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Nordisk konferanse 
 

Så kan vi sette sluttstrek for den nordiske konferansen 

for idrettsleder-veteraner som denne gang ble avholdt i 

Oslo med NIVs styre som organisasjonskomité og 

vertskap. 

Styret har arbeidet med denne konferansen i lang tid, 

og det er med lettelse vi kan konstatere at arbeidet ikke 

har vært forgjeves. 

Tilbakemeldinger fra egne medlemmer og våre gjester 

fra de andre nordiske landene er bare positive, og 

økonomisk ser det også ut som det går greit.  

Det endelige regnskapet er ikke ferdig når disse ord 

skrives, men vi venter ingen større baksmell i så 

henseende.  

 

Vår egen Lars Kolsrud trakk oss, på en fortreffelig 

måte, gjennom de mange arrangementene og sørget 

blant annet for at det ble en jovial og hyggelig 

stemning fra start til slutt.  

 

Resten av styret bidro også, alle på hver sin måte, med 

å gjøre dette arrangementet helt topp. 

Det er laget en egen rapport om konferansen som 

ligger på vår hjemmeside, og som er sendt ut til de av 

konferansedeltakerne som ønsket denne i papirversjon. 

Har du ikke fått den, kan du selvfølgelig laste den ned 

fra vår hjemmeside. 

 

Snart skal vi også arrangere årsmøte i NIV. Datoen er 

fastsatt til 9. november (sett av dagen), og innkalling 

samt saksdokumenter blir sendt ut i neste NIV-nytt. Vi 

skal samtidig feire at vårt medlem nr. 1 ble 80 års den 

21. februar i år og ser fram til denne dagen. 

 

NIV ble stiftet 9. juni 1988. Det betyr at 9. juni 2018 

fyller NIV 30 år. Kanskje det er på sin plass med en 

liten jubileumsfeiring?  

 

Styret vil helt sikkert komme tilbake til dette. 
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Medlemsmøte 25.04.17 
 

Leder Per Wright ønsket 35 medlemmer velkommen til møtet. 

En stille markering for Olav Aaboen som ble bisatt 6. april. 

Det ble minnet om fortsatt mulighet til å melde seg på Nordisk Veterantreff i juni. 

 

Andreas Morisbak introduserte dagens 

foredragsholder, som han hadde kjent 

gjennom mange år, ved blant annet mange 

møter og samarbeid både i Nordisk og 

UEFA-sammenheng. NFF greidde å holde 

ansettelsen av den nye treneren etter 

Høgmo hemmelig helt til han ble 

presentert på Ullevål da NFFs alternativ 

nr. 1 til landslagssjefsjobben, Ståle 

Solbakken, ikke ble noe av. Mange var 

spente på hva det neste alternativet ville 

bli – og det greide altså NFF å holde 

hemmelig helt til vedkommende ble 

presentert: 

 

 

 
Lars Lagerbäck 

trener for herrelandslaget i fotball 

 

Et i noe grad overraskende valg, fordi Lagerbäck har nådd moden alder, og de fleste 

trodde vel at han ville hvile på sine mange triumfer, men en oppgave med Norge trigget 

«sirkushesten», og dermed gikk han inn i en tre-årskontrakt. Det har bare vært positive 

reaksjoner på valget. 

 

Lars Lagerbäck startet sin trenervirksomhet i Sverige der han hadde flere treneroppdrag 

før han sammen med Tommy Söderberg ledet Sverige til sluttspillet i EM 2000 og VM i 

2002. Lagerbäck overtok eneansvaret og ledet Sverige til sluttspillet i EM 2004, VM 

2006 og EM 2008. Etter en kort periode som landslagstrener for Nigeria, ble han i 2012 

landslagssjef for Island. Vi husker alle resultatet fra kvalifiseringen til EM 2016, der 

Island ble gruppetoer og kvalifiserte seg for første gang til EM. I EM slo de ut England 

og kom til kvartfinalen der Frankrike ble for sterke. Lagerbäck og laget skapte enorm 

fotballfeber på Island! 

 

Som ny landslagssjef i Norge ble ikke åpningskampen mot Nord-Irland i Belfast noen 

suksess, men ga sikkert nyttig kunnskap for å kunne bygge opp et slagkraftig landslag 

fram mot kvalifisering til EM i 2020. 

Vi så fram til få ta del i hans ledelsesfilosofi gjennom foredraget: 

 

LAGERBÄCKs LEDERSKAP; ERFARINGER FRA TIDLIGERE OG NÅ 

ARBEIDET MED DET NORSKE LANDSLAGET 
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I det følgende gjengis hans sentrale punkter og poenger som ble formidlet gjennom 

kommentarer knyttet til Power-Point bilder: 

 

 

Mange av bildene hadde en felles 

overskrift: «Hvordan vi lever 24 timer i 

døgnet» I det første bildet var det koblet til 

«Alt vi gjør, gjør vi for å vinne våre 

kamper = Alltid 100 % profesjonelle».  

 

Det er min erfaring og måte å jobbe på. 
 

 

Med henvisning til at han tapte sin debutkamp med Norge, kvitterte han med at han 

også tapte sin første kamp i 1998 som svensk sjef (0-4 mot Spania). 

Et situasjonsbilde i dag og i framtiden: «Og ut fra kaos en stemme snakket til meg og 

sa: Smil og vær glad, fordi det kan bli enda verre. Og jeg smilte og var glad. Men det 

ble bare enda verre» Det er lett for å bli populistisk eller negativt. 

Det er tre nøkkelfaktorer i mitt lederskap for det norske landslaget: 

- Stille krav/sette standard 

- Delaktighet 

- Eget ansvar 

Kunnskap er en nøkkelfaktor: 

- Hvorfor og hvordan vinner vi fotballkamper? 

- De riktige prioriteringene på trening og i teori. 

- Lære å utvikle oss selv slik at vi forstår hvorfor vi vinner kamper! 

- Forståelse = motivasjon. 

- Forståelse og motivasjon = eget ansvar. 

- Eget ansvar = 100 % profesjonelle spillere. 

- Mest av alt en realistisk analyse. 

- Vi skal jobbe ut fra FAKTA og ikke «tro, håp og kjærlighet». 

 

 

Lederskap/personlighet: «Sett et speil» - sett standard 

på deg selv, dine medarbeidere og spillerne. 

Dersom en ser på forskjellig størrelse og folketallet i 

forskjellige land som f. eks Spania, Sverige, Island og 

Norge vil det eksistere forskjellige kulturer = 

forskjellig lederskap, men også det som kan betegnes 

en «underdog» som spesielt Island, men også Norge 

kan betegnes som.  

 

Hvorfor er vi en «underdog»?  

 

Hva innebærer det? 

 
Gunnar Breivik, Anne Marie 

Lund Thorvik og Jarl Bibow 

følger interessert med. 
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En bra måte å lære å vinne: Fortell meg og jeg glemmer, lær meg og jeg husker, 

involver meg og jeg lærer (Benjamin Franklin). Lagerbäck har med all respekt arbeidet 

med «underdogs». Å være «underdog» vil si at vi må finne vår egen vei – på banen og 

utenfor banen. 

 

 
Thorvald Larsen ser 

ut til å kose seg. 

 

Å arbeide med «underdogs» vil si mindre grupper med gode 

spillere å velge fra. En blir mer sårbar når skader oppstår, 

spesielt på sentrale spillere, og når spillere blir suspendert. En 

har ikke de samme finansielle ressursene, de samme kvalitetene 

ved reiser, ikke det samme antall trenere og eksperter i 

lederteamet og så videre. Du må derfor finne din egen vei for i 

størst mulig grad å motvirke manglene! 

Suksess er mange små seire og mange forskjellige bidrag og ferdigheter fra spillere og 

ledelse. En riktig prioritering er svært viktig. Det er bedre å være nr. 1 i 6 av 10 områder 

enn halvveis god i 10 av 10. 

 

Vi skal bruke hodet vårt på alle mulige fornuftige måter: 

- Vi skal være best mulig organisert, smart, kald, disiplinert, aggressiv, kynisk og 

alltid 100 % profesjonell. 

- Små marginer =vi skal gjøre så få feil som mulig = riktige beslutninger i 

situasjonene som oppstår. 

- Holde beina på jorda = ta eget ansvar. 

 

Ut fra en realistisk analyse, et velorganisert lag og den rette innstillingen kan en 

«underdog» alltid vinne. Det er mitt mål for Norge! (Understreket ved video-klipp fra 

Island – England i EM). 

 

Min måte å arbeide med et lag: 

- Samme regler og retningslinjer gjelder for spillere og ledere 

- Sette standard 

- Ingen «egne» beslutninger for å gjøre ting annerledes  

- Gjester kun på offentlige rom i hotellet. Ingen gjester på våre (private deler av 

hotellet) 

- Ingen partnere, venner, agenter boende på vårt hotell 

- Alltid være på hotellet mellom kveldsmat og frokost 

- Når en forlater hotellet, skal det alltid gis beskjed (i forhold til eventuell doping 

kontroll) 

- Vårt hovedmål er å vinne, men mest av alt, hvis vi alltid gir 100 % i forberedelse 

til å spille kamper. Vi kan slå et hvilket som helst lag! 

- Innstilling = 100 % profesjonalitet 

- Få regler, stor frihet og deltakelse 

- Krever 100 % eget ansvar 

- 100 % profesjonalitet = 100 % eget ansvar 
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Husk at å smile koster ingen ting, men gir mye. Det beriker dem som mottar det uten å 

gjøre giveren fattig. Det tar bare et øyeblikk, men minnet om det kan vare for alltid. 

Hva er det som gjør at vi presterer bra og vinner fotballkamper? Hva trenger vi som 

spiller og trener? Hvilke beslutninger er viktige? 

- Innstilling/attityde 

- Mental styrke 

- Fotballferdighet 

 

Det er ingen snarvei til noe sted det er verdt å komme til – eller hvordan en skal kunne 

bli et vinnende team. Det gjelder å skape en vinnende attityde, en kultur med den rette 

balanse mellom angrep og forsvar – og den rette tålmodighet. Attityde er det viktigste 

etter fotballferdighet. En må være konkret og tydelig i de retningslinjene en velger å 

følge i laget og unngå klisjéer. Spillere og ledere skal sette samme krav til seg selv og til 

hverandre, og de skal være enkle og krystallklare. Hvis du ikke kan forklare noe enkelt, 

forstår du det ikke godt nok (Albert Einstein) 

En vinnende attityde er den tilstand av innstilling som du tilnærmer deg ulike 

situasjoner i kampen. For eksempel: Bare gi motstandere et smil eller et fighting face og 

ha fokus på deg selv. Ikke la noen provosere deg og ha alltid 100 % 

fokus/konsentrasjon. 

 

 
Det ser også ut som at disse koser seg; Ann Helen Bjørnstad, Kjell Emblem, Thor-

Øistein Endsjø, Arild Holm og Erling Rimeslåtten 

 

Det er et mål å være det best organiserte laget, ha gode retningslinjer for fornuftige 

beslutninger i situasjonene, minske mulighetene for feil, spesielt i det oppbyggende 

spillet. 

I bare en svært liten del av kampen har hver enkelt spiller kontakt med ballen slik at 

man faktisk i minst 89 minutter må bidra for laget uten ball – i plassering, posisjoner og 

bevegelse. Viktig at man da ikke er en «publikumsfrier», men en god lagspiller, gjør det 

som er effektivt og bra for laget. Altså er målet for laget: Best organisert. Beste 

teamarbeid. Hjelpe hverandre til å prestere maksimalt. Viktig at hver enkelt spiller 

forstår vår lagtaktikk og sin (alles) rolle(r) i laget. 

En del av attityde er disiplin. På banen ingen røde eller gule kort. På og utenfor banen, 

alltid oppføre seg som en 100 % profesjonell. 
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Attityde = eget ansvar for riktig mat, drikke, erstatte væsketap, fritid, hvile og søvn, 

soling (tidsbegrenset), doping (hvor en er til enhver tid), skader og sykdom (direkte 

kontakt med laget). Samarbeid smart, løp mye (15.000 skritt), vær smart og tapper i 1-

mot -1 situasjoner. Viktig å holde eget mål rent. Alltid sette et speil på seg selv og andre 

= sette krav! 

 

 

Å repetere (og utvikle) på og utenfor 

banen er vår måte å arbeide på = 

«hjernevaske» vår attityde, men vi 

har liten tid, så vi må gjøre de riktige 

prioriteringene. 

Hva som enn hender, ikke bry dere 

om fans, dommeren, motstanderne, 

media. Vi skal bare fokusere på oss 

selv og det å vinne kampen. 
 

Laila Andersen, Grete Johansen og Anne Marie 

Lund Thorvik 

 

Teori, trening og taktikk – hver detalj er viktig! Men for å vinne trenger vi den rette 

attityde hos hver enkelt spiller og alle tar ansvar!! Det er vårt sentrale mål. 

Ønsker ikke for stort støtteapparat -  ikke for mange eksperter. Antallet er 16, hvorav 13 

på den sportslige siden (Assistenttrener, keepertrener, adm. ansvarlig, markedskontakt, 

analyseperson, 2 utstyrsansvarlige, sikkerhetsansvarlig, 2 mediepersoner, 

toppfotballsjef, lege, kokk, 2 manuellterapeuter). 

 

Lars Lagerbäck gjorde et tillitvekkende inntrykk. Det var intet merkverdig eller spesielt 

ved hans filosofi og måte å tenke på i forhold til landslagstrenerjobben, men enkle, 

forståelige, prioriterte – og viktige retningslinjer! Det skulle borge for en god mulighet 

til å få dem til å fungere i det norske laget - og som i sin tur kan føre til noen 

oppløftende prestasjoner – etter hvert. 

 

Vi takker så mye for at han velvillig tok seg tid til å besøke oss og gi til beste sine 

tanker på sin joviale måte. Vi ønsker han all mulig lykke i jobben med det norske laget!  

 
Andreas Morisbak 

 

 

MØTEDATOER 2017 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for høsten 2017: 

• Medlemsmøter tirsdag 12. september, tirsdag 10. oktober. 

• Årsmøte torsdag 9. november 2017 

• Julebord torsdag 7. desember 2017 på Olympiatoppen 
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Medlemsmøte 23.05.17 

 
38 deltakere var møtt fram denne datoen som falt sammen med Egil Gulliksens 

bisettelse. Noen av hans nærmeste venner valgte naturlig nok å gå i denne bisettelsen. 

Et dilemma for styret, men en besluttet å holde møtet som planlagt med en minnestund 

over Gulliksen på møtet. 

 

Leder Per Wright fremførte minneordene med etterfølgende stillhet. 

 

 

 

To nye medlemmer ble presentert og 

fikk bevisene på medlemskapet – Tove 

Strand og Erling Storm. 

 

Her introdusert for medlemmene av 

leder Per Wright. 

 

Det ble opplyst at Årsmøtet er fastlagt til 9. november, igjen i samarbeid med NIF. 

H.M. Kongen vil være til stede, og anledningen vil være en del av hans 80- års feiring. 

 
 Arne Myhrvold 

introduserte dagens 

foredragsholder: 

 

Ivar Egeberg 

 

Myhrvold betraktet 

Egeberg som en legende i 

norsk idrett, som hadde 

vært mange steder i  

mange posisjoner med et 

stort idrettshjerte og 

engasjement og mange 

baller i lufta. 

 

Ivar Egeberg, født 1950, 

har en svært omfattende 

karriere. 

 

 
 

Ivar Egeberg  

tidligere generalsekretær i NIF 
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Han har vært data-leder i Storebrand, generalsekretær i Norges Fotballforbund, ordfører 

i Sørum, statssekretær i Kulturdepartementet, generalsekretær i Norges Idrettsforbund 

og Norges Olympiske Komité, generalsekretær i Senterpartiet og generalsekretær i Det 

Norske Travselskap. 

Ivar har vært aktiv idrettsutøver, klubbleder samt leder for Bislettalliansen i 32 år. 

Han brenner for aktiv idrett og mener den viktigste utvikling i norsk idrett må være å 

styrke organisasjonsleddet der idretten drives – altså idrettslagene. Og dermed ble 

tittelen på foredraget: 

 

IDRETTSLAGET SOM VIKTIGSTE LEDD I NORSK IDRETT 

 

De 9 eldre menn. 

Han startet med å si litt om den 

gruppen som ble benevnt med 

overnevnte begrep, og som ytret sine 

meninger først og fremst gjennom VG. 

De var ingen organisasjon og var heller 

ikke enig i ett og alt, men hadde mye 

felles. Noe av det de har felles er at de 

har levd et helt liv i idretten. Det har 

mer eller mindre vært deres liv. De har 

vært i ulike konstellasjoner. 

 
 

Noen av dem startet prosessen i 2014. Ønsket var å skape en åpen diskusjon om 

utviklingen i norsk idrett. Da debatten nådde Stortinget, oppløste de seg selv. De skrev 

et opprop og en kronikk. Idrettspresidenten kom da med betegnelsen «ni eldre menn». 

De er enkeltpersoner som jobber på forskjellige arenaer og som representerer seg selv. 

 

Hvorfor oppropet? 

De har over tid sett at det å drive klubb er blitt vanskeligere. De startet i 2014 med 

konferanser på Romerike og med Ullensaker-manifestet. I 2016 hadde ingen ting skjedd 

– opplevde de. Utviklingen fortsatte. Siden 2014 har de opplevd mange saker som 

skader idrettens omdømme. Tvedt-rapporten konkluderte med at resultatene i store deler 

av toppidretten er blitt dårligere og kulminerte med at Norge endte på 74. plass i Rio. 

De var opptatt av norsk idretts utvikling. De ønsket en diskusjon og skrev sitt opprop. 

 

Oppropet: 

Oppropet hadde 11 punkter. De understreket at de var 9 personer uten personlige 

ambisjoner, men med interesse for det de hadde vært en del av i til sammen 500 år. I de 

11 punktene var det tre hovedbudskap: 

1. Åpenhet – omdømme 

2. Toppidrett 

3. Idrettens viktigste organisasjonsledd – klubbene -  og deres reduserte 

muligheter til å drive AKTIVITET i dagens samfunn. 



10 

 

Toppidretten 

De tror ikke på «konsulentmodellen» i OLT. SF-ene har ikke god nok 

«innkjøpskompetanse. Det blir for mye byråkrati og lange prosesser. Det hindrer raske 

beslutninger som er nødvendig. Det må være resultatansvar i OLT. Både SF-ene og 

OLT evaluerer seg selv. Mister presset om kompetanseoverføring mellom idrettene. 

 

Klubbens plass i norsk idrett – status og utvikling 

Historikk: 

Helt fra 1861 har klubben vært idrettens viktigste organisasjonsledd. Det er der 

aktiviteten skapes. Frivillighet har vært idrettens viktigste ressurs. Ungdom har vært 

idrettens viktigste målgruppe. Tre grunner: 

Folkehelse – Konkurranseidrett - Sosial betydning. 

Fra 1861 til ca. 1980 ble det holdt fokus på de tre verdiene/utgangspunktene. 

Anleggsstøtte fra 1950-tallet. Hovedidéen var folkehelse i en tid hvor idretten kunne 

bidra med dugnad og fagarbeidere på anleggs-siden. Nesten ingen offentlige 

driftsmidler. 

1980 – 2006: Barneidrettens eksplosjon. Kommersialisering. Byråkratisering av 

organisasjonen. Enorm økning i medlemstall og aktivitet. 

90-talet var en enorm suksess for norsk idrett både idrettslig, omdømmemessig og 

økonomisk. 

 
Damene følger godt med: Elisabeth Sommerfeldt, Grete Johansen, Tove Strand, Laila 

Andresen og Grethe Fossli 

 

Økonomi fra 1980 – 2006: 

Norsk Tipping er kilden, startet i 1948. Mange mindre endringer – i hovedsak 

anleggspenger fram til 1986. Innføring av Lotto i 1986. Pengene rett i statskassa 

sammen med Flax og Pengelotteri (som ble håndtert av Nordlandsbanken i 2001). 1992 

– finansiering av OL – endring av NTs eierstruktur. Lotto inn i tippeoverskuddet. 

1995/96 Automatpengene kom. 1998 – Pengelotteriet og Flax fra Nordlandsbanken til 

NT. Pengene inn i tippeoverskuddet. Etablering av LAM. Momsreform i 2001. 
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Frivillige organisasjoner fikk kompensasjon. Etablering av FRIVILLIGHET NORGE. 

Lang politisk prosess med moms, og den er ikke ferdig enda. Forskning ut av NT i 

2002. 50 – 50 idrett og kultur. Vedtak om å stanse automatene i 2003 og stanses i 2006 

etter en lang prosess. Tippenøkkel ned til 45,5 i 2004 – større grunnlag. Tippeandel opp 

til 64 % i 2012 – kompensasjon for automater. 

 

Økonomi fra 2006 – 2016: 

Rammebetingelsene for aktivitet i klubbene har vært gruppens fokus. Anlegg er viktig, 

men aktivitet er viktigere. Spesielt fokus på ungdom. Dette har gruppen stresset hele 

tiden. Virkemidler innen NT/statens område i perioden: Automater, Grasrotandel, 

Lokale aktivitetsmidler, Momskompensasjon, Spillemidler. Andre utviklingstrekk. 

Automatpenger – Frie midler rett til klubbene, noe tilfeldig fordelt – 629 millioner til 

idrett i 2006, 550 til klubbene. 0 i 2016. 

 

Lokale aktivitetsmidler (LAM) - tildeles som frie midler. Fordelingen mellom 

kommunene tar utgangspunkt i antall ungdom under 18 år. Fordeles av idrettsrådene og 

etter aktivitet i lagene. Blir i det alt vesentlige rettferdig fordelt. Lite/nesten ikke 

byråkrati. En strålende ordning. 

 

Grasrotandel – Alle frivillige organisasjoner kan markere en klubb hos 

kommisjonærene. 5 % til klubben. Pengene tas fra overskuddet. Det betyr at 64 % 

betales av idretten. 60,7 % utbetales til idretten. Veldig positivt for NT. Pengene deles 

uten relasjon til aktiviteten i den enkelte klubb. Utbetales for ca. 55 % av omsetningen. 

Hva ville skje hvis man fjernet grasrotandelen og økte LAM til 15 %? Betydning for 

idretten: Mer penger til idretten – 64%. Utbetales fra 100 % i stedet for 55% av 

omsetningen. Fordeles ut fra aktivitet i klubbene. I 2015 ville det gitt 430 millioner i 

stedet for 240 millioner til klubbene. Mindre administrasjon og dugnad. Dreining av 

tippemidlene fra anlegg til aktivitet. Knytter idretten til NT – svært viktig, men to 

spørsmål: - Hvor mye øker omsetningen på grunn av grasrotandelen? – Det går an å 

påstå at det er de 45 % som ikke gir grasrotandel som er potensielle kunder for 

konkurrentene? Konklusjon: Behold grasrotandelen på grunn av NT. 

 

  
 

Økonomi er noe som fenger så vel 

Harald Tronvik og Anstein Gjengedal til venstre og Rolf Nyhus, Tore Berger, Erling 

Storm og Kjell Emblem i høyre bilde. 
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Momskompensasjon – prinsippet kom i forbindelse med reformen i 2001 samtidig som 

man la grunnlaget for Frivillighet Norge. Økt jevnt og trutt. Lang politisk prosess. Bra 

for klubbene – ikke øremerket. Publikumsmoms – gale veien. Følger aktiviteten – bra. 

Den praktiske ordningen gir åpning for «taktisk bokføring». Sjablong går på omsetning. 

F. eks. treningsreiser med store egenandeler bokføres/bokføres ikke i klubbene. Et 

meget viktig prinsipp for idretten. Mye penger til idretten. Burde hatt en bedre 

administrativ rutine. I det alt vesentlige positivt. 
 

Spillemidler – Har steget dramatisk. Klubbene er berørt via LAM, grasrotandel og 

anleggsmidler. Spillemiddelandel har steget som kompensasjon for automatene. 

Spillemidler – anlegg: Forholdet stat – kommune – klubb har vært konstant 20 – 60 – 20 

i hele perioden. Dokumentert i NIFs rapport i 2014. Dermed har klubbenes egenandel 

steget like mye som spillemidler til anlegg. 601 millioner i perioden. 

Konklusjon for klubbenes aktivitet: «Tapte inntekter i klubbene på grunn av bortfall av 

automatpenger er kompensert med økte kostnader på anleggssektoren». 

Oppsummering penger til aktivitet i klubbene (Alle tall er tall 2016 – tall 2006): Moms 

+ 474 (500-26). Moms anlegg + 60 (Anslag). LAM +195 (315-120). Grasrotandel +265. 

Automater -550 (0-550). Anleggskostnader -601 (1197-596). Sum -157. 

Oppsummering penger til aktivitet i klubbene inklusive prisstigning: Forsiktig anslag på 

omsetning i klubbene 8 milliarder. Prisstigning er 22 %. Prisstigning er 1760 millioner. 

Sum – 1917 millioner. 
 

Gruppens oppsummering og budskap ad penger til aktivitet i klubbene forutsatt lønnede 

trenere inklusive prisstigning: Trenger lønnede ungdomstrenere. 3 treninger i uka, 10 

utøvere i alderen 13 – 19 år, 60 000 kroner per år. Koster 1.500 millioner. Vil opplagt ta 

tid å bygge opp. Sum manko 3.417 millioner. 

Økonomiansvarlige i norske klubber mangler altså 3417 millioner kroner for å drive på 

samme nivå som 2006 hvis vi aksepterer påstanden om at vi greidde oss med ulønnede 

klubbtrenere i 2006 og trenger lønnede ungdomstrenere i 2016. 
 

 
Også andre følger godt med: fra venstre  

Jan Bache-Wiig, Dikke Eger Tormod Knutsen,  

Aud Hvammen Lunde og Arne Myhrvold 
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Andre forhold 

I dette bildet har de ikke tatt med kommunale tilskudd. Kommunene har i det alt 

vesentlige brukt penger til anlegg, drift og investering. De har ikke tall på 

aktivitetsstøtte. De har undersøkt en del kommuner. Det er eksempler på «begge 

retninger». Det er mulig totalresultatet er positivt. 

 

Inflasjon på inntektssiden. «Vaffel-prisen» har sikkert steget, men hovedbildet er at det 

er økte egenandeler og reduserte trenerkostnader som har kompensert for 

kostnadsøkningen. Sikkert unntak. Eksempler «på alt» i norsk idrett. 

De har ikke analysert den «interne» pengeflyten i idretten i forhold til overordnet 

organisasjonsledd. Hvis det er slik at lagsavgifter, forsikringsordninger o. l. er redusert, 

og tilskuddene fra krets og forbund har økt, bedrer det klubbenes rammebetingelser. Vi 

føler ikke at det er sånn. Men vet ikke det. Det er en del av bildet. 

Markedsrettigheter: Draktreklame ble innført på slutten 1970-tallet. Alle 

idrettspolitikere sa at dette var for å styrke klubbene. Ingen landslag hadde 

draktreklame. Håndball var første særforbund som innførte reklame på 

landslagsdraktene. Nå har alle særforbund unntatt fotball draktreklame. I praksis er 

draktreklame i klubbene blitt veldedighet. Svært lave inntekter. 

Private arrangører: Dette dreier seg om Mosjon (sponsorer og privatpersoner) X-

GAMES. Boksegallaer med offentlig støtte. Startet jobben på 80-tallet (i Norge med 

HBS i spissen) for at arrangører/klubber skulle se at pengene kom fram til 

utøvere/klubber. Nå støtter Staten arrangement hvor ingen vet hvor pengene blir av. 

Det er vedtatt i statsbudsjettet at man skal utrede om man skal etablere et system 

utenom idretten for å tilrettelegge aktivitet på idrettsanleggene som har fått spillemidler 

og delvis bygd opp på dugnad (Venstre fikk medhold i å bruke 50 millioner til dette). 

 

 

Vi trenger politikere som vil styrke 

idrettsorganisasjonen og ikke politikere som vil svekke 

den. Det er ok at man skaffer penger til anlegg for 

aktivitet utenom NIF. 

Særforbund og media åpner for at private lag 

markedsføres: Eksempel -  Tippeligaen ble innført i 

1992. De to største mediene i Norge (NRK og VG) 

kaller det fortsatt Eliteserien.  

Når Pølsa går rulleski-konkurranser og Birkebeineren, 

markedsføres det at han representerer Team BN-bank i 

de samme mediene. 

 

Vinnerne i sponsormarkedet er private lag, toppfotball og toppidrettsutøvere. Ikke 

Breddeklubbene og arrangørene. 

Gruppen tror det er store mørketall på kostnadssiden (ikke ulovlig). Men f. eks. 

reisekasser som samles inn over tid og hvor utøvere/foreldre betaler direkte til den som 

administrerer reisen uten at det bruttoføres i klubben. I hvert fall er det slik med 

lommepenger og hotellregninger som betales direkte av utøvere/foreldre. (Typisk 
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eksempel som fører til at de med dårlig råd må bli hjemme). Mye av disse pengene 

registreres ikke i NIFs tall. 

Kostbart utstyr. Inngangspenger – heiskort – idrettshaller. 

 

Klubbenes øvrige oppgaver 

Barneidrett. Folkehelse. Funksjonshemmede. Integrering. Andre forhold.  

Barneidrett: Idrettens store møteplass – må ikke ødelegges. Mange utviklingstrekk som 

bør diskuteres. F. eks. balanse med spissing. Varierer fra idrett til idrett. Foreldrenes 

involvering osv. Må ikke ha en barneidrett som gjør at barna slutter før ungdomstiden. 

71 % av dem som har spilt fotball slutter før de er i ungdomsalderen. En godt drevet 

ungdomsidrett legger føringer for god barneidrett. 

Folkehelse: Folkehelse er det offentliges ansvar – ikke idrettens. Fysisk aktivitet og 

idrett er sundt og sparer samfunnet for store kostnader. Dess bedre rammebetingelser 

klubben har, dess flere driver idrett. Idretten har kompetanse og anlegg. Storsamfunnet 

bør benytte seg av idrettens ressurser, men må betale for det. 

Funksjonshemmede: Ny modell. Kan gjøres mer, men også det koster penger. NIF har 

god fokus på dette, men blir spisset mot «toppidretten». Liten bredde. 

Integrering: Dette er et område gruppen mener det er et kjempepotensial. Vidar Bøe og 

andre jobber med modeller som bør videreutvikles. Spesielt flyktninger. Vinn – vinn. 

Anleggsutvikling: Hva har skjedd i klubbene på anleggsutvikling. Anleggsdugnad er 

nesten umulig for klubbene på grunn av byggeforskrifter og krav til fagfolk. Klubbene 

må derfor låne til egenandelene. 

Utdannede trenere: Idrettsinteressert ungdom tar idrettsutdanning. Må ha lønn. Ender i 

skoler – treningsstudioer. Dobbelt negativ virkning for klubbene – mister trenere og de 

mest aktive medlemmene. Når vi ser hva som skjer i internasjonal ungdomsidrett, synes 

gruppen det er utrolig at man ikke fokuserer mer på dette. 

 

Konklusjon 

Dette er ikke en diskusjon om tallene er litt feil eller kan tolkes forskjellig. Gruppens 

påstand er at rammebetingelsene i klubbene er forverret kraftig. Det fører til –skyhøye 

egenandeler, -klubbene har ikke råd til ungdomstrenere, -vi har fått en idrett for dem 

med god råd og ikke for «folk flest». De ønsker en diskusjon på dette grunnlag. 

Diskusjon med bakgrunn i realitetene i klubbene: Frafall -  dokumentert av bl.a. Iver 

Hole. 6000 færre fotballungdommer på 10 år til tross for at det er brukt 7 milliarder til 

kunstgressbaner i samme periode. Familieutøvere – Ingebrigtsen, Northug, Ruud, de 

«tre store» alpinistene, osv. Nils Øverås i DNT mener at DNTs ungdoms eksplosjon 

skyldes ungdom som er lei startnummer i idretten. Gruppen mener at det ikke er 

startnummeret ungdommen er lei. Det er for dårlige tilbud til for høy pris. 

 

Løsning og framdrift 

Gruppens forslag er en tredelt løsning: 1. Gjennomgang av barne- og ungdomsidretten. 

Holdningskampanje mot foreldrene/klubbene hvor man bl.a. må se på kostnadsnivå. Vi 

må få en billigere ungdomsidrett. Ansvar: NIF. 2. Bedre klubbenes økonomiske 

rammebetingelser til aktivitet. 3. Bedre samspillet mellom idretten og storsamfunnet. 
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Mer penger til aktivitet: Gruppens forslag er omprioritering av spillemidler. 

Staten/kommunene må ta ansvar for egne anlegg, i hvert fall svømmehaller og 

skoleanlegg. De frigjorte midlene øremerkes til ungdomstrenere og kvinner. 

Ungdomstrenere: En «LAM-ordning» administrativt. Idrettsrådene godkjenner 

trenere/treningsgrupper. Aldersgruppe 13- 19 år. 60 000 tredeles – Stat – Kommune -  

Klubb/sponsor. 

Klubbenes egenandel: Gruppen mener klubbenes egenandel vil bli samfunnets beste 

sponsorkonsept. Fokus på ungdom. Plass til en nasjonal og en lokal sponsor. Eget utstyr 

til disse trenerne. Klubben har frivillige ressurser forutsatt at man har trenere. Klubbene 

får automatisk fokus på ungdomsidretten. 

Toppidrett kvinner: Erkjenne at treningsarbeidet i lagidretter foregår i klubb – også på 

toppnivå. 15 millioner i premier i kvinneseriene i fotball og håndball. 7, 5 – 5 – 2,5 til 

de tre beste lagene. Må spisses. Larvik og LSK har vist at det nytter. Nå er det fare for at 

begge ikke greier det lenger – en katastrofe mener gruppen. Ingen ting engasjerer som 

lagidretter når de lykkes. For mange av oss er adventstidens største opplevelse 

sprudlende håndballjenters kamp mot verdens beste. Eget kvinneidrettsprosjekt i OLT. 

Framdrift: Gruppen mener norsk idrett stå overfor et valg. Enten må det tas en åpen 

diskusjon med takhøyde og ydmykhet og diskutere realistiske virkemidler med staten. 

Eller innse at idretten mister sin posisjon som Norges desidert største 

ungdomsorganisasjon. Idrettsstyret må bruke tiden på å kommunisere en ny 

idrettspolitikk til Stortinget. 

I tillegg må det gjennomføres en bred holdningskampanje i idretten på alle nivå. Fra 

doping, via rammebetingelser til økonomisk nøkternhet. Vi må gjenvinne det omdømme 

idretten alltid har hatt. Det må bli slutt på at Stortinget bevilger penger til en alternativ 

aktivitetsorganisasjon. Gruppen er ikke imot at det bevilges penger til anlegg for «ikke-

medlemmer» - forutsatt at det er penger til det. 

Gruppen ønsker en idrett hvor alle kan delta uavhengig av: Økonomisk evne. Sosial 

status. Etnisk og seksuell bakgrunn. Idrettslig nivå. 

 

Ivar Egeberg og hans kollegaer i gruppen, betegnet «9 eldre» menn, har satt fokus på 

det vi alle er enige om er det viktigste organisasjonsleddet i idretten, nemlig klubben. 

Han og de er opptatt av at klubben derfor må få best mulige vilkår for å skape best 

mulig aktivitet for flest mulig – og med en prioritet mot ungdom. Det var 

tankevekkende innspill vi ble presentert for – og som absolutt er verd oppmerksomhet 

for diskusjon på høyeste nivå i idrett og samfunn. Og at det ikke bare blir en diskusjon, 

men også en konklusjon som ender opp i forbedrede vilkår for klubben! 

Mange takk for tankevekkende innspill, Ivar! 
Andreas Morisbak 

 

 

 

Ivar Egeberg har nettopp gitt ut en bok «I det lange løp» som han 

velvilligst gav ut gratis til medlemmene i NIV. Se egen omtale av 

denne boken lenger ut i bladet. 
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Nye NIV-medlemmer 

 

Tove Strand 

Tove er sosialøkonom med utdannelse fra 

Universitetet i Oslo.  

Hun har omfattende arbeidserfaring fra så 

vel statlig som kommunalt arbeide. 

Hun har vært helse- og sosialminister og 

arbeids- og administrasjonsminister samt 

innehatt en rekke lederstillinger bl. annet i 

Norad, Norsk forskningsråd og på 

forskjellige sykehus. 

 

I idretten har hun innehatt verv som 

styremedlem i Norges Håndballforbund, 

styremedlem og visepresident i NIF. 

Hun har i tillegg innehatt en rekke 

internasjonale og nasjonale verv utenom 

idretten. 

  
Erling er utdannet som elektroingeniør og 

økonom. Han har i tillegg 

kystskippereksamen og seiler mye. 

Han har arbeidet som elektriker på bygg, 

som leder i elektrobransjen, (Storm 

elektro) eiendomsutvikling, men bruker 

for tiden mest tid som styreleder i Årungen 

ro- og Padlesenter. 

Erling har vært president og medlem av 

styret i Christiania Roklub i mange år. Har 

også andre tillitsverv inne rosporten. 

 
 

Erling sammen med ro-kameratene, fra 

bau Per Arne Holman, Lars Jensen, Bjørn 

Lindholt og selvfølgelig Erling som strok. 

 

 

 
 

 

Erling Storm 
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MINNEORD 
 

 

Egil GULLIKSEN 
(30.11.1932 – 11.05.2017) 

 

 
 

Egil Gulliksen 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

Egil Gulliksen døde 11. mai 2017, vel 84 år 
gammel. En markant skikkelse i norsk 
friidrett er dermed borte fra arenaen. 
 
Egil ble født i Skotselv, Buskerud, 30. 
november 1932. I sin aktive periode 
representerte han Bakke IF, Øvre Eiker. Han 
kom imidlertid tidlig med i administrativt 
idrettsarbeid og fikk allerede som 30 åring 
NFIFs fortjenestediplom. 
 
Innenfor NFIF hadde Egil tillitsverv i 47 år. 
Han kom med i Treningsutvalget i 1957, 
hvor han medvirket, tidvis som formann, 
fram til 1978. Dette var forbundets 
landslags- og toppidrettsorgan, og følgelig 
et helt sentralt virkefelt. Inn i 
forbundsstyret kom han 1963, ble 
viseformann i 1969 og var formann fra 
1972 til 1976. 

Etter formannsperioden medvirket Egil aktivt i forbundets virksomhet fram til 2004, 
bl.a. som medlem og leder av lovutvalget (1981-2004) og teknisk komité (1987-2004). 
I 1974 startet Egil opp ”Høvik jogg”, en lokal mosjonsvirksomhet som fikk stor 
oppslutning og tilsvarende betydning for befolkningen i nærområdet. I 2005 fikk han 
Kongens Fortjenstmedalje i Gull for sin innsats for friidretten og medmennesker. 
 
Egil Gulliksen var først og fremst friidrettsleder, men også en tydelig og engasjert 
idrettsleder. I dette ligger at hans hovedinteresse var og forble friidrett, men at han 
hele tiden, og særlig etter at han la til side de tyngste forbundsvervene, engasjerte seg 
aktivt i idrettsarbeid med et klart miljø- og samfunnsorientert sikte. Høvik-joggen ble 
ett særdeles tydelig uttrykk for hans utrettelige og langvarige innsats for å glede 
medmennesker gjennom samvær og fysisk aktivitet. 
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Egils dype engasjement for og hans omfattende detaljkunnskap om friidrett var et 
kjennemerke. Han var sannsynligvis forbundets reelle leder en tid før han ble valgt til 
formann. Hans innsikt og engasjement ga tiltak og beslutninger retning før 
formannsrollen tilførte formell autoritet. Som formell leder fortsatte han sin 
medvirkning i friidrettens indre liv og virke i en grad det er vanskelig å fatte omfanget 
av. 
 
At Egil i en årrekke var viseformann og formann for Stiftelsen for Norsk Friidrett, hører 
med til bildet av et varig engasjement. At han også satt en periode i Norges 
Idrettsforbunds styre (1976-78), bør nevnes, selv om denne form for idrettsledelse 
neppe helt samsvarte med Egils behov for å være nærmere idrettsaktivitetens 
konkrete utfordringer. 
 
Sammen med Arne B. Mollén deltok Egil i etableringen av NIV (Norske Idrettsleder-
Veteraner) i 1988, en forening som ble (og er!) til stor glede for mange av hans 
kolleger. I NIV var Egil et fast møtende, aktivt og interessert medlem til det aller siste. I 
denne vennekretsen hørte han naturlig hjemme og følte ekte tilhørighet. 
 
Ved Egils bortgang har friidretten mistet en av sine fremste og ekte representanter. 
Dybden i og varigheten av hans engasjement for friidretten kan ikke overvurderes, 
samtidig som hans blikk for idretten i samfunnets tjeneste utfylte bildet av en 
idrettsleder med større perspektiv. 
 
Vi minnes Egil med vemod og glede, og lyser fred over hans minne! 
 

Hans B. Skaset 

 

 

 

 

 

NIV-medlemmer som har gått bort 

 

Navn Født Død Innmeldt Kategori Omtalt i NIV-

Nytt 

Egil Gulliksen 30.11.32 11.05.17 1988 Friidrett 3-17 

Finn Hauger 04.06.31 30.06.17 1994 Hundekjøring 

/Idrettsadmin. 

3-17 

Tom A. 

Schanke 

31.07.40 19.08.17 2001 Fotball 3-17 
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MINNEORD 
 

 

Finn HAUGER, 
(04.06.1931 – 30.06.2017) 

 

 
 

Finn Hauger 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

 

Finn Hauger sovnet stille inn 30. juni i en 

alder av 86 år. Han ble bisatt i Vålerengen 

kirke 11. juli. 

Finn er født og oppvokst på Vålerengen og 

VIF var uten tvil klubben i hans hjerte. Han 

startet som spiller på småguttlaget i fotball  

med kretsmesterskap i 1945 og han 

avsluttet som «oldermann»/leder i VIFs 

aldermannsliga i 2010. 

Som ung drev han også med hopp og 

langrenn, men gikk tidlig over i 

lederroller og ble dommer i både 

fotball, håndball og ishockey. 

Finns store idrettsinteresse brakte han 

over i de frivilliges rekker, og han 

skolerte seg derfra til lederoppgaver 

gjennom målrettet kursutdanning. 

Han ble en framtredende leder innen 

Oslo-idretten gjennom vel 40 år. 

Tidlig på 70-tallet var Finn både leder i 

Oslo Bedriftsidrettskrets, styremedlem i 

Oslo idrettskrets og styremedlem i 

Norges Bedriftsidrettsforbund. 

Engasjementet førte han over fra 

frivillighet til fast jobb. Fra januar 1975 

var han først organisasjonssjef fram til 

1982. Deretter generalsekretær i Oslo 

idrettskrets fram til 1995.Han var bl.a. 

en sterk pådriver da kretsen planla og 

fikk bygget Ekeberg idrettshall og 

administrasjonsbygg. 

Finn var en familiekjær mann til stor 

glede for kone, 3 barn, 5 barnebarn og 2 

oldebarn. 

Finn ble medlem i NIV i 1994. 

Vi lyser fred over Finn Haugers minne. 

Per Wright 
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MINNEORD 
 

 

Tom A. SCHANKE 
(31.07.1940 – 19.08.2017) 

 

 
 

Tom A. Schanke 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 
 

Den sørgelige beskjeden har kommet om 

at idrettshistoriker og siv. økonom, 

Tom A. Schanke, er død. 

 

Tom ble 77 år, og han sovnet stille inn i 

sitt hjem i Oslo lørdag 19. august. 

 

Tom A. Schanke hadde slitt med helsen 

en stund, og hans bortgang kom ikke 

som noen stor overraskelse på noen av 

oss som hadde jevnlig kontakt med Tom.  

Tom vokste opp på Hønefoss. Han sa selv at 

han var på alle idrettsstevner på Hønefoss 

under oppveksten. Han drev meget allsidig 

med idrett i sine barne- og ungdomsår. Det 

ble etterhvert fotball og friidrett han drev 

mest med. 

 

Siviløkonomen fra Hønefoss har en idretts-

CV som er lang, mye lengre enn de fleste av 

oss andre i norsk idrett. Det lar seg ikke her 

gjøre å gjengi alt han holdt på med gjennom 

årenes løp. 

 

Vi kan konkludere med at hans kunnskap og 

engasjement om idrett var enorm, han var 

meget sterk i sine meninger og han var et 

levende idrettsleksikon. 

Som idrettshistoriker, og særskilt på 

statistikk og resultater, vil han bli stående 

som den største, og her ligger det en 

uerstattelig arv etter Tom. En arv som må 

forvaltes og utvikles videre av 

idrettsorganisasjonen, akademia, aktuelle 

muséer og andre idrettshistorikere. 

 

I 2012 utga han Norsk Idrettsleksikon i 4 

bind. Dette verket var et resultat av nitidig 

arbeid, research, samtaler og skrivearbeid 

nærmest døgnet rundt på hele 2000-tallet. Et 

arbeid som krevde betydelig arbeidsdisiplin 

for å kunne fullføre. Norsk Idrettsleksikon 

vil for all fremtid lyse i idrettshistorien. Det 

er en uerstattelig arv for etterkommere med 

idrettsinteresse. 

Tom A. Schanke ble tildelt NIFs hederstegn 

i 2015. 
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På Fotballtinget til Norges Fotballforbund fremmet Tom om lag 100 lov- og 

endringsforslag gjennom alle de årene han representerte der. Ca. 80 av disse forslagene 

ble vedtatt. 

Det mest kjente vedtaket ble iverksatt i 1987 da det ble bestemt at alle uavgjorte kamper 

skulle avgjøres på straffesparkkonkurranse. Denne historien er meget godt beskrevet i 

VG den 4. juni i år, og Tom har uttalt mange ganger "at den dag i dag fatter jeg ikke 

hvordan forslaget gikk gjennom". Det gjør ingen andre heller. 

 

Tom var idrettshistoriker, fotballeder, kommentator, speaker, konferansier, arrangør og 

en helt spesiell person. Tom var en venn. Han hadde sin egen lille, men betydningsfulle, 

nettavis; Kyllingposten. Den siste Kyllingposten kom ut så sent som 13. august i år. 

Alle i idretts-Norge som hadde spørsmål de ikke kunne få svar på, fant svaret ved en 

telefon til Tom. 

 

En stor ressurs, fargeklatt og historiker er gått bort. Tom har tatt sitt siste straffespark. 

Ballen er lagt død. En uredd og korrigerende stemme i det offentlige idretts-ordskiftet er 

dessverre borte og vil bli savnet. Tom stod oppreist der ingen andre stod. 

Takk for alt Tom A. Schanke har bidratt med til norsk idrett. Våre varmeste tanker går 

til hans sønn, Thomas, og barnebarna Andreas og Fredrik. 

 

Inge Andersen, 

tidligere generalsekretær  

i Norges idrettsforbund 

 

 

 

 

JUBILANTER fremover 

 

26.09.47 Erling Rimeslåtten 70 år 14.10.47 Per Otto Furuseth 70 år 

27.09.47 Hans Petter Carlsen 70 år 30.11.47 Bjørge Stensbøl 70 år 

04.10.42 Ørnulf Samuelsen 75 år    
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Hvem aspirerer til NIV´s Ærespris? 
 

NIVs Ærespris ble første gang utdelt til Stein Johnson i 1992 og er siden blitt delt 

ut hvert år, med unntak av to år. I fjor fikk Cato Zahl Pedersen prisen. Komitéen 

som skal innstille på kandidat til styret består av leder Per Wright, medlemmer 

Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Odd Flattum. Komitéen inviterer 

medlemmene til å komme med innspill på kandidater. 

 

I vedtektene for Æresprisen står det: 

 

 

«Æresprisen kan tildeles en norsk leder eller trener som 

har gjort en særlig fortjenestefull innsats for idretten i de 

senere år. Ved vurderingen legges spesiell vekt på 

konkrete resultater, som kan føres tilbake til 

vedkommendes virke som leder eller trener. 
 

 

Æresprisen er tidligere tildelt følgende personer: 

 

1992: Stein Johnson (trener/leder) 

1993: Ola K. Bakke (leder) 

1994: Thor Ole Rimejordet (leder / trener) 

1995: Egil «Drillo» Olsen (trener) 

1996: Arne B. Mollén (leder) 

1997: Ikke utdelt 

1998: Arne Haukvik (leder) 

1999: Rigmor Andresen (leder) 

2000: Marit Breivik (trener) 

2001: Inggard Lereim (lege / leder) 

2002: Nils Arne Eggen (trener) 

2003: Ikke utdelt 

 2004: Aage Møst (leder) 

2005: Kjell Emblem (leder) 

2006: Rolf Nyhus (leder) 

2007: Unni Helland (leder / trener) 

2008: Egil Gulliksen (leder / trener) 

2009: Petter Løvberg (trener) 

2010: Jarle Aambø (leder) 

2011: Roy Johansen (trener) 

2012: Thorir Hergeirrson (trener)  

2013: Egil Kristiansen (trener)  

2014: Anders Besseberg (Leder) 

2015: Daima Akin (Trener) 

2016: Cato Zahl Pedersen 

 

Send ditt forslag – med kort begrunnelse – til en av komitéens medlemmer: 

Per Wright perfw@online.no, Hans B. Skaset hansbs@online.no, Berit Berthelsen 

berit.berthelsen@gmail.com eller Odd Flattum odd.flattum@yahoo.no. 

 

 

FORSLAGSFRIST: 30. september 2017 
  

mailto:perfw@online.no
mailto:hansbs@online.no
mailto:berit.berthelsen@gmail.com
mailto:odd.flattum@yahoo.no
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Hvem fortjener sportsjournalistprisen i år? 
 

NIV´s sportsjournalistpris skal utdeles for tiende gang. I den sammenheng ønsker 

komitéen innspill fra NIVs medlemmer på gode kandidater. 

 

Hva mener DU? 
 

Så langt er prisen delt ut til gode journalister med ulike egenskaper i en god blanding av 

riksavis, regionsavis, nettavis og fjernsyn. 

 

I vedtektene for prisen står det: 

 

 

«Prisen deles ut til en norsk journalist som har gjort en 

særlig fortjenestefull innsats for utvikling av 

journalistikken innenfor sportsområdet. Ved 

vurderingen legges det vekt på at vedkommende har satt 

idretten og dens betydning inn i en samfunnsmessig 

sammenheng, har dokumentert særlig god innsikt i 

generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig 

kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal 

språkføring og formidlingsevne vektlegges». 
 

 

Prisen er tidligere tildelt følgende personer: 

2008: Dag Vidar Hanstad (Sport Media) 

2009: Mette Bugge (Aftenposten) 

2010: Truls Dæhli (Verdens Gang) 

2011: Kjetil Kroksæter (Adresseavisen) 

2012: Reidar A. Sollie (Dagsavisen) 

2013: Ola Bernhus (Aftenposten) 

2014: Davy Wathne (TV2) 

2015: Esten O. Sæther (Dagbladet) 

2016: Arne Hole (Aftenposten) 

 

Send ditt forslag – med kort begrunnelse – til en av komitéens medlemmer: 

Åge Dalby (aa-dalb@online.no) – Ellinor Allergodt (hakona@online.no) - Andreas 

Morisbak (a.morisbak@fotball.no) – Britt Mellegaard bri-mell@online.no. 
 

FORSLAGSFRIST: 30. september 20 
 

mailto:aa-dalb@online.no
mailto:hakona@online.no
mailto:a.morisbak@fotball.no
mailto:bri-mell@online.no
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Anmeldelse: 

Ivar Egeberg; 

«I det lange løp» 
 

 

Boken er utgitt på Svein Sandnes 

forlag i 2015. 

På styremøtet i Norges Idrettsforbund 

08.02.04. trakk generalsekretær Ivar Egeberg 

seg med øyeblikkelig virkning fra sin stilling. 

Årsaken var at regnskapet til NIF for 2003 

viste et underskudd på 36 mill. kroner. 

Vi som var administrative og politiske ledere 

i idretten på den tiden fikk høre svært lite om 

denne saken fra Ivars side. 

I denne selvbiografien forteller han om sin 

oppvekst i Blaker og om livet som utøver, 

ansatt og tillitsvalgt i norsk idrett.  

Men vi får også lese om hans arbeid i flere 

store bedrifter som Storebrand, 

Kulturdepartementet, Senterpartiet og Det 

Norske Travselskap.  

Til slutt setter han av to kapitler der han 

beskriver litt om hvordan han synes at norsk 

idrett skal utvikle seg videre. 

Et tema han for øvrig også fikk belyst på vårt 

medlemsmøte 23. mai i år. 

Ivar skriver på en svært god måte, synes jeg. Det er artig å lese om hans bakgrunn, 

oppvekst og miljø og på hvilken måte han ble rekruttert inn i de mange forskjellige verv 

og stillinger han har hatt. 

Boken er for oss som opplevde den hektiske vinteren og våren i 2004 et viktig 

supplement for å forstå hendelsene som førte til at Ivar gikk fra sin stilling. 

Det er ikke til å unngå et en slik bok kan oppfattes som et forsvarsskrift for «den 

forurettede», men jeg leser ikke boken som dette. Tvert om, synes jeg han behandler de 

forskjellige temaene på en opplysende måte.  

Ivar har sine sterke og svake sider – og dem er han klar over! 

I boken er han også flink til å rose, men også rise dem han mener fortjener det. 

Det gjør at dette er en underholdende og artig bok å lese for oss som satt sentralt da det 

stormet som verst. 

Takk Ivar! 
Petter Riiser 

PS. Boken kan fås kjøpt fra forlagets hjemmeside www.bokstabburet.no med 12,5% rabatt.  
 

http://www.bokstabburet.no/

