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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

15. årgang Nr. 4  oktober 2016 
 

Årsmøtet står for døren! 

 

 
Foto: Arthur S. Knudsen 

 

 

Her er et historisk bilde fra årsmøte i 2008 fra Nordea på Majorstuen,  

der deltakerne gleder seg over hyggelige omgivelser og god mat i tillegg til at vi feiret 

20 års jubileum som organisasjon. Det er bare 2 år til 30 års jubileum. 
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Tid for arrangementer! 
 

Ved hvert årsmøte er det både tid og sted for å se seg 

litt tilbake, samtidig som man kaster et blikk mot 

framtiden. Styret i NIV er godt fornøyd med å ha 

gjennomført 8 medlemsmøter med et oppmøte på 43 

medlemmer i snitt pr. møte. Det er hele 28 % av 

medlemmene. På den måten opprettholder og styrker vi 

kontakten mellom medlemmene – helt i tråd med 

vedtektenes § 1. 

Det faglige innholdet i møtene har variert stort, men 

alltid med stor faglig interesse for medlemmene enten 

det har vært idrettslig utvikling for Casper Ruud eller 

en pressemanns sideblikk på de gamle mennene i de 

internasjonale organisasjonene. Vi takker igjen alle 

våre dyktige foredragsholdere med flotte innlegg og 

fengende historier. 
 

Store arrangementer står på rekke og rad for å bli 

gjennomført. Først ut har vi det nordiske idrettsleder-

veteran-treffet som i juni neste år skal arrangeres i 

Oslo av NIV. Vi har allerede nå fått bekreftet fra Oslo 

kommune at åpningen kommer til å finne sted i Oslo 

rådhus med Oslo kommune som vertskap. 
 

I 2018 samles vi igjen til jubileumsfest, denne gangen 

vårt eget 30 års jubileum. 
 

Men først skal vi gjennomføre vårt årsmøte for 2016 

som skjer 3 november med NIF som vertskap. Det er 

første gang NIF står som vert for dette årsmøtet, og vi 

takker NIF for deres engasjement. NIV har jo i mange 

år hatt en hyggelig samarbeidsavtale med NIF om blant 

annet møterom og posttjenester som vi er svært 

takknemlige for. Uten denne avtalen ville den daglige 

driften av NIV vært mye mer komplisert. 
 

Til slutt ser vi også fram til årets julebord som igjen 

blir arrangert på Toppidrettssenteret- mandag 12. 

desember og som vi håper blir en flott gjentakelse av 

fjorårets vellykkede arrangement. 
 

 

 

NIV-NYTT  Utkommer i januar, april, juli/august og oktober. 

Redaksjon: Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Foto: Håvard Lillegård 

Norske Idrettsleder-Veteraner 
Postadresse: 
c/o Norges Idrettsforbund 
0840 Oslo 
 
http://idrettsveteraner.com/ 
 
Bankkonto nr.: 6011.05.96009 
Org. nr.: 995 295 423 
 

 

Leder:  

Per F. Wright 

Grønnegt. 10, 0350 Oslo 

M: 926 95 756 

E-mail: perfw@online.no  

 

Nestleder: 

Lars Kolsrud 

Skrenten 1, 0198 Oslo 

Tlf. kontor: 24 07 57 10 

E-mail: lars.kolsrud@olympiatoppen.no 

 

Styremedlem, sekretær: 

Andreas Morisbak 

Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 Hosle 

M: 905 28 903 

E-mail: a.morisbak@fotball.no 

 

Styremedlem, økonomi: 
Atle Steinar Sundelin  

Nordsetervn 1. 1176 Oslo  

M: 908 82 3283 

E-mail: atle.sundelin@outlook.com 

 

Styremedlemmer: 
 

Ellinor Allergoth 

Nedre Askerhagan 8, 1383 Asker 

M: 934 11 819 

E-Mail: hakona@online.no 

 

Berit Berthelsen 

Wedel Jarlsbergsvei 13A, 1358 Jar 

M: 908 48 951 

E-mail: berit.berthelsen@gmail.com 

 

Dikke Eger 

Postboks 16, 1321 Stabekk 

M: 909 97 507 

 

Petter Riiser 

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

 

Redaktør NIV-NYTT 

Petter Riiser  

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 
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ÅRSMØTE 2016 
torsdag 3. november kl. 16.30 

hos 

Norges idrettsforbund 
 

Program: 
16:30 – 17:15 Ankomst i Colosseum, samvær og forfriskninger. 

17:30 – 18:00 Orientering om virksomhet og status i NIF ved president Tom Tvedt. 

 

18.15 NIVs Årsmøte  

Årsmøtet åpnes av leder, og det velges møteleder. 

 

Dagsorden: 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder 

3. Styrets beretning 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

6. Fastsette innmeldingsavgift 

7. Fastsette årskontingent 

8. Forslag til budsjett for kommende år 

9. Valg av styre: 

9.1. leder 

9.2. nestleder 

9.3. styremedlem, økonomi 

9.4. styremedlem, sekretær 

9.5. 4 styremedlemmer 

10. 2 revisorer 

11. Valgkomité: leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem 

 

Utdeling av årets ærespris for trener/leder og journalistprisen 
 

19.30 Middag med taler og underholdningsinnslag 

21.00 Sosialt samvær med kaffe og avec 

22.30 Avslutning 
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Sak 3 STYRETS BERETNING  

 

For perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016 

 
Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 28. årsmøte 5. november 2015 med Scandic 

Hotels Norge som vertskap. 80 medlemmer deltok. Dessverre hadde H.M. Kong Harald 

måttet melde forfall grunnet ryggproblemer. 

 

Valg av styre 
Leder: Per Wright (gjenvalg). Nestleder: Lars Kolsrud (gjenvalg). Styremedlem, 

økonomi: Atle Sundelin (ny). Styremedlem, sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg). 

Styremedlem Ellinor Allergoth (gjenvalg). Styremedlem Berit Berthelsen (gjenvalg). 

Styremedlem Dikke Eger (gjenvalg). Styremedlem Petter Riiser (gjenvalg). 

 

Valg av revisorer 
Paul Nestaas (gjenvalg) og Brit Mørk (gjenvalg). 

 

Valg av valgkomité 

Leder: Hans B. Skaset (gjenvalg). Medlem: Ove Fløtaker (gjenvalg). Medlem: Elisabeth 

Seeberg (gjenvalg). Varamedlem: Unni Nicolaysen (gjenvalg). 

 

Styreoppnevnte utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Oppnevnelsen ble stilt i bero på grunn av en foreløpig uavklart prosess. Per 

Wright og Åge Dalby har fulgt opp denne prosessen. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Per Wright. Medlemmer: Berit Berthelsen, Odd Flattum og Hans B. 

Skaset. 

Aftenposten Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Åge Dalby.    

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Åge Dalby. Medlemmer: Andreas Morisbak, Ellinor Allergoth og Britt 

Mellegaard. 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Lars Kolsrud. Medlemmer: Elisabeth Seeberg, Berit Skirstad og Per 

Wright. 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Ove Fløtaker. Medlemmer: Hans B. Skaset, Harald Tronvik og Atle 

Sundelin. 

Redaksjonsutvalg NIV-NYTT og internettside: 

Petter Riiser (redaktør), Andreas Morisbak og Dikke Eger – samt Arthur S. 

Knudsen og Håvard Lillegård (foto). 
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Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr 30.09 2016 hadde NIV 155 medlemmer. 4 medlemmer har gått bort i perioden: 

Georg Smefjell, Carl E. Wang, Tor Lian og Finn Erling Skram. 

4 nye medlemmer er tatt opp: Svein Haagenrud, Bjørge Stensbøl, Elisabeth 

Sommerfeldt og Cato Zahl Pedersen. 

 

Styrets virksomhet 

Styret har i perioden holdt 9 styremøter samt 2 arrangementer med ledsagere – 

julemøtet på Toppidrettssenteret og sommeravslutning med tur til OL-muséet på 

Lillehammer. 

Av viktige saker som er behandlet kan bl. a. nevnes Arkivsystem, Kapitalplassering og 

NIVs Æresgalleri samt forberedelser til Nordisk Veteranlederkonferanse i Oslo 16. – 

18. juni 2017. 

Ellers er det viktig for styret å få bekjentgjort at Arthur S. Knudsen, som en 

testamentarisk gave til foreningen, har gitt alle sine bilder tatt for NIV – en storslått 

gave som foreningen er svært takknemlig og glad for. 

Styret har, som tidligere, lagt vekt på den personlige kontakten mellom idrettsledere og 

kommet med innspill i form av aktuelle foredrag som kan ha interesse for målgruppen – 

spesielt innenfor idrettsområdet. 

Våre medlemsmøter, med styremøter i forkant, har vært holdt i Idrettens Hus, Ullevål 

Stadion med servering av lunsj i NIFs kantine i forkant av medlemsmøtene. 

 

Medlemsmøter og arrangementer 
Dato Kåsør Tema Delt. 

13.10.15 Tom Tvedt Veien videre for Idrettsforbundet 60 

09.12.15  Julemøte med ledsagere 42 + 26 

19.01.16 Esten O. 

Sæther 

Geografi, glamour og gamle menn 

(likhetstrekk mellom ledelsen i noen av de 

største internasjonale særforbund) 

48 

16.02.16 Per Bergerud VM i skiskyting 2016 – planen for årets 

største idrettsfest 

33 

15.03.16 Johan Olav 

Koss 

Fra Vikingskipet i 1994 til Right To Play i 

dag 

40 

19.04.16 Øivind Sørvald Internasjonal Topptennis -  Casper Ruuds vei 

mot toppen 

32 

10.05.16 Anders 

Besseberg 

IBUs utvikling av skiskyting (Viktige 

prinsipper for utviklingen av skiskytingen 

samt synspunkter på ledelse og pengebruk i 

norsk idrett) 

35 

14.06.16  Sommertur til Olympia muséet på 

Lillehammer 

34 + 25 

06.09.16 Marit Breivik  Tilbakeblikk fra OL sett fra innsiden 50 
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Årsmøte 2015 
Årsmøtet ble holdt i Hotell Scandic Solli, Parkveien 68, 0202 Oslo med adm. dir. for 

Scandic Hotels Norge, Svein Arild Steen-Mevold, i spissen for vertskapet. I 

innledningen til møtet ga direktøren et interessant innblikk i hotellkjedens imponerende 

utvikling. 

 

Karen Marie Ellefsen og Linda Verde ble tildelt de synlige bevisene på at de var tatt opp 

som medlem i NIV. 

 

Styreleder Per Wright takket styremedlem økonomi, Håvard Lillegård, så mye for det 

mangesidige og utmerkede arbeidet for NIV gjennom 15 år, overrakte blomster og 

inviterte han og fruen til lunsj ved en passende anledning. 

 

I etterkant av årsmøtet ble NIVs priser delt ut. I anledning av at trener Daimin Akin fikk 

Æresprisen, ble han og utøver Thea Therese Næss intervjuet av Tom A. Schanke. 

Esten O. Sæther ble tildelt Sportsjournalistprisen, men kunne ikke være til stede for å 

motta den ved denne anledningen. 

 

NIV-NYTT 

Det er, som tidligere, gitt ut 4 nummer i perioden. En fant det fornuftig å utgi nr. 3 i 

slutten av august i stedet for i juni. Bladet gjengir referater fra medlemsmøter og andre 

NIV-arrangementer, minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, 

artikler om fysisk aktivitet for eldre og eventuelt andre aktuelle innspill. 

En har også forsøkt å krydre stoffet med noen flere bilder. 

 

NIVs nettside 
En forsøker å oppdatere noen aktuelle NIV-aktiviteter etter hvert og knytter bl. a. NIV-

NYTT også til internettsiden. I det videre arbeidet med arkivering og oversikt over 

NIVs dokumenter fra starten, vil det også være interessant å vurdere muligheten å få 

mer av det historiske stoffet inn på idrettsveteraner.com. 

 

Norsk Idretts Æresgalleri 
Norsk Idretts Æresgalleri er satt ut i livet av Norske Idrettsleder-Veteraner. Det omfatter 

bilder av våre fremste idrettsutøvere gjennom tiden. Æresgalleriet administreres av 

NIVs styre. 

NIV har en avtale med Håkons Hall om at bildene kan henge der til 01.01.18. Fram til 

da vil en se på behovet for eventuell restaurering av enkelte bilder samt en helhetlig 

vurdering av konseptet. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder med særlig fortjenstfull innsats for 

idretten gjennom flere år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere delt ut 23 

ganger. Æresprisen for 2015 ble tildelt Daimin Akin. Akin har hatt en lang, omfattende 

og suksessrik virksomhet innenfor kickboksing, både som utøver og trener/leder. Han 

har skapt et toppidrettsmiljø for kickboksing i klubben sin og på landslaget. Gjennom 
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mange år er det stadig frembrakt nye topputøvere av begge kjønn som har oppnådd 

svært gode internasjonale resultater. Hans evne til å motivere både jenter og gutter blir 

fremhevet. Fra han ble landslagstrener i 2001 har hans utøvere vunnet 54 medaljer i 

VM/EM og 6 medaljer i Combat Games som er kampsportens svar på OL. 

 

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 på idrettsområdet. 

Prisen for 2015 ble tildelt Esten O. Sæther, Dagbladet. Sæther har arbeidet med 

sportsjournalistikk i Dagbladet siden 1984, i forskjellige funksjoner. Han har alltid 

uttrykt seg med en skarp og uredd profil og har ofte skapt etterlyst debatt. Han har vært 

en sentral sportskommentator i Norge gjennom flere tiår og har vært opptatt av 

utviklingen innenfor idrettens organisasjoner, allianser og maktpersoner – i Norge og 

ellers i verden. Han har vært trener for landslaget i futsal og har i 50 år vært aktiv og 

trener i sin klubb, KFUM-kameratene, Oslo. 

 

Aftenpostens gullmedalje 

Aftenpostens gullmedalje for 2015 ble tildelt Mats Zuccarello Aasen. 

 

Økonomi 
Årets regnskap viser et overskudd på kr. 34.409 mot et budsjettert underskudd på  

kr. 20.000. I fjor var overskuddet på kr. 16.657. Resultatforbedringen fra i fjor til i år 

skyldes hovedsakelig at plasseringen i DNB aksjer gav et utbytte på kr. 84.699 mot  

kr. 71.524 i fjor. I alt har foreningen 18.822 aksjer. I regnskapet er disse aksjene bokført 

med kr. 616.160, hvilket tilsvarer en gjennomsnittlig anskaffelsesverdi på kr. 32,73 pr 

aksje. Markedsverdien pr. aksje pr 30.09.2016 var kr. 104,70. Foreningen har med andre 

ord en kapitalreserve i DNB-aksjene på kr. 1.354.503,-. 

 

I regnskapsrapportens Inntekter synes det som om Arrangementene, dvs. årsmøtet, 

julemøtet og sommermøtet, har gått mye bedre enn budsjettert, mens 

Arrangementsutgiftene er mye høyere enn budsjettert. Det skyldes at både inntekter og 

utgifter for julemøtet og sommermøtet ble budsjettert netto, de to arrangementene var 

budsjettmessig forutsatt å gå i balanse. For ikke å måtte forklare dette senere er 

budsjettet for 2017 gitt med brutto-tall, dvs. både inntekter og utgifter er budsjettert slik 

man tror de blir. 

 

Oslo 11. oktober 2016 

 

 

Per Wright 

(Sign) 

 

 

Lars Kolsrud 

(Sign) 

Atle Sundelin 

(Sign) 

Andreas 

Morisbak 

(Sign) 

Berit Berthelsen 

(Sign) 

Ellinor Allergoth 

(Sign) 

Dikke Eger 

(Sign) 

Petter Riiser 

(Sign) 
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Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 

 

 

 

Budsjett Regnskap Differense

Note 2016 hele året Regnskap - Budsjett

Likviditet:

Driftskonto 9 804,04-kr             

Inntekter:

Medlemskontingenter 51 000,00-kr        48 800,00-kr          2 200,00kr                 

Arrangementsinntekter 1 22 500,00-kr        79 400,00-kr          * 56 900,00-kr               

Renteinntekter 10 000,00-kr        4 290,36-kr             5 709,64kr                 

Aksjeutbytte 56 000,00-kr        84 699,00-kr          28 699,00-kr               

Diverse inntekter 20 000,00-kr        23 936,91-kr          3 936,91-kr                 

Sum inntekter: 159 500,00-kr     241 126,27-kr       81 626,27-kr              

Utgifter:

Styre- og medlemsmøter 2 35 000,00kr        24 335,00kr          * 10 665,00-kr               

Administrasjonsutgifter 3 65 500,00kr        59 096,58kr          * 6 403,42-kr                 

Ærespriser, Æresgalleriet, gaver  m.m. 4 54 000,00kr        54 000,00kr          * -kr                          

Arrangementsutgifter 1 15 000,00kr        65 390,40kr          * 50 390,40kr               

Diverse utgifter 10 000,00kr        3 895,00kr             * 6 105,00-kr                 

Avsetninger -kr                          

Sum utgifter: 179 500,00kr     206 716,98kr       27 216,98kr              

Resultat: 20 000,00kr       34 409,29-kr         54 409,29-kr             

1. Arrangement: Inntekter Kostnader Resultat

Årsmøtet 20 100,00-kr        -kr                      20 100,00-kr               

Julemøtet 34 700,00-kr        36 500,00kr          1 800,00kr                 

Sommermøte 24 600,00-kr        28 890,40kr          4 290,40kr                 

Nordisk -kr                    -kr                      -kr                          

Sum 79 400,00-kr       65 390,40kr          14 009,60-kr              

2. Styre- og medlemsmøter Budsjett Påløpt Diff ift budsjett

Styremøter 7 500,00kr          5 060,00kr             2 440,00-kr                 

Medlemsmøter 13 000,00kr        8 275,00kr             4 725,00-kr                 

Utvalgsmøter 5 000,00kr          -kr                      5 000,00-kr                 

Representasjon 10 000,00kr        11 000,00kr          1 000,00kr                 

35 500,00kr       24 335,00kr          11 165,00-kr              

3. Administrasjonsutgiftr: Budsjett Påløpt Diff ift budsjett

Porto og telefon 14 000,00kr        11 814,60kr          2 185,40-kr                 

Bankomkostninger 1 500,00kr          4 517,74kr             3 017,74kr                 

Kontorrekvisita og forbruksmateriell 2 000,00kr          2 630,00kr             630,00kr                    

Kopiering og trykksaker 38 000,00kr        32 106,00kr          5 894,00-kr                 

Hjemmeside 10 000,00kr        8 028,24kr             1 971,76-kr                 

65 500,00kr       59 096,58kr          6 403,42-kr                

4. Ærespris, Æresgalleriet,  gaver m.m. Budsjett Påløpt Diff ift budsjett

NIVs Æresprispriser 32 500,00kr        31 460,00kr          1 040,00-kr                 

Æresgalleriet -kr                    -kr                      -kr                          

Oppmerksomheter 21 500,00kr        22 540,00kr          1 040,00kr                 

54 000,00kr       54 000,00kr          -kr                          

Regnskapsrapport 01.10.2015 - 30.09.2016

Noter
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2016 2015

Eiendeler

Fordringer

Kortsiktige fordringer 2 618         9 008         

Sum 2 618         9 008         

Bankinnskudd og kontanter

Nordea driftskonto 9 804         13 163       

Nordea finanskonto 783 719    743 106

Aksjer i DNB 18 822 á kr 32,73 616 160    616 160    

Sum 1 409 683 1 372 429 

Sum Eiendeler 1 412 301 1 381 437 

Egenkapital og gjeld

Opptjent egenkapital

Kapital pr 01.10. 1 377 892 1 368 323 

Årets resultat 34 409       16 657       

Sum 1 412 301 1 384 980 

Kortsiktig Gjeld

Kortsiktig gjeld og avsetninger 0 -3 543       

Sum 0 -3 543       

Sum Egenkapital og Gjeld 1 412 301 1 381 437 

Balanse
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Sak 5 Innkomne forslag 

 

 

Det er ikke kommet inn noen saker med forslag til vedtak på årsmøtet. 

 

 

 
Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift 

 

 

Styret foreslår at innmeldingsavgiften blir uforandret på 200,- kroner. 
 

 

 
Sak 7 Fastsette årskontingent 

 

 

Styret foreslår at årskontingenten blir uforandret på 350,- kroner. 

 

 

 

 
 

Odd Bergh, Håvard Lillegård og Berit 

Berthelsen samtaler om viktige saker før 

årsmøtet i 2015. 

 

 
 

Det samme med Aud Hvammen Lunde, 

Jan Bache-Wiig og Tore Berger på 

samme årsmøte. 
 

 

Foto: Arthur S. Knudsen 
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Sak 8 Forslag til budsjett for kommende år 

 

 

 

 

 
 

  
      

Oslo, den 20. 

10. 2016 

        

Forslag til budsjett for 2017 

 
       

   
Budsjett 

 
 Regnskap  

 
Budsjett 

  
Note 2017 

 
2016 

 
2016 

Inntekter: 
      

Medlemskontingenter 
 

-kr    51 000,00  
 

-kr    48 800,00  
 

-kr    51 000,00  

Arrangementsinntekter 
 

-kr    45 000,00  
 

-kr    79 400,00  
 

-kr    22 500,00  

Diverse inntekter 
 

-kr    20 000,00  
 

-kr    23 936,00  
 

-kr    20 000,00  

Finansinntekter 
 

-kr    85 000,00  
 

-kr    88 989,00  
 

-kr    66 000,00  

Sum inntekter: 
 

-kr 201 000,00  
 

-kr 241 125,00  
 

-kr 159 500,00  

        Utgifter: 
      

Styre- og medlemsmøter 1  kr    63 000,00  
 

 kr    24 335,00  
 

 kr    35 000,00  

Administrasjonsutgifter 2  kr    62 500,00  
 

 kr    59 096,00  
 

 kr    65 500,00  

Ærespris, Æresgalleriet, gaver  m.m. 3  kr  102 500,00  
 

 kr    54 000,00  
 

 kr    54 000,00  

Arrangementsutgifter 
 

 kr    35 000,00  
 

 kr    65 390,00  
 

 kr    15 000,00  

Diverse utgifter 
 

 kr      5 000,00  
 

 kr      3 895,00  
 

 kr    10 000,00  

Sum utgifter: 
 

 kr  268 000,00  
 

 kr  206 716,00  
 

 kr 179 500,00  

   
  

 
  

 
  

Resultat: 
 

 kr    67 000,00  
 

-kr   34 409,00  
 

 kr   20 000,00  

        

    Noter  
 

 Merknader  
  

 
1. Styre- og medlemsmøter: 

      

 
Styret og utvalg 

 
 kr         10 000  

    

 
Medlemsmøter 

 
 kr         13 000  

    

 
Nordisk møte 

 
 kr         40 000  

 
 Våre utgifter ifm nordisk  

 Sum 
 

 kr         63 000  
    

 
2. Administrasjonsutgifter: 

      

 
Porto og telefon 

 
 kr         12 000  

    

 
Bankomkostninger og gebyr 

 
 kr           3 000  

    

 
Kontorrekvisita og materiell 

 
 kr           2 500  

    

 
Kopiering og trykksaker 

 
 kr         35 000  

    

 
Hjemmeside og diverse 

 
 kr         10 000  

    

 
Sum 

 
 kr         62 500  

    

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

    

 
NIVs Priser 

 
 kr         32 500  

    

 
Æresgalleriet 

 
 kr         40 000  

 
Oppgradering 

  

 
Gaver og oppmerksomheter 

 
 kr         30 000  

 
Økende utgifter 

  

 
Sum 

 
 kr       102 500  
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Sak 9 Valg av styre 

 

 

Valgkomitéen har forespurt samtlige medlemmer av det sittende styret om villighet til 

og interesse for å fortsette i styret fra november 2016 til november 2017. Samtlige 

medlemmer har svart positivt. Ingen har ønsket eller stilt krav om endringer av posisjon 

eller oppgaver. 

 

Valgkomitéen har ikke mottatt forslag eller ønsker fra medlemmer av NIV om endringer 

av styresammensetningen for neste år. Valgkomitéen har grunn til å tro at medlemmene 

mener sittende styre har gjort et utmerket arbeid. 

 

Mot denne bakgrunn foreslår valgkomitéen gjenvalg av samtlige styremedlemmer, i de 

posisjoner de har innehatt siste år. 

 

Dette gir følgende sammensetning av styret 2016-17: 

 

 

Styret:  

Leder Per Wright Gjenvalg 

Nestleder Lars Kolsrud Gjenvalg 

Styremedlem/økonomi Atle Sundelin Gjenvalg 

Styremedlem/sekretær Andreas Morisbak Gjenvalg 

Styremedlem Ellinor Allergoth Gjenvalg 

Styremedlem Berit Berthelsen Gjenvalg 

Styremedlem Dikke Eger Gjenvalg 

Styremedlem Petter Riiser Gjenvalg 

 

 

Oslo, 13.10.2016 

 

 

Hans B. Skaset Ove Fløtaker Elisabeth Seeberg Unni Nicolaysen 
leder medlem medlem varamedlem 

 

 

 

Sak 10 Valg av 2 revisorer 

 

 

Da Paul Nestaas ønsker avløsning foreslår valgkomitéen følgende som revisorer: 

   Brit Mørk  Gjenvalg 

   Jarl Bibow  Ny 
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Sak 11 Valg av valgkomité 

 

 

 

Styrets forslag på valgkomité: 

 

Leder Hans B. Skaset Gjenvalg 

Medlem Ove Fløtaker Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Varamedlem Unni Nicolaysen Gjenvalg 

 
 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 

 

Ett av våre medlemmer har gått bort siden 1.7.2016. 
 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-Nytt 

Finn Erling Skram 05.01.1931 12.09.2016 1997 Friidrett 4-2016 

 

 

 

JUBILANTER 

 

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

01.11.16 Even Ulf Rian 85 år 17.1.17 Harald Tronvik 75 år 

07.11.16 Eldar Hansen 75 år 19.01.17 Knut Villy Korsæth 85 år 

09.11.16 Inggard Lereim 75 år 19.01.17 Jan Fredrik Kveil 80 år 

30.11.16 Bjørge Stensbøl 70 år 27.01.17 Bergljot Sandvik 

Johansen 

95 år 

07.01.17 Tormod Kåre 

Knutsen 

85 år 02.02.17 Trygve Bornø 75 år 

 

 

 

MØTEDATOER 2016 og 2017 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2016: 

 

 Juletreffet er fastsatt til mandag 12. desember på Toppidrettssenteret med 

ledsagere. 

 Medlemsmøter i 2017 blir kunngjort etter styremøte 22.11.16. 
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MEDLEMSMØTE 6. september 2016 

 
På det første medlemsmøtet etter ferien kunne hele 50 deltakere ønskes velkommen. 

Møtet startet med at leder Per Wright minnet om Tor Lians bortgang 14. juli, henviste 

til minneord i NIV-NYTT nr. 3, og forsamlingen markerte med et minutts stillhet. 

 

 

Kari Strande 

 

Kari Strande ble medlem i foreningen i 2005, 

men var på sitt første møte denne dagen – og 

fikk således markert dette med skjerf og merke. 

Hun har vært styremedlem i Norges 

Orienteringsforbund 1973 – 74 og 1985 – 86.  

I perioden 1983 – 00 innehatt sentrale verv i 

organisasjonskomitéen, domsutvalget, 

valgkomitéen. Hun har også vært tingdirigent, 

lagleder og internasjonal kontrollør. 

 

Grunnet problemer med Power Point 

kanonen i taket, ble det en liten 

pause før foredragsholderen kunne 

starte. 

Da passet det godt at Tom Tvedt 

kom innom med noen hilsningsord 

til oss. Han sto på farten til å dra til 

Paralympics i Rio. Han henviste til 

avisene hvor dårlig alt var med 

tanke på medaljer i OL, men skrøt 

av en flott gjeng med utøvere. Han 

var optimistisk på vegne av de 

norske deltakerne i Paralympics, og 

spesielt Sara Louise Rung. 

(Noe som senere skulle vise seg å 

være vel berettiget). 
 

 

Lars Kolsrud ba til de høyere makter 

da teknikken sviktet. 
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Videre ga han Johan Kaggestad et lite spark 

angående hans proklamering om 

nakenopptreden dersom Norge fikk flere enn 

10 medaljer i OL, men glemte at OL- og 

Paralympics telles sammenlagt som en helhet.  

Han avsluttet med at NIF var godt i gang med 

sin 10-års plan. 

 

 

Tittelen på foredraget var: 

«Tilbakeblikk på OL sett fra innsiden» 

I og med markeringen av Tor Lians bortgang, ville hun først gjerne supplere litt på det. 

Hun understreket Tors store betydning både for utviklingen av norsk og internasjonal 

håndball samt det gode samarbeidet hun hadde hatt med han i alle årene etter han 

ansatte henne som trener i 1994. 

Marit var til stede under hele OL, mens hun og Tore Øvrebø delte på tiden i 

Paralympics. 

Så var teknikken i orden og det var klart for 

dagens foredragsholder: 

 

Marit Breivik 
 

Med nylig avsluttet OL og dertil på vei il 

Paralympics, passet det fint å få et innblikk i 

begivenhetene. 

Som assisterende toppidrettssjef og ansvarlig 

for sommeridrettene i OL, og som også skulle 

overvære deler av Paralympics, er Marit 

Breivik den som har stått tettest på 

arrangementet og kan gi refleksjoner sett fra 

innsiden. 

I tillegg til sine posisjoner innen toppidrett og 

Olympiatoppen kjenner vi til hennes 

suksessrike rolle som trener/lederansvarlig for 

håndballjentene gjennom 15 år (1994 – 2008). 

 

 

 

 
 

Marit Breivik  
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Målsettingen for både OL og Paralympics i Rio 2016 var kort og godt å gjøre det bedre 

enn i London. Den ble ikke oppnådd for OL, (men mulighetene er der for Paralympics). 

Innledningsvis viste hun noen fine bilder av forskjellige utøvere i OL. 

De norske resultatene i OL: 

- Bryting: Bronse (K18). Roing: 2 bronse. Håndball: Bronse. 

- Friidrett: 3 x 7, 2 x 10, 13, 19, (7 sitt beste – 8 under). 

- Golf 10, 25, 43. Turn: 34. Skyting: 8, 10, 13, 17, 28, 30, 40, 43. 

- Bueskyting: D 17. Svømming: 8, 17, 24, 27, 40. Seiling: 12, 14, 17, 23, 27. 

- Sykling: 10, 24, 25, 30, 33, 48, 50. Taekwondo: D 11. Triatlon: 13. 

 

Om prestasjonene: 

- Den kvinnelig bryteren, Signe Marie, var nok ikke forberedt på nivået i OL. 

- Håndballjentene var muligens preget av nervøsitet i starten, men deres 

velutviklede modell over tid gjorde sitt til at de presterte godt selv om skuffelsen 

var stor etter semifinaletapet mot Russland. De reiste seg imidlertid mesterlig i 

bronsefinalen. 

- Olaf Tufte var super som greide å prestere så bra i moden alder. 

- Lettvekterbåten gjorde sitt beste resultat. 

- 3 sjuendeplasser i friidrett var ikke så verst. Med ny sportssjef er det etablert 

bedre kontakt mellom klubbtrenere og landslag. Unge utøvere må gjøres 

oppmerksom på konsekvensene ved å bli god og hvor lang vei det er til 

medaljenivået - og må selv bestemme seg for hvor gode de vil bli. 

- Deltakere i skyting, bueskyting, svømming, seiling, sykling og golf nådde ikke 

opp i medaljesjiktet, som vel heller ikke var forventet. Seiling bør jobbe for å få 

innarbeidet en toppidrettskultur. 

 

Om uttak: 

- Det har vært mange diskusjoner og en god del kritikk i forhold til uttak. Det lever 

en rolig med. 

- I noen idretter er det internasjonale bestemmelser som gjelder (eks. ishockey) 

- Alle roper på penger. Et paradoks: Først resultat – så støtte. 

- En er oppe i mange dilemmaer. 

- Aktuell for opptak dersom en er innenfor topp 12 i internasjonale resultater. 
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OL-troppen: 

- Chef de Mission: Tore Øvrebø. Depety de Mission: M. Myrmæl 

- Performance Team (24): M. Breivik, T. Torgalsen, O. Sand, E. Hem, A. Froholdt, 

H. Fredriksen, T. Sjøbakk, T. Longe, D. L. Berge, Erik Iversen, Ove Talsnes, Jan 

Løken, Stein Ørn, C. Kjølholt, L. Haugvad, B. T. Foxell, T. H. Øvrebø, I. Garthe, 

H. Lea, L. Bjørnland G. Eide, R. Gjelsvik, H. Haugland, H. Staff, M. Jørgensen. 

- Olympic Attaché: T. Harris. Transport/IT: K. Aarhus. 

- Leder Olympic Village: B. Sommerfeldt. Ledere Hotell Mango Tree Solipanema: 

I. Bahr, S. Johansen, T. Skogsvoll. 

- Skyting: 4 deltakere, 3 ledere. Friidrett: 15 deltakere, 8 ledere. Golf: 3 deltakere, 

5 ledere. Svømming: 2 deltakere, 2 ledere. Triatlon: 1 deltaker, 1 leder. Håndball: 

14 deltakere, 6 ledere. Taekwondo: 1 deltaker, en leder. Bryting: 2 deltakere, 3 

ledere. Sykling: 7 deltakere, 12 ledere. Turn: 1 deltaker, 1 leder. Bueskyting: 1 

deltaker, 1 leder. Roing: 5 deltakere, to ledere. Seiling: 6 deltakere, 4 ledere. 

- Gjennomsnittlig en halv leder pr deltaker. 

- Støtte-personellet like i nærheten (sykkelavstand) fra utøverne. 

- Gruppe for presse. 

- Tajet og Øvrebø til disposisjon for flere utøvere angående psykologi. 

- Viktig å forene ressursene grunnet flere små idretter. 

- Bilder av Olympic Village og Mango Tree Solipanema. 

 

Norsk tropps ankomst til Rio: 

- Ankomst administrativ leirledelse, ledet av Marit Myrmæl 19.07 

- Første utøver og trener turn 26.07 – første podium trening 3.08 (Stian Skjerahug 

en fantastisk utøver). 

- Ankomst sjefslege, leder fysioterapeuter, sommeridrettssjef 27.07. 

- Så ankom de forskjellige Idretter/utøvere til forskjellige tidspunkter i rimelig tid i 

forhold til tidspunktet de skulle konkurrere. 

 

Norsk tropp – team i teamet: 

- Fokus: Optimale forberedelser til egen konkurranse. 

- Tidsakklimatisering. Gjøre seg kjent i leir. Dining hall (+ casual dining). 

Treningsfasiliteter. 

- Vaskeri (kø til å begynne med, men det rettet seg etter hvert). 

- Internasjonal sone for pressetreff. (Kan være ganske krevende). 

- Bruke tilgjengelige treningsfasiliteter. 

- Gjøre seg kjent med transport og tidsbruk til/fra arenaer. Gjøre seg kjent med 

konkurransearena. 

- Liten del av den norske troppen deltok i åpningsseremonien grunnet nært 

forestående konkurranser. 
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Marit hadde travle dager og fikk med seg svært mange konkurranser og øvelser «live»: 

- Turn, håndball, roing, bueskyting, skyting, svømming, seiling, bryting menn og 

kvinner. Triatlon, Golf kvinner. 

- Friidrett: Diskos, 100 m kvinner, 100 m hekk kvinner, 200 m menn, 400 m hekk, 

100 m hekk, 1500 m menn, 10 000 m kvinner, 5000m kvinner. 

- Eksempel på utstyrsproblem for den kvinnelige bryteren – måtte tape sammen 

skoene. 

- Skytterne hadde tydeligvis et problem med spenningsnivået. 

 

Olympiatoppen jobber mot å «Lede og trene best i verden».  

Olympiatoppens utviklingsmodell: 

Daglig arbeidspraksis i Olympiatoppen: 

Utviklingsprosesser, treningsarbeid, møteplasser og læring på tvers 2012 – 2016: 

- Evaluering London OL og PL (i den enkelte idrett, internt i OLT, samarbeid 

idretter – OLT, eksternt – Tvedt-utvalget) 

- Tett coachoppfølging og fagressurser mot nye mål fra september 2012 med 

oppfølging etter OLTs utviklingsmodell, konkretisering av utøvere/lag – 

målsetting Rio med påfølgende konsekvenser. 

- Samling med landslagstrenere og sportssjefer OL – idretter oktober 2013 – 

skjerping av utviklingsmål og daglig treningsarbeid. 

- Ledersamling alle aktuelle ledere til OL og PL i Rio april 2014 – optimalisering 

og kvalitetssikring. 

- Inspeksjonstur til Rio for landslagstrenere, sportssjefer, OLTs ressurser OL og PL 

oktober 2014 – optimalisering og kvalitetssikring + tverridrettslige tiltak. 

- Helseteamsamlinger gjennom 2015 og 2016, totalt 7 – oppfølging av prioriterte 

utøvere og forberedelse Rio. 
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- Presseattacheteamet 4 møter + prosessmøter med Sportsjournalistforbundet og 

større redaksjoner. 

- Rio-samling med aktuelle utøvere og ledere OL og PL oktober 2015 – ytterligere 

prioriteringer og skjerping. 

- Beredskapsøvelse 27.04.16 – lederansvar hvis uforutsette hendelser i 

gjennomføring av OL/PL. 

- Rio ledersamling 28.04.16 – status utøvere, siste nytt fra Rio- arr., div. info vedr. 

leirliv, fellesskap for norsk tropp. 

- Prosjektmøter Rio, OLT-internt – løpende for nødvendig planlegging og 

organisering (ref. også oppstart Tokyo. 

 

Eksempel på optimaliseringstiltak i OL-forberedelser: 

- Filming/dokumentasjon av traseer sykkelløyper i Rio. 

- Terrengløypetrasse hjemme hos Gunn Rita 

- Ernæring/antioksidanter/høyde 

- Fellesidrettslig høydesamling Sierra Nevada 

- Vindhastighetsmåler seil 

- Tilpassing sete i robåt Paralympics, Birgit 

- Ekstra analyse motstandere bryting 

- Overflatebehandling båter – roing (samarbeid NTNU) 

- Ekspertgruppe – utviklet anbefalinger for varmeakklimatisering 

- Økt deltakelse av fagressurser i samlings – og konkurranseaktivitet. 

 

Olympiatoppens kjerneoppgaver i samarbeid med landslag: 

- Bidra til økt kvalitet i daglig treningsarbeid 

- Bidra til økt kvalitet i relasjoner i landslaget 

- Bidra til økt kvalitet i konkurransegjennomføring 

- Lære på tvers av idretter og fag 

 

Hva er viktig for oss som norsk tropp i leir i OL og PL: 

1. Vis hensyn og respekt for andres behov gjennom hele oppholdet. Eksempel: Ro 

når andre skal sove, respekt for konkurransemodus. Hvis en utøver/leder velger å 

sitte på et annet bord enn «det norske bordet» i matsalen, vis respekt om ønske 

om ro. 

2. Når du forlater leir, vær alltid to eller flere, gi beskjed til din leder om når, hvor 

du/dere skal og gi beskjed når du/dere er tilbake. 

3. Ingen bruk av mobiltelefon ved måltider i dining hall, felles spiserom (Forlat 

bordet om du må ta/ta imot telefon. 

4. Mango Tree er som Olympic Village, kun de som har oppdrag i den norske 

troppen har tilgang dit. 

5. Alle utøvere oppfordres til å spise alle måltider i Olympic Village/Mango Tree, 

dette for å unngå matforgiftning/magetrøbbel. 
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Fra i dag: 

Ambisjoner 2020 -2024? Hva er mulig? Hva/Hvem skal Olympiatoppen prioritere? 

Hvilke utøvere har talent og vilje? 

Hvilke forbund har/ kan utvikle kompetanse og topp-prestasjonsskultur? 

Ro, Håndball kvinner, Bryting (Jobbet best med de som tok medalje)? 

Friidrett, Golf, Fotball kvinner, Seiling, Skyting, Padling, Sykkel, andre? 

 

Som avslutningsbilde fikk vi se et helt annet bilde enn hva vi har vært vant til å se – den 

russiske håndballtreneren smilte over hele fjeset! (Har dessverre ikke bildet her. Red. anm.) 

 

 
 

Flere av deltakerne var som vanlig interessert i å spørre/kommentere etter foredraget. 

Blant annet om hvordan arrangementet hadde vært, hva Olympiatoppen gjør for å få inn 

nye øvelser, om det var noen forpliktelser for dem som blir tatt med for å lære, 

Olympiatoppen fristilt i forhold NIF, tidspunkter for kvalifisering og kvaliteten på 

trenere. 

 

Det var interessant å få en innføring i Olympiatoppens føringer og retningslinjer for 

planlegging og gjennomføring av virksomheten i tilknytning til OL-arrangementet og 

noen tanker, opplevelser – og dilemmaer - i tilknytning til dette fra en som står meget 

sentralt i problematikken. 

 

Vi takker Marit så mye for det! 

 

Andreas Morisbak  
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Medlemsmøte 11.oktober 2016 
 

 

Som tidligere direktør i WADA, nå spesialrådgiver i Antidoping Norge, er Rune 

Andersen en av dem som kjenner den internasjonale politikken best og vet hva som 

skjer på innsiden av organisasjoner og nasjoner i disse spørsmål.  

 
Styremedlem Petter Riiser introduserte Rune Andersen. 

 

Tittelen på foredraget var: 
 

«Internasjonal antidoping politikk – hva skjer videre med Russland, IOC og WADA?» 
 

OM WADA: 

 Opprettet i 1989 

 50/50 myndigheter og idrett 

 Styrende organ er Foundation Board (38 delegater) 

 Executive Committee (12 representanter) 

 Hovedsete i Montreal – Canada 

 Regionskontorer i Lausanne, Cape Town, Tokyo og Montevideo 
 

STYRINGSDOKUMENT: 

World Anti-Doping Code (WADC) WADA er ansvarlig for: 

 Akkreditering av dopinglaboratorier (34) 

 Oppfølging av WADC og relaterte standarder 

 Dopinglisten 

 Medisinske fritak (TUE) 

 Holdningsskapende arbeid 
 

Leder Per Wright ønsket 45 medlemmer 

velkommen, minnet om årsmøtet 3. november 

med påmeldingsavgift på kr 300,- og frist 20 

oktober. Deretter ble medlem fra flere år 

tilbake, som nå hadde nådd pensjonistalderen, 

Hilde Oftedal, markert med foreningens 

kjennetegn på sitt første møte. 

 

Finn Skram døde 12. september. Leder 

fremførte minneord etterfulgt av stillhet. 

 

Med den store doping oppmerksomheten i 

media den siste tiden var styret svært glad for 

at Rune Andersen hadde tid og lyst til å 

orientere oss om den internasjonale politikken 

innenfor antidoping området. 

 

 
 

Rune Andersen  
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HVA HAR SKJEDD I RUSSLAND OG MED IAAF? 

Tysk dokumentar (ARD) og påfølgende granskning fra Dick Pound (November 2015 og 

Januar 2016) avslørte: 

 Systematisk doping innen friidrett i Russland 

 Korrupsjon i IAAF på høyeste plan 

 Utøvere fra bla. a. Russland, Tyrkia 

 Rapport på flere hundre sider 
 

MC LAREN RAPPORT – JULI 2016 – HOVEDFUNN: 

 «The Moscow Laboratory operated, for the protection of doped Russian athletes, within 

a State-dictated failsafe system, described in the report as the Disappearing Positive 

Methodology.” 

 The Sochi Laboratory operated a unique sample swapping methodology to enable 

doped Russian athletes to compete at the Games.” 

 “The Ministry of Sport directed, controlled and oversaw the manipulation of athlete`s 

results or sample swapping, with the active participation and assistance of the FSB and 

both Moscow and Sochi Laboratories.” 

Det russiske idrettsministeriet hadde et system for å lure unna positive prøver ved å ta bort 

prøver og erstatte dem med frisk urin. Brakte dette videre til Sochi (Leverte positive prøver 

gjennom et hull i veggen til det hemmelige politiet som byttet dem med frisk urin og leverte 

tilbake motsatt vei!) Idrettsministeren og hans folk var direkte involvert. Altså en statlig styrt 

manipulering av dopingprøver. Hvilke konsekvenser skulle dette medføre? 
 

IAAF TILTAK  

 Suspenderer ARAF`s medlemsskap i IAAF. 

 Nedsetter en kommisjon i November 2015 

 Ber kommisjonen om å utarbeide kriterier for å heve suspensjonen. 

 Kommisjonen konkluderer 17.06.2016 med at suspensjonen av ARAF/RUSAF ikke kan 

heves. 

 IAAF Council stadfester dette i vedtak samme dag. 

 Russisk friidrett er således utestengt fra OL i Rio med noen få unntaksbestemmelser (en 

lengdehopperske slapp unna). 
 

RIO-OL – 2016 

 Anbefaling fra WADA`s ExCo om å utestenge Russland fra OL. 

 IOC Executive Board bestemmer at dette skal overlates til hvert enkelt IF. 

 IOC-møte i Rio bekrefter dette og mange IOC medlemmer kritiserer WADA. 

 IPC utestenger Russland fra Paralympic Games. 
 

Publisher: uttalelse fra FIS President Kasper: 

 « I have been long enough in the Executive Board of WADA to have my ideas about 

the restructuring and about what is necessary.” 

 “WADA should be a testing and technical body rather than making political 

decisions.” 

 “Politics should not be in the hands of WADA.” 

 “It is not the idea that WADA should be a political institution when it was set up in 

1999.” 
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 “It should be leading the fight against doping.” 

 “This fight against doping is, in my eyes, not a political fight.” 
 

Publisher: uttalelse fra IOC visepresident Samaranch: 

 “We were very critical of WADA and will continue to be.” 

 “They are responsible for what goes on inside international laboratories, but their 

labs in Sochi and Moscow were like Sodom and Gomorrah.” 

 “It is not enough for them to point the finger at the IOC in panic.” 

 “They need to be more efficient. We want to overhaul the anti-doping system and 

make it more independent of the sporting world. It will be a tough battle frankly.” 
 

Publisher: uttalelse fra IOC medlem Werthein fra Argentina: 

 “WADA`s failure to investigate serious and credible allegations more swiftly has 

left the sports movement… in a very difficult position, facing incredible difficult 

decisions in an impossible time frame. At times WADA has seemed to be more 

interested in publicity and self-promotion rather than doing its job as a regulator.” 
 

Sentrale spørsmål å stille: 

 Hvorfor sa IOC nei til utestengelse av Russland? (Russland for store i internasjonal 

sammenheng til utelatelse?) 

 Hvorfor sa IPC ja? (De tok konsekvensen) 

 Hvorfor er det nå spenning mellom IOC og WADA? (IOC ønsker kanskje å 

nedlegge WADA og opprette et nytt organ?) 

 Hva vil IOC med WADA? 
 

Hvilken rolle spiller de offentlige myndighetene? 

 

HVA NÅ? 

- WADA må fortsette å utarbeide og vedta regler og forordninger. 

- WADA er ikke en dopingkontroll organisasjon. 

- WADA må gis myndighet og ressurser til å overvåke etterlevelse av WADC. 

- WADA må ha regler for hva som skal oppnås av de ulike ADCer. 

- WADA må få mulighet til å ilegge sanksjoner. 
 

Dette var et aktuelt foredrag i tiden - og det var derfor meget interessant å få høre fakta 

og synspunkter fra en person som har vært så nær problematikken i lang tid. 

Så stor takk til Rune Andersen for at han tok seg tid til å bibringe noen av sine 

erfaringer innenfor doping området. 

At foredraget engasjerte, viste spørre-/kommentar –runden i etterkant. Det ble tid til 

dette for følgende personer: Åge Dalby, Thor-Øystein Endsjø, Gunnar Breivik, Jarl 

Bibow, Anstein Gjengedal, Unni Nicolaysen, Arne Myrvoll, Odd Martinsen og Hans B. 

Skaset. 
 

 

Andreas Morisbak  
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MINNEORD 
 
 

FINN ERLING SKRAM  

(1931-2016) 
 

 
 

Finn Erling Skram, 

Har vært medlem av NIV  

1997 – 2016 

 

Finn Erling Skram (f. 05.01.31) døde 12. september 

etter lengre tids sykdom i en alder av 85 år. Han ble 

bisatt i Bekkelaget kirke 21. september. 

Finn ble medlem i NIV i 1997, men har ikke kunnet 

delta i foreningens aktiviteter de seinere år på grunn 

av dårlig helse. 

Finn var født på Hønefoss og hadde sin oppvekst 

der. Yrkesmessig ble han uteksaminert som 

bygningsingeniør ved NTH i 1957.  

 

 Deretter arbeidet han som 

bygningsteknisk konsulent ved 

flere firmaer før han etablerte sitt 

eget (Johansen, Knutsen & 

Skram). 

 

Finns spesialfelt var idrettsbygg, 

idrettshaller, svømmehaller og 

stadionanlegg med hele Norge 

som virkefelt. Han var en pioner 

på området, han utga faglitteratur 

og var Norges representant i flere 

internasjonale komitéer for 

idrettsanlegg. 

Finn var allsidig som 

idrettsutøver. Han konkurrerte 

for Fossekallen IL og hevdet seg 

særlig i 100 m, 400 m, 110 m 

hekk og 400 m hekk. Bl .a fikk 

han sølvmedalje på 400 m 

hekk under NM i 1953. 

Finn var også aktiv i 

friidrettsforbundets arbeid og var 

en periode viseformann i 

forbundet. Han ledet forbundets 

anleggsutbygging og samordnet 

også anleggsutbygging for 

friidrett i de nordiske land. 

Vi lyser fred over Finn Erling 

Skrams minne. 
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