedne sammenliknet med store nasjoner og konkurrenter.
‐ Det er forskjeller i hvor og hvordan pengene brukes – det er flere veier til suksess.
Søkelys på nasjonale modeller for eliteidrett – paradoksale forskjeller! Kommenterte følgende
hovedpunkter:
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‐ Finnes det en skandinavisk modell?
‐ Nordiske land – trender i OL.
‐ Veien videre.

Finnes det en skandinavisk modell?
‐ Fellestrekk:
- Dominerende frivillig idrettsbevegelse.
- Mot en samlende bevegelse etter 1945 – unntak er Finland.
- Utilitarisme (nyttefilosofi) – helse og livskvalitet sentrale verdier.
- Eliten som en del av massebevegelsen – fram til 1980-tallet.
- Lov å vinne – men det måtte skje som amatør.
- Amatørskapet ble satt under press
- Utviklingen av moderne eliteidrett.
- Internasjonal trend: nasjonale systemer mer like i betydningen profesjonalisering,
kunnskapsbasert etc.
- I Norden – samtidig fra betydelig likhet til økende ulikhet i organisasjons-løsninger på
overordnet nivå og særforbundsnivå – det er mer enn en måte lykkes på!
- Toppidrettsorganisering ”omvendt” av forventet ut fra generelle modeller for politisk og sosial
organisering i de enkelte landene.

Eliteidrett – økende forskjeller.
‐ Norge: Nasjonal eliteorganisasjon. Enhetlig idrettsbevegelse. Særforbund hovedansvar. NOK +
sentralt forbund – særforbund hovedansvar. Sentralisering av nøkkelfunksjoner. Streng
prioritering. Prosjektstøtte. Aktiv intervensjon. Senterfunksjon. Integrerer systemet.
‐ Danmark: NOK + sentralt forbund – særforbund hovedansvar. Sentralt myndighetsorgan.
Prioritering. Prosjektstøtte. Støtte til sentre. Statsinstitusjon – kontraktstyring. Har fått ting
lovhjemlet. Gode på utviklingsarbeid. En slags ”fetter” av OL-toppen. Fokuserer på
sommeridretter.
‐ Sverige: NOK + sentralt forbund – særforbund hovedansvar. Forbund + klubber. Masse versus
elite. Konflikter RF – SOK om organisasjonsform, strategi og prioriteringer. Evig konflikt mellom
RF og SOK. Mangel på respekt. Mer pengesentrert.
‐ Finland: NOK + fragmentert. Svake forbund. Svak FOK. Mangfold og fragmentering.
‐

Ann-Helen Bjørnstad,
Grethe Evjenth og Mildred
Kristoffersen forbereder seg
til foredraget.
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Vinter-OL – medaljer Norge, Sverige, Finland.
‐ Norge: Variasjon mellom 16 og 4 i tidsrommet 1962 – 1988. Gjennomsnittlig 9,8 i det
tidsrommet. Gjennomsnittlig 23 medaljer i tidsrommet 1988 – 2010 – altså da prosjekt 88 var i
gang og fortsettelsen med Olympiatoppen.
‐ Sverige: En gang 10 medaljer, men stort sett godt under Norges gjennomsnitt på 9,8 hele veien
fram til 2006 da de fikk 14 medaljer og 10 i 2010.
‐ Finland: To ganger over Norges gjennomsnitt på 9,8 i perioden 1962 – 1988 og en gang (14
medaljer) over i perioden 1988 – 2010.

Sommer-OL 4 land.
‐

Norge: Gjennomsnittlig 2, 5 medaljer i perioden 1952 – 88 og gjennomsnittlig 7 i perioden 1988
– 2012.
‐ Sverige: Nokså stor variasjon i perioden 1952 – 88, men tre ganger tok Sverige godt for seg av
medaljer (35, 17 og 19). Stort sett nedadgående kurve i perioden 1988 – 2012 (fra 12 i 1988 til 4 i
2012).
‐ Finland: Fra 22 medaljer i 1952 til 5 i 1960. Deretter i underkant av 1o resten av perioden fram til
1988, bortsett fra 13 i 1984. I perioden 1988 – 2012 flest ganger i underkant av 5.
‐ Danmark: Et gjennomsnitt på ca. 5 i perioden 1952 – 1988 og for det meste i overkant av 5 i
perioden 1988 – 2012.
‐

London OL – resultater og veien videre.
Medaljer
Land
Norge
Danmark
Sverige
Finland

Utøvere
64
112
134
56

Prediksjon
10
6
6
5

Resultat
4 (2 gull)
9 (2 gull)
8 (1 gull)
3 (0 gull)

Rangereing
35
29
37
60

Danmarks beste OL siden 1948. Finlands andre OL uten gull siden 1908. Sverige akseptabelt – bedre
enn i 2008.
Norge – dårligste siden 1984 – kritisk gjennomgang.
- systematisk svikt eller tilfeldigheter?
- trenger vi en ny modell?
- hva er mulig og realistisk?
Viktig å holde styringen innenfor idrettsfamilien.

Ad utvikling av eliteidretten i verden for øvrig.
Stor interesse og innsats for dette i mange land. De organisatoriske systemene er ganske forskjellige.
En stadig fremmarsj til å ville vinne, men uten doping. Investerer enorme summer i blant annet anlegg,
talentutvikling og forskning. UK – Sport, New Zeeland og Australia eksempler på dette. Ingen
mulighet til å følge opp de store på dette, men kulturbygging og kompetanseutveksling kan bidra til å
komme et stykke på vei.
Jamaica eksempel på et lite land med gode resultater, men manglende anlegg.

Kommentarer etter foredraget.
Bjørn Nybakken ad rangering ut fra medaljer, Arne Myhrvold ad systematisk arbeid i Norge fra 1978,
prosjekt 88, samarbeid og betydningen av personene i systemet, hardt arbeid i små miljøer skaper en
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gunstig kultur. Grethe Evjenth ad hvor langt er vi villige til å gå for å henge med i løpet. Knut Korsæth
ad ser ut til å få en flat utvikling økonomisk og i hvilken grad det vil påvirke bildet. Arthur Knudsen
ad anleggsutviklingens betydning. Tom A. Schanke ad poengberegning som en bedre målestokk enn
medaljer. Hans B. Skaset ad Olympiatoppen og særforbundene og striden om eierskapet til
toppidretten. Per Wright ad muligheten for de mindre særforbund å bli tatt inn i det ”gode selskap”.
Rolf Nyhus ad betydningen av arrangement som utvikler anlegg med henvisning til Norge og England.
Svein S. Andersen takkes så mye for interessante betraktninger som i sin tur inspirerte forsamlingen til
å komme med gode innspill og kommentarer!
Andreas Morisbak, referent

Unni Agdestein og
Ingrid Wigernæs

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?
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Erik Sture Larre (f. 1914)
1. Ja, det var faren min, Franz Conrad. Han dro meg
med ut på alt som var. Det ble boksing og bryting i
Sportsklubben 09. Som åtteåring ble jeg i 1922
innmeldt i Oslo IF (ikke Oslo IL) som skiftet navn
til Gamlebyen IF to år senere. Der har jeg vært
siden.

ERIK STURE LARRE
medlem i NIV siden 1988.

2. Idretten har fått sin brede, organisatoriske
forankring gjennom Landsorganisasjonen (LO) som
på sin måte arbeidet for de mange idrettslagene over
hele landet. Einar Gerhardsens bok «Tillitsmannen»
har også skapt mye og vært en gjenganger i norsk
idrett.

3. Jeg har holdt ut idretten i 90 år og har funnet mye glede med det. Både som aktiv – først og fremst
orientering. Senere som leder. Jeg ble forresten kasserer i GIF som 15 åring og formann 20 år
gammel.
4. Når jeg snakker om prestasjoner i norsk idrett tenker jeg først og fremst på Rolf Hofmo. Dernest vil
jeg trekke fram Hans B. Skaset. En aktiv orienteringsløper – som jeg ikke husker navnet på i farten
– var jævlig god på 30-tallet. Den gang var kartene mye vanskeligere enn nå!

Johan Chr. Schønheyder (f. 1915)
1. Svaret kan sies med ett ord: Naturen. Den gode
følelsen for idrett og friluftsliv fikk jeg gjennom
venner på utallige skiturer og vandringer i skog,
mark og fjell – året rundt. Naturen lokket meg og
ble levebrød.

JOHAN CHR. SCHØNHEYDER
medlem i NIV siden 2097.

2. Jeg tror ikke vi hadde utviklet et godt samfunn uten
idretten – som har hatt stor betydning for nordmenn
i flere generasjoner. Engasjementet rundt idrett i
Norge er større enn i de fleste nasjoner.

3. Jeg var leder for Norges OL-tropp ni ganger. Første gang i 1960, siste gang i 1976. Det var et stort
ansvar. Og alt gikk stort sett bra. Det hendte at ishockeyspillere og hoppere kom for sent hjem til
leieren. Skøyteløperne var flinkest til å konsentrere seg.
4. Vanskelig spørsmål. Det første som slår meg er Egil Danielsens spydkast (85,71 m) som gav OL-gull i
Melbourne 1956. Ellers var karrieren til brødrene Sigmund, Birger og Asbjørn Ruud enestående. Jeg er
også imponert over hva norske syklister har fått til de senere årene.
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Rigmor Andresen (f. 1922)
1. Da krigen var slutt i 1945, så jeg et opptog av
hjemmefrontsoldater hjemme på Bækkelaget. De hadde banner
foran som fortalte at det var Bækkelaget Sportsklubbs
medlemmer. Da tenkte jeg, der vil jeg være med. Og siden har jeg
vært i BSK.
2. Ja, er det ikke idretten som må ordne opp i mye, da? Idretten
skaper liv og samler mange. Og så er det mye skikkelig folk
tilknyttet idretten.

RIGMOR ANDRESEN
medlem av NIV siden 1988.

3. Jeg har vært med i arrangementet av Norway Cup siden starten.
Den første turneringen gikk i 1972. Det er jeg stolt og glad over.

4. Den norske innsatsen og arrangementet av EM i friidrett på Bislett i 1946. Det var stort. Jeg
hadde kjøpt en liten Solo-flaske som jeg drakk opp. Jeg måtte på toalettet, men kom ikke fram i
folkemengden. Jeg måtte holde meg til det var slutt. Det var også en prestasjon. Ellers liker jeg
best stafetter – både på ski og Holmenkollstafetten. Alltid spennende når mange må trå til for å få
et godt resultat. Vi hadde også Ekeberg-stafetten.

Bergljot Sandvik Johansen (f. 1922)
1. Jeg ble født i Schleppergrells gate på Grünerløkka og bodde der til
jeg var åtte år. I den gata bodde mange norgesmestere i bryting,
boksing, sykkel og skøyter (blant annet OL-mester Bernt
Evensen). Idretten var status. Jeg ble bitt av skøytemiljøet på
Dæhlenenga Idrettsplass. Så ble jeg med i turnmiljøet i Bjart og
fra 1932 medlem i mitt kjære Oslo Idrettslag.

BERGLJOT SANDVIK
JOHANSEN
medlem av NIV siden 1996.

2. Det store antallet mennesker som er med i norsk idrett forteller alt
om betydningen idretten har fått. Utviklingen imponerer og
engasjerer mange.

3.

Jeg ble beste utøver av norske turnere under OL i Helsingfors 1952, men størst av alt setter jeg
administrativt arbeid jeg har vært med på i Oslo Idrettslag, Norges Skøyteforbund og Oslo
idrettskrets. Jeg var pådriver for at det ble reist byste av Martinus Lørdahl på Bislett. Det er jeg
stolt over. Han tok det første spadestikket til bygging av Bislett i 1907.

4.

Jeg er mest imponert over utviklingen av øvelser i turn og kunstløp. Jeg synes også det var stort at
min mann – Aage Johansen – ble første norske mester på skøyter etter krigen i 1946. Og det var
selv sagt stort at vår datter Berit Unn ble norsk mester i kunstløp i 1964 og kvalifisert for OLdeltakelse i Innsbruck.
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Gunstig NIV-tilbud på tidenes største idrettsbokverk
Tom A. Schanke kommer igjen på markedet med et nytt leksikon – det største idrettsbokverk i Norge
så langt.
Tom A. – velkjent idrettshistoriker og NIV-medlem – har tidligere gitt ut Norsk Idrettsleksikon 2007.
Det nye bokverket - lansert 30.oktober – består av hele 1152 sider med 760 bilder fordelt på fire bind.
Bøkene leveres i dekorert bokeske.
Det er den komplette historien om norsk toppidrett i 150 år med resultater, oversikter, analyser og
portretter som presenteres. Bokverket utgis på det nye forlaget Tom A. Schankes Idrettsforlag AS med
Norsk Tipping som enesponsor og økonomisk garantist.

Spesialpris til NIV
Bokverket som i utgangspunkt ville kostet 1 200 – 1 300 kroner fra vanlig forlag, vil bli solgt i
bokhandel med veiledende utsalgspris på 876 kroner. Dette skjer ved at forfatteren avstår fra royalties
og forlagsgodtgjørelse for førsteopplaget.
NIV–medlemmer får kjøpt bokverket for spesialprisen 550 kroner. Det tilsvarer 137,50 kroner pr bok
på 288 sider og 190 bilder. NIVs styre har allerede bestilt 50 eksemplarer som skal brukes som
offisielle gaver

Direkte bestilling
Norsk Idrettsleksikon 2012 kan bare bestilles direkte fra Tom A. – enten på e-post: tom@sportidag.no
eller på mobil: 93 0319 62.
De som ønsker det, kan få bøkene på NIVs årsmøte 06.11 mot kontant betaling. Hvis dette ikke passer,
kan bøkene hentes hos NIF på Ullevaal Stadion, etter nærmere avtale med Tom A. Bokesken med de
fire bøkene veier seks kilo og leveres i bærepose.
Redaksjonen sier: Løp og kjøp!
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Velkommen til NIVs nye nettsider
Av ÅGE DALBY
NIV får snart nye, tidsmessige nettsider. Disse vil bli lagt ut på nettet i løpet av november.
Sidene utvikles av NIVs redaksjonskomité i samarbeid med firma Pingbull og tidligere VG-fotograf
Tore Berntsen, også gründer av firma visualdays.no.
NIVs gamle nettsider har ligget nede i noen år. De var sist i bruk 2009 i forbindelse med NIVs
vertskap for Nordisk veterankongress / 15-årsjubileum for OL 1994 på Lillehammer.

Fem hovedmenyer
De nye nettsidene blir enkle å orientere seg i.
Frontsiden vil inneholde fem – kanskje seks - hovedmenyer som igjen vil ha diverse undermenyer –
samlet i kjente kategorier - som en lett finner ved å klikke seg fram på datamaskinen. Det skal bli
ukomplisert for medlemmene å finne fram til klubbens historie, mangfold og aktiviteter.
Alt stoff som skal inn på nettsidene, skal kanaliseres gjennom NIVs redaksjonskomité.
Det vil følgelig ikke bli anledning til å skrive noen meninger direkte inn på sidene uten at nåløyet som
er kvalitetssikring gjennom NIVs redaksjonskomité, er passert.

Kontroll av sidene
Dette betyr ikke sensur av medlemmenes egne meninger, men er en avgjørelse med tanke på å unngå
utidige innlegg og upassende kommentarer fra publikum utenfor NIV.
Nye nettsider er en del av offentligheten, og hvem som helst kan i utgangspunkt lese innholdet på
NIVs sider. Så er det opp til NIV selv å bestemme hva som skal legges ut om medlemsvirksomheten.

Sidene blir endret
NIVs første nettsider i ny presentasjon, vil ikke være endelige produkter.
Det ligger i sakens natur at sidenes innhold – stoff og bilder - raskt kan skiftes ut. Derfor er det også
enkel tilgang til endring av sidene etter hvert som tilbakemeldinger kommer og redaksjonens nye
erfaringer kommer til sin rett.
Større endringer vil likevel ikke komme – med utgangspunkt i hovedmenyens innhold

Kontaktpersoner
Innlegg, innspill og kommentarer til NIVs nettsider skal følge et fast mønster. Medlemmene tar
kontakt med en av følgende personer:
 Åge Dalby, redaktør. E-post: aa-dalb@online.no
 Håvard Lillegård, redaksjonsmedlem. E-post: famlill@online.no
 Andreas Morisbak, redaksjonsmedlem. E-post: a.morisbak@fotball.no
Vi gleder oss!

SPENTE AKTØRER:
Hans B. Skaset sammen med NIVs tidligere
og nye nettredaktør Thorleif Gange og Åge
Dalby.
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Skråblikk på idrettens historie:

«Madge» Syers – verdens viktigste idrettskvinne?
Av ÅGE DALBY
I år er det 100 år siden Sonja Henie ble født. Men det er ikke sikkert at Norges kunstløpdronning ville
fått noen karriere, dersom ikke pioneren «Madge» Syers hadde brutt alle barrierer i London i 1902.
Mange vil mene at «Madge» er en av verdens viktigste idrettskvinner. Men de fleste har aldri hørt
navnet hennes – eller vet hva hun gjennomførte.
Madeleine «Madge» Cave - født i London i 1881 - var stort talent i ridning og svømming. Men hun ble
spesielt interessert i kunstløp, siden London fikk kunstfrossen skøytebane i Knightsbridge i 1895. Som
18-åring giftet «Madge» seg i 1899 med den 37-årige treneren Edgar Syers, som hun vant det britiske
mesterskapet i parløp med året før.

Ingen kvinner
I 1902 skulle VM arrangeres i London. «Madge» meldte seg på, og det ble oppstyr i International
Skating Union (ISU) – det internasjonale skøyteforbundet. Grunnen var at kvinner aldri hadde stilt opp
i den individuelle konkurransen. Første VM gikk i 1896. Men siden det ikke sto noe i regelverket om
at kvinner var uønsket, kunne ikke ISU stoppe «Madge».
Hun var dyktig og fikk sølv i herreklassen. Det sies at den svenske vinneren Ulrich Salchow ble så
imponert at han gav «Madge» gullmedaljen med ordene: Du fortjener den. Du var best!»
Kvinner ble nektet å starte i VM de to neste årene. ISU begrunnet avslaget med at kvinnene hadde så
lange skjørter, slik at dommerne ikke kunne se og bedømme beina på isen. Det hjalp ikke at «Madge»
løftet skjørtekanten midt opp på leggen. Og at hun i mellomtiden ble britisk mester – for menn – både i
1903 og 1904. Ektemannen Edgar fikk sølv ved begge anledninger. I det britiske mesterskapet hadde
kvinner adgang.

Første OL-mester
Presset på ISU økte i 1905, og året etter fikk kvinnene sitt mesterskap. Men mesteren skulle ikke
kalles verdensmester – kun ISU-mester. «Madge» vant både i 1906 og 1907.
London arrangerte OL i 1908, og kunstløp sto på programmet i sommerlekene – arrangert i oktober.
«Madge» var suverén og ble første kvinne som vant OL-gull i en «vinteridrett». Sammen med Edgar
fikk hun også bronse i parløp.
Dessverre ble «Madge» alvorlig syk. Hun konkurrerte aldri etter OL 1908. «Madge» døde i 1917 – før
hun hadde fylt 36 år.
Da var Sonja Henie fem år gammel og tok sine første ballettimer i Kristiania. Instruktør var ingen
ringere enn Per Aabel – senere kjent som dyktig skuespiller. Og resten av det norske kunstløpeventyret
er kjent.
Men veien var åpnet av pionerkvinnen «Madge» Syers. Uten henne, neppe noen Sonja!
Kunstløp sto ikke på OL-programmet i Stockholm 1912, men kom tilbake i Antwerpen i 1920. Da de
første vinterlekene ble arrangert i Chamonix var kunstløp en selvskreven OL-gren.
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