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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

13. årgang Nr. 4  oktober 2014 
 

 

 

Velkommen, Per Otto Furuseth! 
 

 
 

NYTT MEDLEM: Per Otto Furuseth (67) fikk nytt NIV-slips av NIV-leder Per Wright 

under oktobermøtet. Vi regner med at den velrennomerte håndball-legenden blir en fin 

tilvekst til NIV-miljøet. Furuseth spilte 62 landskamper, vant tre seriegull med Refstad 

IF, trente herrelandslaget fra1979 til 1985 og var generalsekretær i Norges 

Håndballforbund fra 2003 til 2011. (Foto: Arthur S. Knudsen) 
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Hva skjer med 

Æresgalleriet? 
 

 
Siden 1998 har Norsk Idretts Æresgalleri prydet veggene i 

Håkons hall på Lillehammer. 10-årsavtalen som NIV hadde 
med Norges Olympiske Museum (NOM), ble i 2008 

forlenget til 2018. 
 

Men nå kan det bli endringer. Stiftelsen Lillehammer 
Museum ønsker å flytte OL-museet til lokaler på 

Maihaugen. Planen har vakt oppmerksomhet og debatt, og 
det store spørsmålet er hvilken skjebne Æresgalleriet får i 

nye omgivelser utenfor idrettens nedslagsfelt. 
 

Æresgalleriet, som eies 100 prosent av NIV, består av 163 
bilder med sirka 250 av Norges mest kjente idrettsutøvere, 

kvinner og menn, fra de siste 150 år. 
 

NIVs avtale med NOM går i korthet ut på at NIV velger og 
bekoster alle bilder i samlingen, mens NOM sørger for at 

bildene blir utstilt på synlig, publikumsvennlig plass i 
Håkons hall. En arena hvor idretten har vært, er og skal 

forbli. 
 

Spørsmålet nå blir hva som tilbys av lokaliteter på 
Maihaugen. En bortgjemt plassering i et kjellerlokale – slik 

planen gir varsel om – er neppe riktig lokalisering for 
sentrale helter i utviklingen av norsk idrettshistorie. 

 
NIV ønsker å ta opp saken med sentrale ledere i NIF i løpet 

av høsten. Det er ikke gitt at NIV vil flytte samlingen til 
Maihaugen. Uten Æresgalleriet blir det nye OL-museet 

avgjort en viktig attraksjon fattigere. 
 

Stiftelsen Lillehammer Museum har varslet at OL-museet 
skal flyttes i 2015. 
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JUBILANTER 

 

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

 

11. nov. Tore Berger 70 år 

20. nov. Lars Eirik Frisvold 75 år 
26. nov. Anstein Gjengedal 70 år 

13. des. Odd Ingvar Haga 80 år 

21. des. Grethe Fossli 60 år 
7. januar Atle Steinar Sundelin 70 år 

 

Årsmøte 2014 
 

mandag 10. november kl. 16.30 

hos 

 

 

Telenor på Fornebu 

 
 

Årsmøteprogram: 
 

16.30  Ankomst resepsjonen i Telenor (inngang D), samvær og forfriskninger 
17.00  HM Kong Harald ankommer 

 

NIVs årsmøte – dagsorden: 

 
17.30  Orientering om Telenor ved konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 

18.15  NIVs årsmøte - dagsorden: 

1. Åpning av leder og valg av møteleder 

2. Godkjenning av innkalling og sakliste 
3. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder 

4. Styrets beretning 
5. Årsregnskap og revisjonsberetning 

6. Innkomne forslag 
7. Fastsetting av innmeldingsavgift og årskontingent 

8. Budsjett for kommende år 
9. Valg 9.1  Styre: Leder 

 Nestleder 
 Styremedlem, økonomi 
 Styremedlem, sekretær 

 4 styremedlemmer 
   9.2 2 revisorer 

   9.3 Valgkomité: Leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 
 

Utdeling av årets ærespris for trener/leder og sportsjournalistprisen 
 

19.30  3 retters middag med taler og underholdningsinnslag 
21.00  Sosialt samvær med kaffe avec 
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22.30  Avslutning 
 

STYRETS BERETNING 
 

for perioden 1. oktober 2013 – 30. september 2014 
 

 
Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 25. årsmøte 14. november 2013 med NRK som vertskap. 80 

medlemmer deltok. 
 

Valg av styre. 

Leder: Per Wright (gjenvalg). Nestleder: Lars Kolsrud (gjenvalg). Styremedlem/økonomi: Håvard 

Lillegård (gjenvalg). Styremedlem/sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg). Styremedlem: Ellinor 
Allergoth (gjenvalg). Styremedlem: Berit Bertelsen (gjenvalg). Styremedlem: Bjørn Tore Lie 

(gjenvalg). Styremedlem: Unni Nicolaysen (gjenvalg). 
 

Valg av revisorer. 

To revisorer: Leif Ljungqvist (gjenvalg) og Paul Nestaas (gjenvalg).  

 
Valg av valgkomite. 

Leder: Ove Fløtaker (gjenvalg). Medlem: Hroar Elvenes (gjenvalg). Medlem: Anne Ma Thorsen 
(gjenvalg). Varamedlem: Brit Mørk (gjenvalg). 

 
Styreoppnevnte utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 
Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Berit Berthelsen, Per Jorsett og Tom A. Schanke. 

Norske Idrettsleder-Veteraner Ærespris: 
Leder: Per Wright. Medlemmer: Berit Berthelsen, Hroar Elvenes og Hans B. Skaset. 

Aftenposten Gullmedalje: 
NIV-medlemmer: Åge Dalby og Hroar Elvenes. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 
Leder: Unni Nicolaysen. Medlemmer: Åge Dalby, Kirsti Jaråker og Andreas Morisbak.  

Rekrutteringsutvalg: 
Leder: Håvard Lillegård. Medlemmer: Elisabeth Seeberg, Berit Skirstad og Per Wright. 

Kapitalplassering, lover og regler: 
Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Erik Sture Larre, Hans B. Skaset og Harald Tronvik. 

NIV-NYTTs redaksjon: 
Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård, Andreas Morisbak og Arthur S. Knudsen (foto). 

NIVs hjemmesideredaksjon: 
Åge Dalby (redaktør), Håvard Lillegård og Andreas Morisbak. 

 
Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent m. v. 

Pr 30.09 2014 hadde NIV 161 medlemmer. 
 

5 medlemmer har gått bort i perioden: Arvid Eriksen, Leif Schanke, Solveig Prøis Tynning, Per 
Ødegaard, Leif Aagaard. 

 
5 nye medlemmer er tatt opp: Grete Johansen, Per Otto Furuseth, Lars Petter Heggelund, Lasse Nettum 

og Petter Riiser. 
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Medlemmer som fyller 75 år oppsøkes av et styremedlem, sendes foreningens hilsen eller hylles på 
annen måte. Dette følges videre opp hvert 5. år. 

 

Styrets virksomhet. 

Styret har i perioden avholdt 7 styremøter. 
Det er holdt 6 regulære medlemsmøter samt 3 arrangementer med ledsagere (Cupfinalen i fotball for 

kvinner, et julemøte og et sommermøte). 
Styret har som tidligere lagt vekt på å ta vare på den personlige kontakten mellom idrettsledere og 

holde medlemmene oppdatert om den idrettslige utviklingen hjemme og ute. Møtetemaene har i likhet 
med fjoråret holdt seg innenfor den idrettslige sektor, men med ulike utgangspunkt og vinklinger. Våre 

formiddagsmedlemsmøter, med styremøter i forkant, har vi hatt på Idrettens Hus, Ullevaal Stadion. 
Servering av lunsj i NIFs kantine i forkant av medlemsmøtene. 

 

Medlemsmøter og arrangementer 

Dato Kåsør Tema Delt 

15. oktober Even Pellerud «Toppidrett og norsk kvinnefotball» 52 

23. november Overværelse av cupfinalen for kvinner med ledsagere (Stabæk – 

Avaldsnes 1-0) og korte karriereinnspill fra Heidi Støre, Hege Riise, 
Gøril Kringen og Solveig Gulbrandsen. 

17 

12. desember Julemøte på NIH med ledsagere 70 

21. januar Espen Agdestein «Manager for Norges sjakkfenomen Magnus 
Carlsen» 

54 

25. februar Cato Zahl Pedersen «Paralympics i Sotsji 2014» 40 

25. mars Ola Bernhus «Skråblikk på OL i Sotsji 2014» 56 

29. april Hedda Berntsen «Med idrettsglede som drivkraft» 41 

17. juni Sommermøte på Ekebergrestauranten med ledsagere. Foredrag om 

Ekebergparken av Ida Madsen Følling 

75 

9. september Toppidrettssjef Tore 
Øvrebø 

«Hvor går Olympiatoppen?» 48 

 
Årsmøte 2013. 

Årsmøtet ble holdt i NRKs lokaler (kantina med tilknyttet møterom) og med NRK som meget 
profesjonell arrangør. H.M. Kong Harald, NIFs president Børre Rognlien og kringkastingssjef Thor 

Gjermund Eriksen deltok sammen med hele 80 medlemmer. 
 

I starten av selve møtet holdt kringkastingssjefen et spirituelt og interessant informasjonsinnspill om 
NRK – «Norges viktigste kilde til ny forståelse og felles glede» - som han uttrykte det. 

 
Kommunikasjonsdirektør i NRK, Tommy Hansen, prosjektleder Håkon Ohlgren og produksjonsleder 

Christoffer Homann, sammen med en stab på 12 personer med ansvar for forskjellige oppgaver, sto 
bak et vellykket arrangement. 

 
Til middagen hadde NRK invitert sine «idrettsveteraner»: Arne Scheie, Karen-Marie Ellefsen, Lars 

Lystad, Jon Herwig Karlsen, Ole Jacob Jorsett, Ove Eriksen og Rune Haug. Dan Børge Akerø var en 
lun og slagferdig toastmaster. Han introduserte kringkastingssjefen til velkomstord, Sture Larre til 

Kongens skål og Børre Rognlien til en hilsningstale til foreningen. Akerø intervjuet også 
æresprisvinner Egil Kristiansen og sportsjournalistvinner Ola Bernhus og fikk hjelp av henholdsvis 

Berit Berthelsen og Unni Nicolaysen om hvorfor de vant prisen. Utmerkede unge musikere underholdt 
både med taffelmusikk og et nydelig klassisk stykke, mens måltidet ble avrundet av 

Stjernekampvinneren Silya som bidro med en vakker sang. 
 

NIV-NYTT. 
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Det er utgitt 4 nummer i perioden og bladet gjengir referater fra medlemsmøter og annen NIV-
virksomhet, minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, skråblikk fra 

idrettshistorien og eventuelt andre aktuelle innspill. 
NIVs nettside. 

Den er nå i ønsket virksomhet og ajourføres fortløpende med aktuelt stoff. En vil også etter hvert prøve 
å få inn så mye som mulig av historisk stoff. 

 

Norsk Idretts Æresgalleri. 

I en rapport fra Åge Dalby i juni dette år er det meldt om en eventuell flytting av OL-museet. Et utvalg 
har diskutert muligheten for et fellesmuseum for idretten. Det er ikke meldt om noe nytt møte om eller 

framdrift i saken så langt. Det skal foreligge en kontrakt om at saken skal være avklart innen 2017. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris. 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder med særlig fortjenstfull innsats for idretten i de senere 

år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere i alt delt ut 21 ganger. Æresprisen for 2013, den 
22. i rekken, ble tildelt hovedtrener for kvinnelandslaget i langrenn, Egil Kristiansen. Han hadde en 

aktiv skikarriere fram til 2001. Han var assistenttrener for kvinnelandslaget 2001-2005. Fra 2005 til 
dags dato har han vært hovedtrener for kvinnelandslaget. De tre siste årene har Norge dominert 

kvinnelangrenn i verden. Av 17 medaljer som er utdelt i mesterskap denne perioden har Norge tatt 12. 
Under Ski-VM 2011 i Oslo tok de norske jentene hele 8 gullmedaljer. Kristiansen har vært en dyktig 

og samlende trener som har hatt stor tillit blant toppløperne. Han har arbeidet systematisk etter en 
langsiktig plan. I arbeidet framstår han som ydmyk og han legger vekt på å fremheve utøverne.  

 

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 2013 ble tildelt Ola Bernhus (Aftenposten). Bernhus har markert seg i norsk sportspresse 
over mange år. Etter tre år i NRK Dagsnytt kom han til Dagbladet som sportsredaktør i 1981. I 1992 

ble han sportsredaktør i det nystartede TV 2. I 1995 gikk han videre til Aftenposten som 
nyhetsredaktør. Han ble i 2007 prosjektredaktør for redaksjonelt samarbeid mellom Adresseavisen, 

Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Fædrelandsvennen og Aftenposten.  
I de siste årene har han virket som sportskommentator i Aftenposten. I en broket medietid der et 

samlet, overordnet syn ofte er mangelvare, har Bernhus skilt seg fordelaktig ut med klare og 
velformulerte meninger. Han brakte nyhetsteft inn i sportsjournalistikken i fjernsyn, og han 

kommenterer utviklingen i dagens debatt på informativt vis. 
 

Aftenpostens gullmedalje. 

Aftenpostens gullmedalje ble tildelt Magnus Carlsen. 

 

Økonomi. 

Årets regnskap viser overskudd på kr 20.150 mot budsjettert underskudd kr 89.000,-. Plasseringen av 
kr 728.651,- i Nordea gav renteinntekter på kr 13.462,-. 

Aksjeporteføljen i DNB er på 18822 aksjer som ga et utbytte på kr 50.818,-. 
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. 8. oktober var kr 113,80. Dette innebærer at vi pr 

dato har en kapitalreserve på våre aksjer på kr 1.525.783,- som ikke er bokført. 
Styret har vedtatt å flytte kr 600.000,- av innskuddet til kombinasjonsfond så snart registreringen i 

Brønnøysundregisteret er i orden. 
 

Oslo 14. oktober 2014 
 

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

 

Resultatregnskap 2014 
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Noter til regnskapet pr. 30. september 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisjonsberetning 
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Innmeldingsavgift og årskontingent 2015 

 

 

 

Forslag til budsjett for 2015 
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Valg 
 

Valgkomiteen for Norske Idrettsleder-Veteraner avgir nedenstående innstilling til foreningens årsmøte 
10. november 2014: 

 
Samtlige styremedlemmer og revisorer er på valg. Valgperiode for samtlige er 1 år. 

 

Styret: Leder    Per Wright  Gjenvalg 

  Nestleder   Lars Kolsrud  Gjenvalg 
  Styremedlem/økonomi Håvard Lillegård Gjenvalg 

  Styremedlem/sekretær Andreas Morisbak Gjenvalg 
  Styremedlem   Ellinor Allergoth Gjenvalg 

  Styremedlem   Berit Berthelsen Gjenvalg 
  Styremedlem   Dikke Eger  Ny 

  Styremedlem   Petter Riiser  Ny 
 

Revisorer:     Paul Nestaas  Gjenvalg 
      Brit Mørk  Ny 

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

 
Oslo, 14.10.2013 

 
Ove Fløtaker Hroar Elvenes Anne Ma Thorsen Brit Mørk 

 
 

Styrets forsalg på valgkomité 
   Leder    Hans B. Skaset Ny 

   Medlemmer   Ove Fløtaker  Gjenvalg 
Elisabeth Seeberg Ny  

   Varamedlem   Unni Nicolaysen Ny 

 

 

 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 
 
5 medlemmer har gått bort siden årsmøtet i 2013. 

 
Navn Født Død Innmeldt Kategori 

Leif Schanche 19.09.1916 03.02.2014 1989 Ski 
Solveig Prøis Tynning 03.06.1933 19.03.2014 1998 Turn 

Per Ødegaard 15.04.1931 25.04.2014 1998 Skøyter 
Leif Aagaard 22.09.1920 23.05.2014 2000 OL-prest 

Arvid Eriksen 02.12.1937 18.08.2014 2000 Sportsjournalist 
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MEDLEMSMØTE 9. SEPTEMBER 2014. 

 
 

 
Leder Per Wright kunne ønske 47 deltakere 

velkommen til høstsesjonens første møte. 
 

Innledningsvis ble nytt medlem Lars Petter 
Heggelund (til venstre på bilde) viet 

oppmerksomhet ved tildeling av det obligatoriske 
slipset og merket.  

 
Deretter formidlet Åge Dalby minneord over 

Arvid Eriksen som døde 16. august, 76 år 
gammel 

 
 
Nestleder Lars Kolsrud introduserte møtets foredragsholder ved å antyde at han i tillegg til å snakke i 

forhold til foredragets tittel også ville snakke litt om seg selv og sin bakgrunn, siden det hadde 
sammenheng med hva han står for i det arbeidet han har startet med. 

 

 

 

Toppidrettssjef Tore Øvrebø 

 
har vært ansatt ved Olympiatoppen fra 2004. Han har 

hatt oppgaver som coach, assisterende toppidrettssjef og 
konstituert toppidrettssjef. Fra juni 2014 er Øvrebø ansatt 

som toppidrettssjef i åremålsstilling for 4 år. Han har 
bred erfaring fra toppidrett både som utøver og trener, 

særlig innenfor roing. Han var blant annet deltaker i OL-
88 og han var landslagstrener 1997-2004. 

 

 

HVOR GÅR OLYMPIATOPPEN? 
 

 

Om seg selv. 

Født 25. august 1965 i Stavanger. Ble innlemmet i Stavanger Roklub i 1979 som 13-åring. Drev til å 

begynne med flere idretter, men etter hvert ble det bare roing i overnevnte klubb hvor han fikk oppleve 
en inkluderende og målrettet prestasjonskultur. 

 
Det var to roklubber i Stavanger. Den andre var Terje Vigen roklubb, men den hadde ikke samme 

seriøsiteten som Stavanger roklubb. De voksne utøverne i klubben var svært målrettet i sitt arbeide for 
å oppnå resultater. Alle typer yrker var representert blant medlemmene. Arne Gilje ble de unge roernes 
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trener etter OL-boikotten i Sovjet, og de ble lært opp i en god skole når det gjaldt å trene målrettet og 
systematisk 

En annen sentral person i klubben, Arild Marvik, hadde en prat med de unge utøverne og uttrykte at 
hvis de var på trening i klubben mer enn 5 dager i uka, måtte de slutte! 

Nordisk juniormesterskap i 1981. I 1984 var det 5 igjen av de 25 som hadde startet med ro-treningen. 
Da ble det holdt et møte om OL-satsing. Spørsmålet var klart: Vil dere til OL? Hvis svaret ble ja var 

det laget en plan som måte følges. Hvis svaret var nei, var det bare å finne noe annet å gjøre. For de 4 
som sa ja og fortsatte ble det lagt planer for treningen og forventet utvikling. (Martin falt ut – han var 

den som kom til trening på moped!) 
 

Alle fire fikk etter hvert god utdanning. En ble flyver, en professor i psykiatri. Øvrebø utdannet seg til 
cand. mag. med sosialøkonomi, historie og filosofi. 

 
4 i en båt i nordisk mesterskap i 1985. Kom til OL i 1988 og VM 1989. 

 
Elementer fra denne klubben er godt gjeldene også i dag når det gjelder toppidrett, og Øvrebø ga 

uttrykk for at det han lærte da, fortsatt er grunnleggende elementer i en toppidrettskultur. 
Det var høyt omsorgsnivå i klubben. Han tok gjerne kontakt med formann Marvik når han skulle ta 

viktige valg. Det var gode verdier og holdninger i klubben samt et høyt kunnskapsnivå.  I 1977 fikk 
klubben sin første verdensmester i moderne tid. Den foreløpig siste kom i 2013. 

 
Om Olympiatoppen. 

I den nye toppidrettssjefen fikk Olympiatoppen 
en person med bred erfaring fra internasjonal 

toppidrett, opptatt av å utvikle Olympiatoppen 
videre og bidra til idrettsorganisasjonens 

helhetlige arbeid. Med ydmykhet har han gått inn 
i å fortsette jobben som er gjort, men samtidig 

med et lengre perspektiv på oppgavene som skal 
løses. 

 

 

 

 

Olympiatoppens, og dermed toppidrettssjefens, kjernevirksomhet er, sammen med utøvere og trenere i 
særforbund, å skape idrettsglede på det aller høyeste prestasjonsnivået. Han ønsker å utfordre 

særforbundene ytterligere i et gjensidig forpliktende samarbeid. 
 

Ny organisering av Olympiatoppen er blant de endringer som er foreslått i Tvedt-utvalgets innspill til 
norsk idretts prioriteringer fram mot OL i 1922. Den nye toppidrettssjefen vil få mindre operativt 

ansvar, med en fagsjef, en sjef for vinteridretten, en sjef for sommeridretten og en utviklingssjef for 
talent- og trenerutvikling i leddet under seg. Lagspillene har sin egen ordning. Toppidrettssjefen skal 

jobbe mer strategisk. Ingen kan si at modellen kommer til å se akkurat slik ut i morgen. Mange ting 
kan skje på veien. Toppidrettssjefen, sammen med generalsekretæren, leder denne prosessen og 

Idrettsstyret har siste ord. 
Kjernevirksomheten: 

- Lede og trene best i verden 

- Gjøre de beste litt bedre 

- Olympiatoppen og landslagene (utøvere og trenere). Balanse og totaløkonomi 

- Regionalisering 

- Trener- og talentutvikling 

- Styrking av organisasjonen  

- Fasiliteter – sentralt og regionalt. 
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Det er utarbeidet en utvalgsrapport om regionalisering, der en vil identifisere de lokale behovene, mens 
alt som har med toppidrett å gjøre rapporteres til Olympiatoppen sentralt. Arbeidet må skje i et utstrakt 

samarbeid med særforbundene. Lære av hverandre. 
 

Trenerløypa + toppidrettskulturelementene i Olympiatoppen. 
 

Viktig å bevare fokus på kjernevirksomheten gjennom samspill om kompetanse mellom 
Olympiatoppen og særidrettene, kompetanseoverføring, trene sammen, fordeling av  penger etter 

differensierte behov, direkte faglig samarbeid, ledelse og kommunikasjon via internett. 
Understreket betydningen av «på tvers nøkkelen». Olympiatoppen som møteplass er viktig. 

Samhandlingen, småpraten om utvikling og felles problemstillinger mellom utøvere og ledere på tvers 
av idretter, avklaringer underveis. 

 
Åpenheten utad som Olympiatoppen har vært en eksponent for, er under et visst press. 

Hemmelighetskremmeriet er i ferd med å øke internasjonalt, grunnet bl. a. økonomiske investeringer 
og konsekvenser. Treningsopplegg til alle som etterspør. Et eksempel på et norsk treningskonsept ble 

oppdaget i en tysk oversettelse i DDR (Avdøde Rolf Sæterdal, Øvrebøs mentor). 
 

Lede og trene best i verden: 
- Særforbundene har gjort hovedjobben, men godt samspill mellom Olympiatoppen og 

særforbundene. 

- Landslagsmodellen er vår modell. Noen har ikke landslag, men hjelpes med stipend. 

- De som ikke får det til, må hjelpes med en hensiktsmessig organiseringsmodell. 

- Store forskjeller i økonomiske og menneskelige ressurser (økonomi, antall, kompetanse, kultur, 

samarbeid). 

Paralympics er et felt han ønsker å løfte. Resultatmålet i Sotsji ble ikke nådd. Søker en lege til 

paralympics. 
 

I Olympiatoppens mandat når det gjelder å skape toppidrettsutøvere over tid, må en styrke arbeidet 
utover i organisasjonen og nedover i aldersgruppene. Det innebærer et tydeligere søkelys på regionalt 

arbeid og en tydelig satsing på unge talenter. 
 

Visjonen «Campus Sognsvann»: 
Det er et klart ønske om å utvikle, ikke minst utvide, Olympiatoppen som møteplass. Campus 

Sognsvann er ferdig regulert – et gigantprosjekt til rundt 1,5 milliarder – som vil tidoble 
Olympiatoppens fasiliteter på Sognsvann. På tomta til NIH bak Olympiatoppen kan det bli reist et 

bygg på rundt 50.000 kvadratmeter som får plass til topp moderne fasiliteter til de fleste idrettene. Et 
samarbeid med NIH som vil gi nye lokaler til undervisning, anlegg til lokalidretten, rom for etablering 

av regional Olympiatopp, og andre prestasjonsmiljøer i tillegg til topp moderne treningsfasiliteter for 
toppidretten i Norge. Prosjektet er til politisk behandling. Man er klare til å sette i gang, men det 

gjenstå fortsatt en del problemer med lokale restriksjoner som det tar tid å løse - og så mangler det 
penger. 

- Olympiatoppens/Norsk idretts møteplass for utvikling av toppidrett og nasjonal 

prestasjonskultur. 

- Felles glede ved store idrettsprestasjoner. 

- Internasjonal konkurransekraft. 

- Landets og hovedstadens prestasjonskilde. 

- Primære «stakeholders»: NIH, OLT og lokalidretten. («Vi gjør de beste litt bedre og flere»). 

Sluttord: Toppidrett er en mulighet! 
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Følgende hadde ordet til spørsmål/kommentarer: Hroar Elvenes, Jarl Bibow, Sven Erik Folvik, Anne 
Thidemann, Åge Dalby, Arne Myhrvold. 

 
Vi takker toppidrettssjefen for et foredrag med interessant informasjon, fornuftige synspunkter og en 

klar holdning! 
 

Leder Per Wright avsluttet møtet med å opplyse om neste møte den 14. oktober, årsmøtet 10. 
november med Telenor som arrangør og der Hans Majestet Kong Harald har bekreftet sin deltakelse. 

 
Andreas Morisbak, referent 

 
 

 
 

 

MEDLEMSMØTE 14. OKTOBER 2014 
 

 
42 deltakere ble ønsket velkommen av leder Per Wright som i innledningen av møtet kunne presentere 

og ønske velkommen et nytt medlem i foreningen, Per Otto Furuseth, med lang fartstid i 
håndballidretten som spiller på høyt nivå, utdanningsleder og generalsekretær i Norges 

håndballforbund der han pr dato er seniorrådgiver. Medlemssymbolene ble overrakt. 
 

Dagens foredragsholder: 
 

 

 

Generalsekretær i NIF Inge Andersen 

 
har vært ansatt som generalsekretær i NIF siden 2004. 

Inge har sin utdannelse fra NIH. Han har vært trener for 
det sveitsiske skilandslaget (1994-96) og ansatt i Norges 

skiforbund som sportssjef og trener for kvinnelandslaget 
(1996 -2001). Videre har han arbeidet i bank før han ble 

generalsekretær. 
 

Da det ikke blir noe OL/PL 2022, ville det være 
spennende å høre hva NIFs øverste administrative leder 

har for tanker om NIFs virksomhet uten et OL-
arrangement å se fram imot – utfra følgende tittel: 

 
ET IDRETTSLØFT UTEN ET OL/PL 2022 

 
Han startet med å uttrykke en viss følelse av å befinne seg i «løvens hule» ut fra å kunne skue utover 

en forsamling med en bredt sammensatt idrettskompetanse som har bidratt mye for norsk idrett på 
forskjellige måter opp gjennom årene. 

 
Videre poengterte han forandringen og samfunnsutviklingen som også setter sitt preg på 

idrettsutviklingen. Siden NIH startet i1968 har det etter hvert blitt etablert 19 høgskoler som har 
idrettsfaglige tilbud for trener-, leder-, administrasjons- og utøver – utdanning. 109 videregående 

skoler med idrettstilbud i alle fylker slik at ca. 10.000 elever hvert år får en eller annen 
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idrettsutdanning. Dette må betraktes som et gode, et pluss for idrettsutviklingen, og det er viktig at vi 
tilpasser oss denne utviklingen. OL er en stimulus til å heve idrettskompetansen. 

 
Gjennom kommentarer til en power point-presentasjon berørte Inge følgende hovedpunkter: 

 

Den norske idrettsmodellen 

De 4 hovedområdene i modellen fra 2011-2012. er barne– og breddeidretten, toppidretten, idrett for 
funksjonshemmede og frivilligheten Alle kommer fra barne- og ungdomsidretten. Derfor er det av stor 

betydning at den blir ivaretatt med gode og sunne verdier. Toppidretten hviler på en betydelig grad av 
frivillighet. 

 
Mange idrettstalenter kommer fra små klubbmiljøer der ofte et godt grunnlag blir lagt gjennom 

personer som skaper et godt aktivitets- og trivselsmiljø. Få trenger å «helbredes» fra vår barne- og 
ungdomsidrett i senere år og den gjør sitt til at mange holder på videre i idretten i en eller annen form.  

 
I 1996 fikk Norges største folkebevegelse betegnelsen «Norges Idrettsforbund og Olympiske og 

paralympiske komite», og vi fikk en totalintegrering av funksjonshemmede. Olympiatoppen ser det 
som naturlig å inkludere funksjonshemmede og få flest mulig til å leve et helhetlig liv. 

 
Det skapes et rikt følelsesliv i en idrettsorganisasjon som er bygd på et mangfoldig klubbsystem som i 

Norge. I USA er for eksempel idretten bygd ut fra skolesystemet. 
 

Verdisettingen i norsk idrett er beregnet til 25 milliarder. 
 

Sentrale verdidokumenter 

Følgende dokumenter med føringer for opptreden, skolering og forskjellige virksomhetsområder er 

utarbeidet de senere årene: Paragraf 1-2 – NIVs formål. Barneidrettsbestemmelsene. Idrettens 
barnerettigheter. Retningslinjer for ungdomsidrett. Retningslinjer mot seksuell trakassering. Idrettens 

vedtatte holdning til alkohol. Retningslinjer for idrettens holdning til røyk og snus. Retningslinjer for 
etisk handel. Idrettens miljøstrategi. Medlem i Initiativ for Etisk Handel. Innføring av politiattest. 

Idrettsglede for alle – Idrettspolitisk Dokument for perioden 2011-2015. 

 
Vekst i medlemsmassen 

Fra 2002 til 2013 har medlemskapet vokst fra 1 800 000 til 2 200 000. Her er de som driver flere 
idretter summert inn, slik at antall enkeltpersoner trolig ligger på ca. 1.5 millioner. Vi har 11 595 

idrettslag, 54 særforbund og 19 idrettskretser. 
 

Status norsk idrett 

Norge ble kåret til åttende beste idrettsnasjon av det anerkjente tyske magasinet Sports Bild basert på 

prestasjoner siden januar 2010. Når vi ser på rekkefølgen med antall mennesker i parentes, gir det et 
interessant perspektiv: 1. USA (313 millioner) 2. Kina (1.347 millioner) 3. Tyskland (81 millioner) 4. 

Russland (143 millioner) 5. Canada (34 millioner) 6. Frankrike (65 millioner) 7. Storbritannia (62 
millioner) 8. Norge (5 millioner) 9. Australia (22 millioner) 10. Sør Korea (48 millioner). 

 

Medaljestatistikk OL 2014 

Norge ble nr. 2 med 13 gull, 11 sølv, 9 bronse, totalt 26 medaljer. Russland nr. 1 med 33 medaljer. 3 
Canada – 25 medaljer, 4 USA – 28 medaljer, 5 Nederland – 24 medaljer, 6 Tyskland – 19 medaljer, 7 

Sveits 11 medaljer, 8 Hviterussland 6 medaljer, 9 Østerrike – 17 medaljer (4 gull), 10 Frankrike – 15 
medaljer (4 gull), 14 Sverige – 15 medaljer, 18 Finland – 5 medaljer. 

 
Norge var 11 beste nasjon i Paralympics med 1 gull, 2 sølv og 1 bronse. 
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Endring av tippenøkkelen. 

- 2012 45,5 %  1 564,1 millioner kroner 

- 2013 47,9 %  1 640,6 millioner kroner 

- 2014 56,0 %  1 859,7 millioner kroner 

- 2015 64,0 %  2 192,0 millioner kroner 

 

 

Spillemidler til norsk idrett. 

Historisk tildeling samt forventet utvikling. Postene: 1 idrettsanlegg, 2 nasjonalanlegg, 3 FoU, 4 

spesielle aktiviteter 5 NIF, 6 LAM har i en totalramme steget fra 800 millioner i 2001 til noe over 
2 000 millioner i 2015. 

 

Spillemidler til anlegg – etterslep. 

Antall søknader har steget fra 2165 (2007) til 3050 (2015). 
Søknadssum fra 2 339 millioner (2007) til 3 450 millioner (2015). 

Disponible midler fra 551 millioner (2007) til 1 050 millioner (2015). 
Etterslep fra 1 788 millioner (2007) til 2 400 millioner (2015). 

Ventetid på utbetaling fra 3,2 år (2007) til 2,3 år (2015). 
Nærmiljøanlegg inkludert fra 2014 – felles tildeling. Ventetiden på utbetaling av spillemidler er på vei 
ned. 

 

 

Utvikling i NT genererte midler til lokalidretten. 

Midler totalt for Grasrot, LAM og idrettsanlegg fra 1 000 millioner (2010) til i 
underkant av 1 600 millioner (2015). 

 

Pengestrømmer. 

Anlegg og LAM på ca. 700 millioner (2004) er blitt til anlegg + LAM + grasrot + mva. – vare og 

tjeneste + mva. – anlegg + inkludering i IL – totalt ca. 1 900 millioner (2015). 
Post 3 FoU steget fra ca. 90 millioner (2004) til ca. 150 millioner (2015). 

LAM + grasrot + mva. – vare og tjeneste, + mva. – anlegg + inkludering i IL vil bli på totalt i 
underkant av 900 millioner ut til lokalidretten, noe rett ut, noe via særforbundene (mot vel 100 

millioner i 2004). 
120 millioner generert til lokalidretten de siste to årene. 

14 % går til administrasjon og utdanningsressurser i NIF. 
Merverdiavgift og momskompensasjon eksisterte ikke for 3 år siden. 

Mva. kompensasjon for varer og tjenester har steget betraktelig år for år fram til i dag.  
 

 
 

 

Planlagte anleggsinvesteringer for eventuelt OL/PL i 2022. 

Hurtigløp (6000 tilskuere) Valle Hovin – 867 millioner, Ishockey 

(10 000 tilskuere) Stubberud – 1 033 millioner, Ishockey (6000 
tilskuere) Jordal – 643 millioner, Curling (3000 tilskuere)Lørenskog 

– 328 millioner, Treningsarena ishockey 1 (500 tilskuere) – 124 
millioner, Treningsarena ishockey 2 (500 tilskuere) – 124 millioner, 

Skiskyting (Grønmo) – 349 millioner, Norske grener – 
Holmenkollen – 168 millioner, Bob og aking – 190 millioner, 

Alpine grener – 294 millioner, freestyle, snowboard og skicross – 
493 millioner. Totalt 4 612 millioner. 
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I hvilken grad man eventuelt kan få realisert disse anleggene uten OL/PL er en diskusjon og utfordring 
som starter nå og fortsetter i tiden framover.  

 
26-årsgrensen opphevet. 

Kompensasjon av utstyr for funksjonshemmede hadde tidligere en aldersgrense på 26 år. Den er altså 
nå opphevet og utgjør 56,56 millioner kroner over statsbudsjettet i 2015. 

 

 

Antidopingarbeid. 

Ny WADA-kode vedtatt. NIF har hatt fokus på sterkere vern 
av idrettsutøverens rettssikkerhet, strengere sanksjoner ved 

tung doping samt økt fokus på et kostnadseffektivt 
antidopingarbeid. Thorild Widvey medlem av WADA 

Executive Committee. 

 
Kampfiksing. 

Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013 – 2015 er utarbeidet. 
 

Norsk toppidrett fram mot 2022. 

En utredning om norsk toppidrett. Vi har vært, vi er og vi skal fortsatt være en toppidrettsnasjon! 

 
Ungdoms-OL Lillehammer 2016. 

Et tiårig løft for norsk ungdomsidrett. YOG 2016 er en 
katalysator og et virkemiddel for å identifisere og utvikle 

unge talenter i norsk idrett. Det gjelder fremtidens 
topputøvere, unge trenere, unge ledere, unge arrangører og 

unge frivillige. Det kan skapes ny bærekraft til 
ungdomsgenerasjonen. 2500 unge frivillige mennesker vil 

bli engasjert i arrangementet. 

 

 

 

Strategi for ungdomsidretten. 

Visjon: Idrettsglede for alle (Idrettspolitisk dokument for 2011 – 2015) Fremtidens utøvere: 

Muligheter i tråd med egne ambisjoner. Ungt lederskap: Ansvar for egen organisasjon og idrettsmiljø. 
Idrett for alle: Beholde flere i et variert og inkluderende aktivitetstilbud. 

 
Idrettens verdigrunnlag i den norske idrettsmodellen: Åpen og inkluderende. Fellesskap og likeverd. 

Allsidig og tverrfaglig. Kunnskaps – og verdibasert. 
 

Idrettsutdanning og toppidrett. 

En utfordring til hvordan forholde seg til og dra nytte av de mange varianter av skole-/idrettstilbud 

som etableres og drives. 
 

Internasjonale mesterskap i Norge. 

I de nærmeste årene vil følgende mesterskap finne sted i Norge: VM i Hundekjøring 2015. En rekke 

juniormesterskap i innlandsregionen i 2015. Ungdoms-OL 2016. VM Skiskyting 2016. EM i 
Vektløfting 2016. Sykkel-VM 2017. Håndball EM 2020 – damer og herrer. Ski-VM 2021? 
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Et OL i Norge skal bygge på menneskerettigheter og norske verdier.  

NIF har inngått en samarbeidsavtale med LO, YS, Unio og Akademikerne. 
 

 

IOC og Norge. 

Dette har man oppnådd: Manualer og Host City Contract 

offentliggjort. Arbeidstaker- og menneskerettigheter på agendaen. 
Antidiskrimineringsklausuler inn i HCC. Øvelsesprogram «låst» 

fra tildeling av OL. Ungdoms-OL: komplettering av 
Olympiaparken – 108 millioner til studentboliger. 

 
Velkommen til Ungdoms-OL i 2016! 

Et vertskap basert på norske verdier. Hele IOC kommer til Lillehammer. 
 

Inge Andersens opplisting av de mange oppgaver, planer, retningslinjer og aktiviteter vitner om en 
mangfoldig og forskjelligartet virksomhet i en høyst levende idrettsorganisasjon som så mange er en 

del av - og som vi kan og bør være stolte av! For alt den gir av engasjement, glede og aktivisering på 
så mange måter. Referenten tør påstå at vi ikke er avhengige av et OL/PL for at dette skal fortsette og 

utvikles! 
 

Takk til Inge for at han oppdaterte oss med denne oversikten som var både bevisstgjørende og 
tankevekkende! 

 
Leder Per informerte om årsmøtet mandag 10. november i Telenor og Juletreffet på NIH med 

ledsagere torsdag 11. desember. 
 

Andreas Morisbak, referent 
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FORNØYD: NIV-leder Per Wright og 

NIFs generalsekretær Inge Andersen var 

tydelig fornøyd etter et informativt 

foredrag om idrettens liv uten Oslo 2022. 

 

 

Minneord 
 

Arvid Eriksen (1937 - 2014) 
 

 
 

ARVID ERIKSEN 

medlem i NIV siden 2000 
 
Arvid Eriksen sovnet stille inn på Skedsmotun 

bo- og behandlingssenter 18. august. Han ble 
76 år - og bisatt fra en fullsatt Lørenskog kirke 

29. august. 
 

Arvid hadde i noen år slitt med 
kreftsymptomer. Og etter flere behandlinger 

var familie og venner glade for at sykdommen 
syntes å være overvunnet i vår. 

 
Vi var mange gamle VG-kolleger som fulgte 

årets store friidrettsstevne på Bislett 11. juni, og 
Arvid var i strålende form og i meget godt 

humør. Både under vår felles middag før 
stevnet – og i diskusjonen om prestasjonene  

etterpå. Alt var liksom som det var i gamle 
dager.  
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Brutal var derfor beskjeden som kom i 
begynnelse august. Arvid hadde fått tilbakefall 

med akutt leukemi.  Etter kort tid fant ikke 
legene flere muligheter for behandling av 

sykdommen. Det ble bare et spørsmål om tid. 
 

Arvid kom fra Kampen i Oslo. Som ekte 
«Kampe-gutt» var han - som en rekke 

kamerater - aktiv i mange idretter – spesielt 
fotball og ishockey. Innsikt og fagkunnskap 

hadde han i mange idretter.  
 

Arvid var journalist og kommentator – en 
dyktig og respektert fagmann i flere tiår. Han 

arbeidet i mange år i Associated Press og 
Aftenposten (1965 – 1977) før han kom til VG 

i 1978. Han ble der til han gikk av med pensjon 
i 2000.  

 

Arvid var også redaktør av den populære 
Sportsboken i mange år. 

 
Som pensjonister realiserte Arvid og hans kone 

Turid straks en gammel drøm. De kjøpte hus 
utenfor Orlando i Florida og tilbrakte senere 

alle vintre der i varme omgivelser - med 
utelukkende amerikanske naboer. 

 
Men på vårparten vendte dr alltid tilbake til 

Skedsmo og Lørenskog hvor Arvid bodde i 
over 40 år. Arvid Eriksen etterlater seg kone, 

en sønn og en datter og flere barnebarn. En god 
venn er dessverre borte for alltid. 

 
Åge Dalby 

 
 

 
 

 
 
Skråblikk på idrettshistorien: 

Ulrike Meyfarth – tidenes yngste mester – vant to 

OL-gull med 12 års mellomrom 
Av ÅGE DALBY 

 
OL 1972 i München: 16 år og 123 dager gammel. Hun ble sensasjonelt tidenes yngste individuelle OL-mester i 

friidrett.  Rekorden er ikke slått senere. 

Og det var bare så vidt at langbeinte Ulrike Meyfarth - med beskjeden tredjeplass i den vesttyske kvalifiseringen 
- kom med på OL-laget. 

 
I OL-finalen hoppet hun 1,92 meter. Hun forbedret sin personlige rekord med hele syv centimeter og slo 

nærmeste konkurrent med fire centimeter. 

 

Hoppet som Fosbury 
Ulrike hadde allerede vunnet gullmedaljen med et hopp i andre forsøk på 1,90 meter. Men hun gav seg ikke med 

det. Midt under jubelbrusene ble listen flyttet opp på 1,92 meter – tangering av Ilona Gusenbauers 
verdensrekord fra 1971. Og den tyske yndlingen gikk over i første forsøk! 

 
Ikke rart at publikum på Olympiastadion var i ekstase over den ukjente jenta som i løpet av noen timer ble 

nasjonal helt – og samtaleemne over hele den friidrettsinteresserte verden. Alt skjedde 4. september – dagen før 

Svart September-terroristenes angrep og massakrer mot Israels OL-tropp. 
 

Meyfarth var en av få kvinnelige høydehoppere som benyttet den nye flop-stilen Dick Fosbury lanserte på den 
internasjonale scenen i 1968. Men ryggen mot lista fikk Meyfarth all mulig oppmerksomhet. 

 

Den stilige jenta fra Frankfurt am Main fikk sølv i det tyske juniormesterskapet som 15-åring i 1971. Hun 
gjentok bedriften året etter - og klarte så vidt å komme med på OL-laget. 

 

Karrieren fikk en knekk 



21 

 

Populariteten og den ekstreme oppmerksomheten fra mediene ble i meste laget for 16-åringen. Karrieren fikk en 
solid downperiode de neste årene, og hun satte ikke ny personlig rekord (1,95 meter) før i 1978. Da hadde hun 

nettopp skiftet trener og klubb. 
 

I mellomtiden hadde hun deltatt i OL 1976 i Montreal – uten å kvalifisere seg til finalen. Folk begynte å snakke 

om tidenes kjempeflaks i 1972. 
 

Men Meyfart slo tilbake. Først med EM-bronse i 1979, deretter EM-gull i 1982 pluss VM-sølv i 1983. Gull fikk 

hun også under EM i 1984, før hun dro til med nytt OL-gull i 1984.  
 

Tolv år etter den første gullmedaljen svevde 28-åringen over lista på 2,02 meter i Los Angeles. Hun vant 
duellen mot italienske Sara Simeoni. Igjen gikk tyske medier av skaftet for høydedronningen som målte 188 

centimeter og veide 70 kilo. 

 

Stoppet på 2,03 meter 
Meyfarth hoppet over to meter første gang i 1980. Hun satte verdensrekord med 2,02 meter under EM i Athen i 

1982. Hennes personlige rekord på 2,03 meter ble oppnådd i London i 1983. Russiske Bykova hoppet like høyt i 
samme stevne, men denne verdensrekorden fikk Bykova beholde alene fire dager senere, da hun gikk over 2,04. 

 
Gulljenta har naturligvis stjernestatus i Tyskland – fortsatt. Hun heter nå Ulrike Nasse-Meyfarth, er gift og har 

to barn. Hun utdannet seg som idrettslærer. Selvfølgelig. Hun har lenge arbeidet for kreftsyke barn, og hun er 

trener i sin gamle klubb TSV Bayer Leverkusen 04- en av de beste tyske friidrettsklubbene noen sinne.  
 

Ulrike er også talentspeider i Leverkusen, men det spørs om 58-åringen noen gang vil finne et talent på linje 

med seg selv. I praksis er det komplett umulig! 


