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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

16. årgang Nr. 4  oktober 2017 
 

 

Årsmøte og julebord på trappene! 
 

 

 
 

 

Tre medlemmer fra NIV koser seg på årsmøtet i 2016.  

Fra venstre Paul Nestaas, Berit Skirstad og Per Corneliussen 
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Åpen idrettsorganisasjon 
 

I løpet av 2017 har det vært oppe en rekke saker 

vedrørende åpenhet i norsk idrett.  

 

Så vel kulturminister Linda Hofstad Helleland og 

idrettspresident Tom Tvedt har berørt temaene på våre 

medlemsmøter. 

 

I tillegg har det vært store avisoverskrifter om saken i 

flere aviser. 

 

Som en av de største frivillige organisasjonene er det 

svært viktig at man har et åpent og gjennomsiktig 

forhold til sine saker og økonomi. Det vil bare gi 

kimen til spekulasjon og mistro såfremt ting holdes 

skjult for medlemmene eller den offentlige interesse. 

 

NIV-nytt vil gjerne gi honnør både til kulturministeren, 

som har initiert dette, og til idrettspresidenten som har 

effektuert det. Forhåpentligvis kan dette gi inspirasjon 

til andre internasjonale organisasjoner om å gjøre 

tilsvarende grep med sine disposisjoner. 

 

I NIVs vedtekter §10 står det at saksdokumenter skal 

sendes ut senest en uke før årsmøtet. Saksdokumentene 

legges derfor fram i dette nummer av NIV-NYTT. 

Vi anmoder alle våre medlemmer til å sette seg 

grundig inn i sakene, slik at årsmøtet kan bli håndtert 

på en ordentlig og ryddig måte. 

 

Det er med stor sorg vi registrerte at redaktøren av 

«Kyllingposten» Tom A. Schanke har gått bort. Vi 

trykket minneord om han i NIV-Nytt nr. 3-17, men vi 

vil gjerne gjenta her at savnet etter han og hans 

hjertebarn «Kyllingposten» vil vare langt fram i tid. 

 
Og endelig gjør dere klare for vårt siste møte i år, 

julebordet, som arrangeres på Olympiatoppen onsdag 

13. desember. 
 

 

  

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

Redaksjon:  Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Foto:  Håvard Lillegård 
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ÅRSMØTE 2017 
torsdag 9. november kl. 16.30 

med vertskap 

Norges idrettsforbund 
 

Program: 

16:30 – 17:00 Ankomst i Colosseum 

17:00   Ankomst av HM Kong Harald 

17:00 – 17:30 Samvær og forfriskninger 

17:30 – 18:00 Velkommen ved president Tom Tvedt, NIF, og  

leder Per Wright, NIV. 

 

18:15  NIVs årsmøte 

Årsmøtet åpnes av leder, og det velges møteleder. 

 

Dagsorden: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder 

3. Styrets beretning 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

5.1. Forslag om endring av vedtektenes § 8 

5.2. Forslag til endring av NIVs vedtekter § 4 

5.3. Forslag om fullmakt til styret om arbeidet med Æresgalleriet 

5.4. Forslag om NIVs ærespris og NIV’s sportsjournalistpris 

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 

 

19:15  3 retters middag med underholdningsinnslag 

21:00  Sosialt samvær med kaffe og avec 

22:30  Avslutning  
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Sak 3 STYRETS BERETNING  

 

For perioden 1. oktober 2016 – 30. september 2017 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 29. årsmøte 3. november 2016. Norges 

Idrettsforbund (NIF) var vertskap. Møtet ble holdt i Kinoteket på Ullevål Stadion med 

70 deltakere. 

 

Valg av styre 

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). 

 

Valg av revisorer 

Brit Mørk (gjenvalg). Jarl Bibow (ny). 

 

Valg av valgkomité 

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

Seeberg (gjenvalg), vara Unni Nicolaisen (gjenvalg). 

 

Styreoppnevnte utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

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

Wright og Petter Riiser har fulgt opp denne prosessen. 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

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

Flattum. 

Aftenpostens 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: Per Wright, Elisabeth Seeberg og Berit 

Skirstad. 

Kapitalplassering, lover og regler 

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

Sundelin. 

Redaksjonsutvalg 

Redaktør: Petter Riiser. Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard 

Lillegård (foto). 
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Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr. 30.09.2017 hadde NIV 155 medlemmer. 5 medlemmer har gått bort i perioden:  

Peter Johan Meidel Lange, Olav Aaboen, Tom A. Schanke, Finn Hauger, Egil 

Gulliksen. 4 nye medlemmer er tatt opp: Tove Strand, Erling Rimeslåtten, Erling Storm, 

Paul Lereim. 

 

Styrets virksomhet 

Styret har i perioden holdt 10 styremøter. Den største og viktigste saken for styret har 

vært forberedelser og gjennomføring av Nordisk Veterantreff, men også 

kapitalplassering og Æresgalleriets bilder har vært sentrale saker. 

Julemøtet med ledsagere ble også denne gangen arrangert på Toppidrettssenteret. 

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. Styret synes også det er viktig å gi oppmerksomhet til 

medlemmer som fyller runde år. 

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. 

11.10.16 Rune Andersen Internasjonal antidopingpolitikk – hva 

skjer videre med Russland, IOC og 

WADA. 

45 

12.12.16  Juletreff med ledsagere 40 + 27 

17.01.17 Peder Lunde jr. Med «Sunlight» gjennom Europa på 

elver og kanaler. 

36 

28.03.17 Kulturminister 

Linda Hofstad 

Helleland 

 

Idrettens betydning og ansvar. 

 

58 

25.04.17 Lars Lagerbäck Mitt lederskap; 

Erfaringer fra tidligere og nå arbeidet 

med det norske landslaget. 

35 

23.05.17   Ivar Egeberg Idrettslaget som viktigste ledd i norsk 

idrett. 

38 

16 – 18.06.17 Nordisk konferanse for 

idrettslederveteraner. 

109 

12.09.17  Tom Tvedt Hvor står norsk idrett? 46 
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Nordisk konferanse for idrettsleder-veteraner i Oslo 16. – 18.06.17 

Nordisk konferanse holdes annet hvert år og arrangementet går på omgang mellom de 

nordiske land. Denne gangen var det altså Norges tur. 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 var bare positive. Totalt samlet arrangementet 100 betalende deltakere, hvorav 

54 var norske og 44 kom fra de andre nordiske land samt 2 fra Estland. Det vises til den 

fyldige rapporten fra konferansen som finnes både digitalt og i papir. Den er sendt alle 

pr. E-post. 

 

Årsmøte 2016 

Det var spesielt hyggelig at moderorganisasjonen NIF hadde påtatt seg og velvillig stilte 

opp som vertskap for årsmøtearrangementet denne gangen. Således kunne vi både 

opptre og hygge oss på idrettens «hjemmebane». Inge Andersen, Elisabeth Seeberg og 

Marit Almåsvold Røste var det sentrale trekløveret i arrangementet som ble gjennomført 

på en meget tilfredsstillende måte. 

 

Før selve årsmøtet holdt idrettspresident Tom Tvedt et tankevekkende innspill om noen 

av NIFs utfordringer i dagens samfunn. 

 

Cato Zahl Pedersen, Marit Wiig og Hans Petter Carlsen ble tildelt de synlige bevisene 

på at de var tatt opp som medlemmer i NIV. 

 

I etterkant av årsmøtet ble NIVs priser delt ut.  

Leder av det styreoppnevnte utvalget for Norske Idrettsleder-Veteraners 

Sportsjournalistpris, Åge Dalby, foretok overrekkelsen av prisen til Arne Hole, 

Aftenposten. 

 

Berit Berthelsen, medlem i det styreoppnevnte utvalget for Norske Idrettsleder-

Veteraners Ærespris, foretok overrekkelsen av æresprisen til Cato Zahl Pedersen. 

 

NIV-NYTT 

Det er, som tidligere, gitt ut fire nummer i perioden. Bladet gjengir referater fra 

medlemsmøter og andre NIV-arrangementer, minneord over medlemmer som er gått 

bort, jubileumsdager, artikler om fysisk aktivitet for eldre, et par bokomtaler av bøker 

utgitt av NIV-medlemmer og eventuelle andre aktuelle innspill. En god del bilder 

plusser vi gjerne på med. 

 

NIVs hjemmeside (http://idrettsveteraner.com/) 

En forsøker å oppdatere hjemmesiden med noen aktuelle NIV-aktiviteter etter hvert og 

knytter bladet NIV-NYTT også til internettsiden. 

Det arbeides fortsatt med oversikt og arkivering av dokumenter fra starten og fremover. 
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Norsk Idretts Æresgalleri 

Norsk Idretts Æresgalleri ble stiftet av NIV og åpnet i januar 1991. I september 1998 

ble den løpende driften overlevert til Norges Olympiske Museum (NOM) som igjen har 

videreført avtalen til Stiftelsen Maihaugen, senere navneendring til Norges Olympiske 

Samlinger (NOS), en avtale som løper til 31.10.2018.  

I forbindelse med flyttingen av NOM til Maihaugen ble 41 bilder, ved en feiltakelse 

kastet, mens resten av bildene ble hengt opp i Håkons Hall på Lillehammer. 

Ved flere befaringer, senest 27.02.17 er det konstatert at bildene er i sørgelig forfatning, 

og styret har derfor vedtatt å avslutte samarbeidet i sin nåværende form med NOS og 

søke en annen og bedre presentasjon av våre fremste idrettsutøvere gjennom tidene.  

I den anledning arbeider styret i samarbeid med tidligere Scanpix, nå NTB, som har 

rettighetene til bildene, om å etablere en mer moderne plattform, der bildene lettere kan 

være tilgjengelige for allmenheten. (Se eget forslag til årsmøtet om denne saken, red. anm.) 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

Denne prisen tildeles en norsk trener eller leder som har gjort en særlig fortjenstfull 

innsats for idretten i de senere år. Prisen ble første gang delt ut i 1992 og er tidligere delt 

ut 24 ganger. 

 

Æresprisen i 2016 ble tildelt Cato Zahl Pedersen. Han har i en årrekke identifisert idrett 

for funksjonshemmede ved sine fremragende prestasjoner og sine systematiske, skarpe 

og konsekvente bidrag til oppmerksomhet om funksjonshemmedes kår i idretten og 

samfunnet. Han har vært og er et forbilde, initiativtaker, pådriver og årvåken talsperson 

for en vanskeligstilt gruppe i idrettssamfunnet. 
 

Hans praktiske, direkte medvirkning gjennom forberedelser og deltakelse i 

Paralympiske leker sommer og vinter, både som utøver, veileder og leder, gjør Cato 

Zahl Pedersen vel kvalifisert til NIVs Ærespris. 
 

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. 
 

Arne Hole har vært yrkesaktiv journalist i 40 år. Han startet karrieren i Asker og Bærum 

Budstikke i 1976 og har siden vært ansatt i Aftenposten. 
 

Fagområdet har i hovedsak vært håndball, bandy, golf og friidrett. Men Hole får prisen 

for sine unike og treffsikre spalter «Hole in one» og «Bak mål» - som også ble gitt ut i 

bokform i 2006. Med smil, humoristisk snert og velvalgte ord har Hole i nøyaktig 20 år 

gitt liv til «Hole in one». En unik spalte har erobret en fortjent plass i norsk 

sportspresse. Hole har bevist at «spark» til trenere, ledere, utøvere og konkurrenter i 

andre medier -  kan utføres elegant og syrlig gjennom muntre skråblikk. Hole har all 

ære for rollen som glad budbringer i norsk idrett.  
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Aftenpostens gullmedalje 

Aftenpostens gullmedalje for 2016 ble tildelt Ada Hegerberg 

 

Representasjon 

Berit Berthelsen og Andreas Morisbak representerte NIV på Riksidrottens Vänners 100 

års jubileum 25. november. 

 

Økonomi 

Økonomi Nordisk 

Det vises til egen rapport fra Nordisk konferanse for idrettsleder-veteraner i Oslo, sendt 

alle medlemmer i september. 

 

Totalt samlet arrangementet 100 betalende deltakere, hvorav 54 var norske og 46 kom 

fra de andre nordiske landene samt Estland. 

 

Vi planla ut fra en forventning om 70- 80 norske deltakere (medlemmer + ledsagere). 

Siden foreningen har en relativt romslig økonomi var målet å skape et godt faglig 

program og et minneverdig arrangement, og vi forutsatte derfor å benytte noe av 

foreningens kapital til formålet. 

 

Utgiftene ble i tillegg noe høyere enn forutsatt, blant annet fordi vi ble belastet lokalleie 

ved alle arrangementer på hotellet.  

Utgiftene oversteg inntektene med kr 41.142,-. 

 

Foreningens økonomi 

Årets regnskap avviker betydelig fra budsjett spesielt fordi «arrangementsinntekter» og 

«arrangementsutgifter» ikke omfatter inntekter og utgifter vedrørende det nordiske 

arrangementet, bortsett fra en bevilgning på kr. 40.000,- over foreningens budsjett til 

arrangementet. 

 

Resultatet er derimot omtrent som budsjettert til tross for merforbruk i forbindelse med 

Nordisk Veterantreff og at vi hadde budsjettert med å benytte noe av den forventede 

avkastningen på den besluttede plasseringen av oppspart kapital i fond (se nedenfor). 

Merforbruket ved det nordiske arrangementet er kompensert ved at vi fikk et høyere 

utbytte fra DNB enn budsjettert, og at vi ikke har benyttet det vi budsjetterte til 

Æresgalleriet (se egen redegjørelse om dette). 

 

I henhold til Idrettens regnskapsbestemmelser, har styret vedtatt at samtlige 

bankutbetalinger skal godkjennes av to personer. 
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Våre aktiva-plasseringer: 

Aksjer i DNB: 

NIV har 18.822 aksjer i DNB. I balansen er disse aksjene bokført med kr. 616.160,-. 

DnBs aksjeverdi pr 29.09.2017 er kr 160,50 pr aksje, dvs. at våre 18.822 aksjer pr den 

datoen har en verdi på kr. 3.020.931,-. Mottatt utbytte i 2017 var kr 107.285,40. 

 

Plassering i fond i Forvaltningshuset as: 

I november 2016 plasserte vi kr. 505.000,- i Forvaltningshusets «F 40 fond», dvs. et 

fond hvor fordelingen mellom aksjer og andre verdipapirer er 40/60. Pr. 29. september 

2017 hadde denne plasseringen en verdi på kr. 540.962,-. Vi har valgt å la plasseringen, 

inklusive avkastningen, løpe ubeskåret videre i Forvaltningshusets regi. 

 

Kontoer i Nordea: 

Driftskonto: Der står det pr. 30.09.2017 kr. 15.238,07. Renter mottatt 31.12.2016 for 

2016 var kr. 17,53. Renter opparbeidet så langt i 2017 er kr 20,98. 

 

Kapitalkonto: Her står det pr. 30.09.2017 kr. 208.973,29. Renter mottatt 31.12.16 for 

2016 var kr. 2.992,91. Renter opparbeidet så langt i 2017 er kr. 586,31. 

 

Driftskontoen har til enhver tid tilstrekkelige midler til å møte den løpende drift. 

Saldoen reguleres ved overføring fra og til Kapitalkontoen. Vi gjør det slik selv om 

dagens rente er begrenset også for kapitalkonto. 

 

 

 

Oslo 10. oktober 2017 

 

 

 

Per Wright  Lars Kolsrud  Atle Sundelin  Andreas 

Morisbak 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 

 

 

 

 

 

      

Berit Berthelsen  Ellinor 

Allergoth 

 Dikke Eger  Petter Riiser 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 
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Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 
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Forslag til vedtak: 

Regnskap for 2016/17 godkjennes og styret gis ansvarsfrihet. 
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Sak 5 Innkomne forslag 

 

 

 

Sak 5.1 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 8 Valgkomité, første 

setning: 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Vedtektene lyder: 

Foreningen skal ha en valgkomité som består av leder, 2 medlemmer og 1 

varamedlem. 

 

Forslag til ny tekst: 
Foreningen skal ha en valgkomité som består av leder og 3 medlemmer. Ved 

stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

 

Styrets begrunnelse: 

Hverken NIVs styre eller styreoppnevnt utvalg opererer med varamedlemmer. 

 

 

 
Sak 5.2 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 4 Innmeldingsavgift og 

årskontingent, siste linje: 
Forslagsstiller: 

Kåre J. Grøtta. 

 

Vedtektene lyder: 

Fra og med det år et medlem fyller 86 år, er medlemmet fritatt for å betale 

kontingent. 

 

Forslag til ny tekst: 
Fra og med det år et medlem fyller 80 år, er medlemmet fritatt fra å betale 

kontingent. 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Foreningen har en betydelig formue som har økt svært mye i det siste året p.g.a. 

kursøkningen i DNB-aksjene og forhåpentlig også etter en fornuftig plassering av 

den ledige kapitalen (Nordea-kontoen). 

 

Styrets vurdering: 

Styret vil ikke gå inn for at aldersgrensen går ned fra 86 år til 80 år. 

Det vil innebære at ca. 1/3 av NIVs medlemmer ikke skal betale årskontingent. 

Styret mener at det blir en for høy andel av medlemmene. 
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Sak 5.3 Forslag om fullmakt til styret om arbeidet med Æresgalleriet 

 
Bildene i Æresgalleriet henger i 

dag i Håkons Hall på Lillehammer. 

Åge Dalby har ved flere 

anledninger gjort styret 

oppmerksom på den dårlige 

befatningen bildene har vært i, i 

tillegg til at flere av bildene er 

forsvunnet i forbindelse med en 

flytting. 

2 medlemmer av styret, Wright og 

Riiser, samt en profesjonell 

fotograf og Åge Dalby 

gjennomførte 27.2.17 en befaring 

med tanke på å finne en bedre 

løsning for Æresgalleriet. 

 
 

 

Avtalen om drift av Æresgalleriet som foreningen har med Norges Olympiske Muséer 

går ut 31.10.18. Styret har vært i kontakt med NTB, tidligere Scanpix, som har 

opphavsretten til bildene. Styret ønsket å se på en mulig løsning med en digitalisering 

av Æresgalleriet og NTB har skissert en løsning. Styret ønsker å arbeide videre med den 

muligheten. 

 

Ytterligere informasjon vil bli gitt muntlig på årsmøtet. 

 

Forslagsstiller:  

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å utrede, knytte nødvendige avtaler og iverksette ny 

driftsløsning og visningsplattform for Æresgalleriet. Nødvendige midler for 

etablering, oppad begrenset til 250.000,-, kan styret benytte fra egenkapitalen. 

Det forutsetts at styret fremsetter forslag til endringer av vedtektene, i tråd med 

den løsningen styret blir enige om, på årsmøtet i 2018. 

 

Styrets begrunnelse: 

Det er viktig at styret får fullmakt til arbeide med en god løsning for framtiden for 

Æresgalleriet. Bildene er i så dårlig kvalitet nå at de ikke yter våre beste 

idrettsutøvere den rettferdighet de fortjener. 

Styret ser det som en genuin mulighet nå, til at bildene i Æresgalleriet kan få 

moderne design og tilgjengelighet med videre samarbeid med Scanpix.  
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Sak 5.4 NIVs ærespris og NIV’s sportsjournalistpris: 
 

Forslagsstiller: 

 Kåre J. Grøtta. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret gis myndighet til å vurdere en økning av satsene på NIVs priser fra  

Kr. 10.000,- til Kr. 25.000,-. 

 

Forslagsstillers begrunnelse: 

Forslaget er fremsatt ved en rekke tidligere anledninger, men det er først nå 

foreningen har god nok økonomi til å gjøre dette. 

 

Styrets vurdering: 

Styret ønsker i løpet av neste periode å vurdere størrelsen på prisene både sett i 

lys av hva kostnader for en eventuell ny plattform for Æresgalleriet vil bli, og 

muligheten for å komme med forslag til andre prosjekter. Denne vurderingen 

forutsettes å framlegges for årsmøtet i 2018. 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Årsmøtet ber styret foreta en vurdering av NIVs priser i løpet av neste 

styreperiode. Dette skal gjennomføres etter en økonomisk vurdering, ut fra hva 

kostnadene rundt et revitalisert Æresgalleriet vil bli. 
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Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Innmeldingsavgiften foreslås uforandret på Kr. 200,-. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
 

 

 
Sak 7 Fastsette årskontingent 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Årskontingenten fastsettes til Kr. 400,-. 

 

Styrets vurdering: 

Styret foreslår en økning på Kr. 50,- fra Kr. 350,- til Kr. 400,- med bakgrunn i at 

det er lenge siden siste justering av kontingenten, og våre møte-, arrangements- 

og trykkerikostnader har økt. 
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Sak 8   

 
 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2017/18 godkjennes i henhold til forslag. 
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Sak 9 Valg av styre 

 

 

 

Valgkomitéens innstilling til Årsmøte 9. november 2017 

Valgkomitéen har bestått av: 

Hans B. Skaset, leder (trakk seg i perioden grunnet inhabilitet) 

Ove Fløtaker, medlem 

Elisabeth Seeberg, medlem 

Unni Nicolaysen, varamedlem. 
 

Valgkomitéen ble underrettet om at Per Wright og Lars Kolsrud ikke ønsket gjenvalg 

som leder og nestleder i styret. De øvrige medlemmene er forespurt og er villige til og 

har interesse for å fortsette i styret. Alle har svart positivt. Økonomiansvarlig gav 

uttrykk for ønske om andre arbeidsoppgaver.  
 

Valgkomitéen har mottatt forslag om at ett av ledervervene i styret bør besettes av en 

kvinne og Berit Skirstad ble forslått. Dette medførte at valgkomitéens leder Hans B. 

Skaset, gift med Berit Skirstad, meldte seg inhabil og trakk seg fra komitéen. 
 

Valgkomitéen har forståelse for at Per Wright og Lars Kolsrud etter 5 års særdeles god 

ledelse av NIV ønsker avløsning. Komitéen støtter også forslaget om at et av 

ledervervene i styret bør være en kvinne. 
 

Komitéen har hatt møter med begge de foreslåtte kandidatene til lederverv i styret, Atle 

Sundelin og Berit Skirstad, som begge har gitt uttrykk for at de er interessert i 

foreningens utvikling og gjerne påtar seg de verv de er foreslått til. Til verv som 

styremedlem/økonomi foreslås Lars Petter Heggelund, som har solid bakgrunn for dette 

vervet bl.a. gjennom sitt daglige virke og er villig til å påta seg oppgaven. De øvrige 

styremedlemmene foreslås gjenvalgt. 
 

Styret:  

Leder Atle Sundelin Ny 

Nestleder Berit Skirstad Ny 

Styremedlem/økonomi Lars Petter Heggelund Ny 

Styremedlem/sekretær Andreas Morisbak Gjenvalg 

Styremedlem Ellinor Allergoth Gjenvalg 

Styremedlem Berit Berthelsen Gjenvalg 

Styremedlem Dikke Eger Gjenvalg 

Styremedlem Petter Riiser Gjenvalg 

 

Oslo, 11.10.2017 

 

Ove Fløtaker Elisabeth Seeberg Unni Nicolaysen 
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Sak 10 Valg av 2 revisorer 

 

 

 

Valgkomitéen foreslår følgende valgt som revisorer: 

 

    Brit Mørk  Gjenvalg 

    Jarl Bibow  Gjenvalg 

 

 

 
Sak 11 Valg av valgkomité 

 

 

 

Styrets foreslår følgende valgkomité: 

 

Leder Per Wright Ny 

Medlem Håvard Lillegård Ny 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Medlem/Varamedlem Laila Andresen Ny 
 

 

 

JUBILANTER 

 

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

30.11.47 Bjørge Stensbøl 70 år 22.12.37 Ola Wærhaug 80 år 

08.12.37 Ole-Jacob Libæk 80 år 20.01.33 Bjørn Nybakken 85 år 

18.12.47 Sten Einar Stensen 70 år 21.01.43 Kåre J. Grøtta 75 år 

20.12.42 Odd Willy Martinsen 75 år 25.01.38 Knut Magne Hagen 80 år 
 

 

 

MØTEDATOER 2017 og 2018 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for resten av 2017: 

 

• Juletreffet med ledsagere, er fastsatt til onsdag 13. desember på 

Toppidrettssenteret. 

• Medlemsmøter i 2018 blir kunngjort etter styremøte 21.11.17.  
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Medlemsmøte 12.09.17 
 

 

46 medlemmer var på plass da leder Per Wright ønsket velkommen. Han hilste fra Liv 

Jagge som hadde fått hjerneslag, som gjerne ville ha vært til stede på møtet, men som 

hennes nærmeste mente at det beste for henne var fokus på ro og opptrening. 

Forsamlingen hilser til Liv og ønsker all mulig bedring og lykke til i rehabiliteringen! 
 

En var fornøyd med arrangementet av Nordisk Veteran konferanse. Det henvises til 

rapporten som er distribuert digitalt, og som finnes i papirversjon for dem som ønsker 

det. 

 

NIV-NYTT nr. 3 er sendt ut der det bl. a. henvises til frister for forslag til NIVs 

Ærespris og Sportsjournalistpris. 

 

En stille stund for to medlemmer som har gått bort: Finn Hauger og Tom A. Schanke. 
 

Dagens foredragsholder var 

Idrettspresident Tom Tvedt 

 

Tom Tvedt har vært idrettspresident 

siden juni-15. Han kom inn i 

Idrettsstyret 2011 og har ledet bl.a. 

Toppidrettsutvalget som i 2013 leverte 

en omfattende og grundig rapport med 

anbefalinger for norsk toppidrett i 

framtiden. Tvedt har vært topputøver i 

håndball med spill for Stavanger IL og 

landslaget (25 kamper). 

Som politiker for Arbeiderpartiet har 

Tvedt vært ordfører for Randaberg 

kommune (99-07) og fylkesordfører i 

Rogaland (07-11). 

 
 

Idrettspresident Tom Tvedt 

 

Tom Tvedt hadde som tema: 

 

HVOR STÅR NORSK IDRETT? 

 

Åpenhet om økonomi og tillit til ledelsen i NIF har vært «hete» temaer i pressen fram 

mot sommeren. Hvordan har anbefalingene fra NIFs ledermøte i Bodø 12. – 13. mai 

blitt fulgt opp? Ellers skjer det mye i norsk idrett, bl. a. organisatorisk i forholdet 

mellom NIF, særforbund og kretser, åpning for alternative tilknytningsformer til 

idretten, vintersesong med OL står for døren og NIF får ny generalsekretær 1. oktober. 
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Derfor var vi spente på å høre idrettspresidentens syn på hvor norsk idrett står! 

 

Han understreket innledningsvis nødvendigheten og betydningen av at ulike ledd og 

grupperinger i idretten drar sammen i riktig retning! Deretter henviste han til 

idrettspolitisk dokument av 2015-2019 hvor han tok for seg status på følgende områder: 

 

 

- Enerettsmodellen 

- Momskompensasjonsordningene 

- Anlegg 

- Modernisering/IKT 

- Deltakelse og frafall – økonomi 

som barriere 

- Kjønnsbalanse 

- Internasjonal representasjon 

- Toppidrett  

 

 

Enerettsmodell og momskompensasjon 

Stor seier ved at Stortinget vedtok å opprettholde enerettsmodellen. 

Fortsatt ikke full momskompensasjon. Vare-  og tjenestemoms ikke 100 %. Moms på 

anleggsfinansiering fylt opp hvert år. 

Idretten avhenger av tillit for at.. 

- Foreldre vil sende barna sine på trening 

- Utøvere skal være trygge på at det er fair play når de konkurrerer 

- Trenere skal ønske å fortsette 

- Norsk idrett skal ha nok dommere 

- Publikum skal vite at det beste laget vant 

- Politikere skal jobbe for gode rammer for idretten 

- Åpenhet er grunnlaget for tillit 

Åpenhet 

- Organisasjonen involvert: Førde-vedtaket 

- Bernander-utvalget nedsatt. Rapporten levert oktober 2016. 49 forslag – 47 

implementert, 2 kommer. 

- Bodø 2017: Spurte om råd om bakover i tid. Fulgte rådet. Juni: Sotsji og Ungdoms-

OL -  ca. 700 bilag. Oktober: Alle reiseregninger for 44 ansatte og tillitsvalgte. 
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Det er alltid mange medlemmer til stede på våre medlemsmøter. 
 

Anlegg 

En milliard årlig over statsbudsjettet til breddeidrettsanlegg i hele Norge – 30 % SPM + 

20,5 MVA. komp. Hva betyr en milliard for vårt fylke? Stort etterslep – om lag 2 mrd. 

kr, ca. 3 år. Avhengig av fortsatt vekst hos Norsk Tipping. Bekymring? 

Viktige anleggsaker for idretten: Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av 

idrettsanlegg må gi reell kompensasjon. Det må gjennomføres et anleggsløft de neste 

årene slik at de regionale forskjellene i anleggsdekningen reduseres. Ordningen med 

nasjonalanlegg må utvides til å omfatte alle større idretter som jevnlig bruker sin arena 

til store konkurranser og mesterskap. Campus Sognsvann. 

 

Modernisering 

- Gjøre det enklere å delta, dele og organisere med mobile løsninger 

- Enkle og effektive medlems- og klubbløsninger 

- Standardisere og profesjonalisere rutiner, prosesser og løsninger 

- Sørge for å ha moderne kommunikasjonskanaler for informasjonsdeling og dialog 

- Sikre idrettens nasjonale regler samt sikre forenkling og gjenbruk av data 

- Sørge for å ta ut stordriftsfordeler på det digitale området 

Deltakelse og frafall 

Ungdata 2017, nasjonale resultater viser at flere og flere er med. I 2017 har 93 % av alle 

barn og unge vært med i idrett. 

 

Idrettsglede for alle! Eller for dem som har råd? Hvordan kan idretten redusere 

kostnadsnivået?  

Særidrettene: Begrense kostnadsdrivende sider ved konkurransesystemer og 

idrettsutstyr. Unngå å utvikle kulturer for omfattende reisevirksomhet og kostbare 
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samlinger. Idrettskretsene og idrettsråd: Finne løsninger for barn og unge med 

begrensede ressurser. Idrettslagene: Tilrettelegge for lokalt gjenbruk og utlån av utstyr. 

 

Kjønnsbalanse 

Vi styrker kvinneandelen: Kristin Kloster Aasen nytt IOC-medlem. Astrid Uhrenholdt 

Jacobsen kandidat til utøverkomiteen. Karen Kvalvåg ny generalsekretær. 

Norsk idretts internasjonale representanter: 256 personer fordelt på 314 internasjonale 

verv. 115 i politisk valgte posisjoner, 147 i teknisk oppnevnte posisjoner. 208 

olympiske posisjoner, 56 ikke-olympiske, 15 paraidrett-posisjoner. 44 særforbund med 

internasjonale verv, 10 særforbund uten- 22 % kvinner. Forskjellen mellom kjønn 

reduseres med alder. 

Mentorprogram for å få fram flere kvinnelige ledere. Idretten bra på kvinnelig 

representasjon – bortsett fra på toppen og blant trenere. 

15 kvinner fra særforbund og idrettskretser er med i NIFs mentorprogram for fremtidens 

ledere. 

 

Toppidretten 

Landslagsmodellen ligger fast – en forutsetning for vår modell. Fortsatt en av verdens 

beste idrettsnasjoner. Regionale olympiatopper på plass – unge utøvere og «bredden i 

toppen». Utfordringer: Toppidrettsutøveres livsopphold. Kombinasjonen toppidrett og 

utdanning. 

Verdibasert toppidrett – å trene og lede best i verden: GLEDE som drivkraft. 

FELLESSKAP som konkurransefortrinn. HELSE som forutsetning for livskvalitet og 

prestasjon. ÆRLIGHET som prestasjonsverdi. 

Campus Sognsvann – en styrket møteplass for toppidretten: Har bedt om penger over 

statsbudsjettet for 2018 til forarbeid. Samarbeid med NIH. Krever langsiktig arbeid på 

flere fronter - Staten, kommunen og idretten. 

 

Idretten som samfunnsaktør 

Norsk idretts viktigste samfunnsbidrag er det som skjer hver eneste dag i alle idrettslag 

over hele landet. 

Idrett og fysisk aktivitet – noen utfordringer: 

- All idrett er fysisk aktivitet, men all fysisk aktivitet er ikke idrett 

- Hvilken rolle skal idrettsbevegelsen spille når det gjelder mer fysisk aktivitet i 

samfunnet? 

- Hva er samfunnets ansvar og hva er idrettens ansvar? 

- En time daglig fysisk aktivitet i skolen! 

- Sammen med Norsk Friluftsliv og andre frivillige organisasjoner for å skape et mer 

fysisk aktivt samfunn. 

Noen spørsmål ble det tid til fra Jan Bache-Wiig, Gunnar Breivik, Atle Sundelin, Thor-

Øistein Endsjø og Lars Kolsrud. 
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Vi kan konkludere med at Tom 

Tvedt fikk fram at norsk idrett, som 

den store organisasjonen den er, står 

seg godt selv om den i visse 

sammenhenger er blitt utsatt for 

forstyrrelser i et noe oppblåst 

omfang – med de ubehageligheter 

og stress det har påført lederskapet i 

organisasjonen, og kanskje spesielt 

idrettspresidenten. 

Derfor var det godt å se en president 

med sitt velkjente pågående 

engasjement hevde sine synspunkter 

og vurderinger med tyngde og 

klarhet. Det lover godt i forhold til å 

takle kommende utfordringer.  
Cato Zahl Pedersen i samtale med idrettspresidenten 

 

Stå på, President! Veteranene står bak deg. 

 

Andreas Morisbak 

Referent 
 

 

Nye retningslinjer for opptak av medlemmer. 
 

Etter forslag fra et medlem av rekrutteringsutvalget har styret på sitt styremøte 

10.oktober 2017 vedtatt nye retningslinjer for opptak av nye medlemmer.  

Følgende retningslinjene ble vedtatt: 
 

Styrets retningslinjer for opptak av nye medlemmer: 
 

Et nytt NIV medlem må foreslås av et medlem i NIV. Forslaget skal sendes til leder av 

rekrutteringsutvalget i NIV med underskrift av forslagsstiller samt kandidatens CV og 

bekreftelse på at kandidaten er villig. 

Forslag må fremmes til komitéen senest i slutten av februar og i slutten av juli. 
 

Det er fire kategorier av medlemmer: 
 

1. Valgte ledere med nasjonal og internasjonal ledererfaring 

2. Ansatte med nasjonal og internasjonal ledererfaring (f.eks. generalsekretærer i 

særforbund) 

3. Fagpersoner med nasjonal og internasjonal kompetanse innen sitt fagområde 

som er av avgjørende betydning for idretten 

4. Utøvere med svært gode oppnådde resultater internasjonalt som har engasjert 

seg i trener/lederarbeid etter avsluttet karriere. 
(Vedtatt på styremøte 10.oktober 2017) 
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Nye NIV-medlemmer 

 
 

 
 

Tor Møinichen 
Foto: Inger Møinichen 

 

Tor Møinichen er født 22.08.1949.  

Han har vært knyttet til seiling i hele sitt 

liv. Som aktiv har han deltatt i en rekke 

regattaer nasjonalt og internasjonalt i flere 

ulike båttyper med gode resultater.  

Han har vært styreleder av Kongelig 

Norsk Seilforening (KNS) i perioden 

2009-12 og president i Norges Seilforbund 

20013-17. 
 

Ved siden av å seile aktivt, er han 

internasjonal dommer og har vært medlem 

i en rekke seiljuryer ved regattaer, fra 

Norgesmesterskap til Verdensmesterskap. 

Han har også vært med i juryen for 

Færderseilasene i 12 år. 

Gunnar-Martin Kjenner er født 12.07.45. 

Han er utdannet jurist og var initiativtaker 

til etableringen av det første 

fotballgymnas, Lyn-Wang. Han var også 

stifter og første styreleder i Norsk 

Idrettsjuridisk Forening og ar hatt en 

omfattende praksis som advokat innen 

idretts-juss i ca. 40 år. 

Han har vært medlem av lovutvalget i 

NFF og NIF og lisensiert spilleragent i 

FIFA og NFF. Leder av lovutvalget i Oslo 

Idrettskrets siden 1997 

Han har vært mer eller mindre aktiv i SFK 

Lyn siden 1963 heriblant også styreleder 

og nestleder.  
 

Gunnar-Martin Kjenner 

 

 
 

4 andre personer er også tilbudt medlemskap i NIV, men de vil blir presentert i neste 

nummer av NIV-NYTT, når de har akseptert invitasjonen.  
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FISA Masters i København 2016. 
 

I NIV nytt nr. 2 – 2017, side 27 står det litt om Masters idrettene, der er roing nevnt. 

Jeg var heldig og fikk være med å ro åtter i København i Masters – veteran VM i 2016. 

Min klubb – Christiania Roklub var nest største deltakerklubb, bare slått av Moskva 

Roklubb. Vi hadde 34 deltakere som rodde 54 løp med deltakere fra 35 – 85 år! 

Vår eldste – Tor Ahlsand 85 år – er nok den mest sporty: Tor kom en dag før planlagt, 

og før han hadde hotellrom. Det var ikke noe rom å oppdrive. Tor tar en kjapp tur 

innom en sportsbutikk, kjøper liggeunderlag og sovepose og legger seg på bakken, 

under en åtter. Kaldt var det i september. Han ble ikke syk, rodde i løpet av helgen sine 

løp og vant som han pleier. 

 

 
 

Tor Ahlsand 85 år, fortsatt vinner han! 

 

FISA Masters er et stort arrangement med ca. 3.500 roere, fra sikkert 20 - 30 nasjoner, 

mange ror flere løp. De fleste deltakere har rodd aktivt i unge år, men også folk som 

begynner å ro i voksen alder finner inspirasjon i å delta i Masters. 

Ikke alle ror for å vinne, noen er med for å ha et treningsmål. Jeg er vel litt der selv, 

men når starten går er det bånn gass i 1.000m, ca. 3 min og 30 – 50 sekunder avhengig 

av båttype. Det høres kan hende ikke lenge ut, men etter 30 sekunder er pulsen og 
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pusten godt i gang, ved ca. 500m får de fleste kjenne på smerten vi elsket i unge år, men 

som i voksen alder kan virke litt truende. 

 

Vi ror i aldersdelte klasser, i alle båttyper. Singel, dobbel, firer og åtter. 

 

Våre damer startet godt med seier i dobbel, og det ble fulgt opp så Christiania Roklub 

fikk 13 seiere og enda flere 2. og 3 plasser. 

 

For å få en lagbåt til å gå fort, kreves mye trening og samroing. Rytmen, at alle setter 

åren i vannet samtidig, trekker jevnt gjennom taket – trekker det helt ut og går ut av 

vannet samtidig høres lett ut, men nesten umulig å få til perfekt.  

Olaf Tufte mener han bare har fått til noen få perfekte ro-tak i sin karriere! 

 

Masters-deltakelsen er til stor treningsinspirasjon hele året og den er viktig for miljøet i 

klubben. 

 

Roing er en idrett du kan drive hele livet. Bare helsen holder til å få satt seg i båten, kan 

man være med. 

 

 
 

Åtteren på vei mot start 

Erling Storm 
 


