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Våre medlemsmøter
Et av våre viktigste arrangementer er våre medlemsmøter. Møtene blir stort sett holdt en
gang i måneden og temaene varierer sterkt fra dopingproblematikk til toppidrett og
frafall fra idretten.
En sport management student fra Norges Idrettshøgskole, som var i praksis i Oslo
idrettskrets i høstsemesteret 2017, har foretatt en undersøkelse for idrettskretsen om
barne- og ungdomsidretten og kostnadene med å drive med dette for utøverne.
Generalsekretæren i Oslo idrettskrets, Magne Brekke, har påtatt seg å snakke litt om
temaet:

"Driftes idrettslag etter NIFs visjon om idrett for alle?"
på vårt neste medlemsmøte, tirsdag 8. mai.
Det skal bli spennende å høre om hans tanker om dette temaet basert på denne
undersøkelsen. Videre er det interessant å se hvor mange av våre medlemmer som også
synes denne type tema er interessant.

Her ser vi noen av tilhørerne fra vårt medlemsmøte 06.02.18.
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Litt om bøker og bokomtale
Det dukker stadig opp nye bøker som kan være av
interesse for våre medlemmer. Dette kan være bøker
skrevet av våre egne medlemmer eller av andre med
temaer av særlig interesse for våre medlemmer.
Redaksjonen tar gjerne imot disse, leser dem og skriver
en omtale av dem i vårt medlemsblad.
Noen ganger sender vi også ut invitasjoner til våre
medlemmer til bokpresentasjoner eller i tilfeller der
utgiver gir våre medlemmer spesielle rabatter ved kjøp.
Vi har tidligere omtalt blant annet:
• Arne Kvalheim: «Rolf Hofmo» (nr. 1-17)
• Yngvar Andersen og Thor-Øistein Endsjøs: «Kom
i Form» (nr.2-17)
• Ivar Egeberg: «I det Lange løp», (nr. 3-17)
Innholdet i disse anmeldelsene står for anmelders egen
vurdering og gjenspeiler ikke NIV eller styrets mening
om boken.
I dette nummer finner dere anmeldelse av Lars
Kolsrud: «Gull, Glød & Ære».
I senere nummer vil vi også anmelde
Børre Rognlien: «Jeg var i rommet» og Matti Goksøyr
og Finn Olstad: «Skjebnekamp».
Medlemmer som gir ut bøker eller andre med fagfelt
innenfor vårt område, inviteres til å sende et eksemplar
til redaksjonen, så vil vi gå grundig igjennom den og
komme med våre synspunkter.
Når dette nummer er dere i hende, har også Gunnar
Martin Kjenner hatt sin lansering av boken «Jusen
rundt idrettslag».
NIV-NYTT Utkommer i januar, april, august og oktober.
Redaksjon: Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger.
Foto:
Håvard Lillegård
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Medlemsmøtet 6. februar 2018
Leder Atle Sundelin ønsket velkommen til 48
medlemmer og en gjest med god greie på møtets
tema, Trond Solvang.
På vårt årsmøte i november hadde vi gleden av å
gi vår sportsjournalistpris til Ole Kristian Strøm.
Dagens foredragsholder har Russland og russisk
idrett som spesialfelt, blant annet etter å ha bodd
en periode i Russland.
Ole Kristian Strøm

Russisk idrett og russiske idrettsutøvere er tema i mediene daglig for tiden, ikke minst
fordi de vinterolympiske leker står for døren, men vi husker også at Russland var
utestengt som nasjon fra fjorårets VM i friidrett. Siste nytt er at de skandinaviske
fotballforbundene, med NFFs Terje Svendsen som talsmann, har gått sammen om å be
FIFA granske russisk fotball i forkant av årets World Cup som arrangeres i Russland.
Dagens foredragsholder holt derfor et innlegg om følgende tema:
«Situasjonen i russisk idrett etter doping-avsløringene.»
Innledningsvis viste Strøm et bilde av fire sentrale personer som på forskjellige måter
var involvert i doping-problematikken:
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- Til venstre: Tidligere sportsminister, nå visestatsminister Vitalij Mutko – mannen
som skal ha visst om all dopingen og vært bindeleddet til Putin, ifølge varsleren.
Han var inntil i desember også president i fotballforbundet. Han er fortsatt den
som er regjeringens øverste i forhold til fotball-VM.
- Til høyre: Grigorij Rodtsjenkov – varsleren. Var tidligere sjef for
dopinglaboratoriet i Moskva. Har altså fortalt om systematisk doping fra OL i
Sotsji og manipulasjon med dopingprøver – både under OL i Sotsji og ellers ved
laboratoriet i Moskva.
- Nummer to til venstre (litt bak): Jurij Nagornykh. Han var visesportsminister. Det
hevdes at han er den som har hatt den daglige styringen av dopingprogrammet.
- I midten: Dmtirij Kozak – også en kjent politiker. Blant annet hadde han rollen
som «OL- minister» frem mot Sotsji 2014.
Her ser en at politikken er vevd inn i idretten og vice versa. Politikere har verv i
idretten.
Det russiske dopingjordskjelvet startet med den tyske journalisten Hajo Seppelts tvdokumentar på ARD der det kom påstander om et statlig støttet dopingsystem.
WADA satte ned en kommisjon under ledelse av Dick Pound. De mente å kunne
avsløre en pill rotten idrettsnasjon der du kan kjøpe deg fra positiv dopingprøve, og der
selv etterretningstjenesten er involvert i den systematiske dopingen. Russisk friidrett ble
utestengt fra IAAF (det internasjonale friidrettsforbundet).
Nordmannen Rune Andersen var leder for en gruppe nedsatt av IAAF som skulle sørge
for at Russland oppfyllte de krav som var nødvendig for at de skulle få være med i
sommerens OL. Russerne har gjort en god del for å få orden på ting, men spørsmålet er
om det har noen virkning på de dyptliggende årsakene.
Ekteparet Stepanov:
Julia Stepanova var en profilert 800 meter-løper som selv ble tatt i doping og utestengt i
2013. Mannen Vitalij jobbet for det russiske antidopingbyrået RUSADA. De to har
hevdet at det foregår utbredt doping i russisk toppidrett. De bor for tiden på hemmelig
adresse i Vesten.
Den tidligere laboratorie-sjefen Grigorij Rodtsjenkov har sagt at Russland hadde et
dopingprogram fram mot OL i Sotsji i 2014 og at de i nattens mulm og mørke byttet ut
dopingprøvene med tidligere prøver som de visste var rene.
Russiske medier dekker dopingavsløringene, men det stilles få kritiske spørsmål. Det
finnes ingen undersøkende journalistikk – og vinklingen etter at en utøver er tatt, er
gjerne: «Hvordan kunne han/hun bli tatt?».
Mange russere ble tatt i doping i 2016. Flere titalls topputøvere er blitt tatt for bruk av
stoffet Meldonium, som ble ulovlig fra 1. januar 2016. Russerne legger ikke skjul på at
denne hjertemedisinen har vært i vanlig bruk blant deres utøvere.
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President Putin har flere ganger sagt at gransking er nødvendig – og har vel også
innrømmet at enkelte utøvere nok doper seg, men innrømmer ikke statlig involvering.
I følge McLaren rapportene skal mer enn 1.000 russiske idrettsutøvere i 30 ulike idretter
ha vært del av en systematisk doping – i statlig regi. Russerne skal blant annet ha brukt
salt og Nescafé for å lure dopingjegerne. Navnene på de mer enn 1000 utøverne ble gitt
til de enkelte særidrettsforbund, og ifølge McLaren var det opp til dem om de ville
offentliggjøre navnene. McLaren har kunnet bekrefte at funnene av positive
dopingprøver har blitt dekket til fra minst 2011 til Sotsji-OL 2014 og videre etter det.
Han fremholdt at manipuleringen av dopingprøver har vært organisert i «et omfang vi
aldri har sett maken til». Da de sto i fare for å bli avslørt under London-OL i 2012,
videreutviklet russerne sitt «doping-system». Den statsstøttede dopingen ble
videreutviklet til London-OL, så ved Universiaden i 2013, friidretts-VM i Moskva i
2013 og selvfølgelig vinter-OL i Sotsji i 2014. (Vi har fått vite om finurlige ordninger
som å bringe dopingprøver «gjennom et hull i veggen» og «åpning og lukking av
prøveflasker».)

Her ble det vist et bilde av Putin etter at han hadde forfremmet sentrale doping-aktører.
WADA ba om at alle russiske utøvere måtte utestenges fra Rio-OL.
IOC turte ikke å gjøre det, men overlot i stedet til de enkelte internasjonale
særforbundene å avgjøre om de russiske utøverne skulle få delta. Russland endte opp
med 291 deltakere i Rio – og disse tok til sammen 19 gull, 12 sølv og 19 bronse. 111
utøvere ble nektet deltakelse i OL.
I følge Rodtsjenkov har idrettene langrenn og skiskyting vært blant de verste.
Systematisk bruk av EPO har vært vanlig både for skiskyttere og langrennsløpere. Dette
benektes av skiskytterpresident Aleksander Kravtsov. Når det gjelder skipresident
Jelena Välbe, (som selv er dømt for doping, red. anmerkning) kan han ikke huske å ha snakket
om henne om Sotsji-planen.
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Av våre 40 kvinnelige medlemmer deltok 14 på møtet det er 35%, mens 34 herrer deltok (30%).

EPO er et stoff som øker kroppens egenproduksjon av røde blodlegemer. At ikke flere
russere har blitt tatt for EPO, forklares med at de fant en metode som gjorde at det ikke
ble avslørt i WADAs tester. Det gjorde de ved at et sialinsyremolekyl ble fjernet.
Rodtsjenkov er hovedkilden for nesten alt som de siste årene har kommet fram om
russisk doping – og som endte med at Russland ble utestengt fra OL 2018 som egen
nasjon. IOC har fastslått at han er et troverdig vitne.
Russerne har ikke kommet med fakta, ingen faglige motargumenter, som tilbakeviser
beskyldningene mot dem. Selv Putin innrømmer at enkeltutøvere har dopet seg, men
ikke at det har vært et statlig organisert doping-regime.
47 utøvere er utvist på livstid. En liste på 500 utøvere skal sjekkes før eventuelt
klarsignal kan gis. 169 utøvere kunne være med i OL-2018, men altså ikke under
russisk flagg. 28 utøvere som ble utestengt, anket og ble frikjent av CAS (mangel på
juridisk holdbare bevis). Blodverdier ble fulgt i 3 år, 2012 – 2015. Problem for IOC.

Spennende foredrag synes Jarl H. Bibow, Cato Zahl
Pedersen, Arild Holm og Kjell Emblem

Lars Kolsrud og Ann Helen Bjørnstad
er enig i det.

Temaet var tydeligvis av stor interesse for medlemmene, og mange ville gjerne komme
med sine kommentarer og synspunkter. Det ble derfor satt av ganske god tid til det, slik
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at følgende fikk ordet: Arne Kvalheim, Jarl Bibow, Børre Rognlien, Per Wright, Arne
Myhrvold, Anstein Gjengedal, Lina Verde, Trond Solvang, Hans B. Skaset, Ove
Fløtaker, Cato Zahl Pedersen, Laila Andresen.
Vi takker foredragsholder Ole Kristian Strøm for å ha skapt et stort engasjement for
temaet i forsamlingen – og håper at det som har skjedd innenfor området den senere tid
kan bidra til å komme nærmere en løsning på dette dopingåket.
Andreas Morisbak

JUBILANTER fremover
Fram til neste nummer av NIV-NYTT utkommer, har følgende medlemmer jubilert:
Dag

Mnd

År

Roing

4

5

1923

Aud Hvammen

Ski/alpint

31

5

1943

75

Hoel

Bente

Curling

7

6

1943

75

Kåfjord

Sondre Nordbø

Fotball

7

6

1948

Bogerud

Bjørn

Friidrett

18

7

1928

Flagestad

Arvid

Padling/idr. adm

7

8

1938

Lie

Bjørn Tore

Håndball

7

8

1943

Rimejorde

Thor Ole

Håndball

14

9

1933

Lereim

Paul Brynjulf

Idrettslege

15

9

1938

Etternavn

Fornavn

Idrettsgren

Sandaker

Thoralf W.

Lunde

70

75

80

85

90

95
95

70
90
80
75
85
80

MØTEDATOER 2018
NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2018:
• Medlemsmøter i 2018: tirsdag 8. mai, tirsdag 19. juni, tirsdag 11. september, tirsdag
9. oktober.
• 30 års jubileumsfest på samme dag som møtet 19. juni
• Årsmøte blir i uke 45, 6. november.
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Medlemsmøtet 13. mars 2018
43 medlemmer var på plass da leder Atle
Sundelin åpnet møtet.
Medlem Ulf Even Rian, født 1. november
1931, sovnet stille inn 25. februar 2018. Han
ble minnet med en stille stund.
Kjell Emblem fylte 75 år på møtedagen, og
som skolekamerat på Statens
Gymnastikkskole, militærlinjen, øverste
avdeling i 1964, fikk Andreas Morisbak æren
av å overrekke han en vingave fra styret.
Andreas Morisbak og Kjell Emblem

Vinter-OL i Pyeongchang er nettopp avsluttet
med stor norsk suksess, «best ever» hva gjelder
medaljefangsten. Discovery/TV Norge har aldri
hatt flere seere, et godt bevis på idretts- og OLinteressen i Norge. Det til tross mangler det
ikke på dommedagsprofetier rund fremtiden til
de olympiske leker, som en følge av
kostnadsspiralen, doping-utviklingen,
klimautfordringer, et omdiskutert IOC og det
faktum at de vestlige demokratier mer og mer
kvier seg for å påta seg utfordringene som
arrangør. For å unngå å bli pessimistisk stiller vi
oss spørsmålet:
Foredragsholder Arne Myrvold

Hva må gjøres for at de Olympiske Leker skal få en god fremtid?
Denne gang skulle vi ikke gå i dybden, men se på de store linjene som grunnlag for
diskusjon. En av dem som har gjort seg mange tanker om temaet er vårt eget medlem og
dagens foredragsholder:
Arne Myrvold
Han har møtt utfordringene i sine mange forskjellige roller i norsk og internasjonal
idrett. Han tok utgangspunkt i et tenkt tilfelle med Norway som arrangør av de
olympiske leker i 2030 – og understreket med én gang at han så et land som arrangør i
fremtiden - og ikke en by.
I det følgende viste han punkter for sine synspunkter i en PowerPoint med tilhørende
kommentarer.
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Hva ønsker IOC?:
• IOC ønsker Vinter-OL tilbake til tradisjonelle vintersports-land/arrangører. IOC
vil være villige til å akseptere flere arrangementsbyer i én søknad, for å slippe å
bygge mange nye anlegg uten etterbruksplaner.
• IOC vil kreve høyere standard for OL-anleggene enn for VM-anleggene.
• Det bør være mulig å fremforhandle en Host Country Contract som er laget for å
dekke idéen om et søkerland.
Status for Vinter-OL etter Pyeongchang:
• Vinter-OL er for stort, for dyrt og legges til steder uten vintersportsmiljø.
• Konsekvensen er at ingen tradisjonelle vinternasjoner/vintersportsbyer vil søke.
Visjon for Norway 2030:
• Norway 2030 skal ivareta og utvikle vinteridrettskulturen i den vinterlige delen
av verden.
• Norway 2030 skal brukes til å markedsføre Norge som vinter-turisme land.
Konsekvenser av Norway 2030 visjonen:
• Arrangementet må dekkes av hele Norge. Antydet mulige eksempler med
fordeling av idretter på Oslo, Trondheim, Hamar, Lillehammer, Tromsø, Narvik.
• Idrett og idrettens organisasjoner må ha en lederrolle
• Alle tilleggsfunksjoner må støtte opp om visjonen.
• IOC må akseptere et land som søker, og ikke en by. Dette reflekterer situasjonen
med vinter-OL hvor staten og ikke en by er garantist.

Takk for litt teknisk assistanse Lars Kolsrud, sier Arne Myrvold
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Norsk søknad om OL 2030:
• Norge bør søke vinter-OL 2030 med et helt nytt konsept, «Norway 2030 –
Idrettens eget OL».
• Konseptet vil være et samarbeid mellom 2- 4 hovedbyer pluss ytterligere 2-3
arrangementsbyer.
• De norske særforbundene og hele deres profesjonelle og frivillige apparat må
danne grunnlaget for arrangementet.
«Norway 2030 – Idrettens eget OL»:
• Samle naturlige OCOG staber i en av arrangementsbyene.
• Så mange aktiviteter som mulig må legges til gjennomføringsorganisasjonene.
• Åpnings- og avslutningsseremonier i hoppbakke. Denne må øremerkes
seremoniene.
• Deltakerlandsbyer og presselandsbyer desentraliseres.
• Sterk kostnadsreduksjon i forhold til Lillehammer 94.
• Bruke VM-suksessene som mal.
• Skille mellom felles OCOG staber og gjennomføringsansvarlige enheter.
• Særforbundene har gjennomføringsansvaret.
• Eget driftsbudsjett for hvert enkelt særforbund/idrett.
• 2-4 hovedarrangørbyer, 2-3 arenabyer.
• Størst mulig grad av frivillige.
Prosedyre for OL-Søknad:
• NIF-styret bestemmer seg for å sette i gang prosessen.
• Modellen diskuteres med vinterforbundene - og så alle forbundene.
• Søknadsprosessen behandles på vårens ledermøte.
• Det opprettes en forprosjektkomité som utreder saken for idrettsstyret.
• Det gjennomføres et presentasjonsmøte med partilederne.
• Kontakt etableres direkte med IOC’s president og generalsekretær.
• Modellen presenteres og diskuteres med IFS.
Kriterier for arenavalg:
• På hvilket søkersted finner vi det beste fagmiljøet for den aktuelle idrett?
• Hvor er det beste frivillighetsgrunnlaget?
• Hvem har det største publikumspotensialet for den enkelte idrett?
• Hvordan er værstatistikken for søkerstedene?
• Hvilket sted har det største utviklingspotensialet for den aktuelle idrett?
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Svært mange interesserte tilhørere.
Oppsummering - Viktige endringer:
• Land som søkere; Norway 2030
• Flere arrangementsbyer
• Skille mellom staber og gjennomføringsenheter
• Bruke etablerte anlegg
• Nedskalere og desentralisere deltakerlandsbyer/presselandsbyer
• Fokus på idrett og miljø.
Det var tydelig at Arnes funderinger vakte interesse. Det viste antall medlemmer som
ønsket å komme med kommentarer etter foredraget: Hans B. Skaset, Per Wright,
Christian Anker-Rasch, Dikke Eger, Johan Baumann, Sven Egil Folvik, Arne Kvalheim,
Petter Riiser, Harald Tronvik, Gunnar Breivik og Jarl Bibow.
Vi takker Arne så mye for hans tankerekke som bør bli viktig å diskutere i de rette fora
for om mulig å få arrangementene av de olympiske leker ned på et rimeligere nivå i
fremtiden.
Andreas Morisbak
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Medlemsmøtet 10. april 2018
Leder Atle Sundelin ønsket 38
deltakere velkommen til dagens møte.
Han minnet innledningsvis om neste
møte den 8. mai og sommerfest/30 årsjubileum på Kleivstua 19. juni.
Denne vinteren er hurtigløp på skøyter
igjen blitt en vinner – endelig. Et sterkt
norsk lag har gjeninntatt toppen av
pallen ved mange anledninger. For oss
som ikke er insidere kom dette
«comebacket» svært overraskende,
men ikke mindre gledelig.

Lasse Sætre

Styret ønsket derfor å stille skøyteleiren følgende spørsmål:
• Hva er det som ligger bak?
• Hvordan har norsk skøyteidrett funnet veien tilbake til pallen?
Sports- og Utviklingssjef i Skøyteforbundet, Lasse Sætre, har vært en av flere brikker i
denne utviklingen, og han stilte opp for å snakke om:
«Skøyteidrettens eventyrlige comeback – hva er hemmeligheten?»
På hans første PowerPoint-bilde stilte han selv et spørsmål: Hva skjer med skøyter??
Det fulgte han opp ved å understreke betydningen av å ha troen på det en jobber med for
å lykkes i det å bli best.
Svarene ville han gi via følgende hovedpunkter:
- Sportslig suksess – hvorfor?
- Trenerteam
- Treningsprinsipper
- Utstyrsutvikling – drakt
- Oppkjøringen
- Marginer
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«Støtteapparatet»
- 2,5 årsverk trenere
- 0,5 årsverk sportssjef
- 0,3 årsverk Utstyrsutvikling
- Fysioterapeut ca. 120 trenings- og
konkurransedager pr sesong
- Fagstøtte fra spesialister på OLT:
Motorikk/teknikk, kondisjon,
styrke, kosthold, psykologi
- 2 ansatte på kontoret
Trenere Jeremy Wotherspoon og Edel
Therese Høiseth
Trenerteamet
- Sondre Skarli – Landslagssjef, høyt utdannet, ung og talentfull, assistent 2012 –
14
- Edel Therese Høiseth – Landslagstrener, merittert løper, 5 OL deltakelser (1984
– 98), sprint
- Jeremy Wotherspoon – Sprinttrener, verdens mest meritterte løper, vært i Norge
siden 2015
- Lasse Sætre – Sports- og utviklingssjef, merittert løper (OL bronse), 3 OL
deltakelser.
Ny landslagssjef for kommende sesong: Bjarne Rykje, (Nederland/Hardanger), Broren
til Brikt Rykje, kompetanse på alle distanser, har vært assistenttrener på profflaget til
Sven Kramer.
Utvikling i treningen
- Mer på skøyter og i skøytestilling
- Mer differensiering sprint og langdistanse
- Tettere samarbeid sprint og langdistanse
- Tettere samarbeid med OLT
- Rulleskøyter
- Kortbanetrening
- 5 uker i Calgary på verdens raskeste is
- Individuelle tilpasninger
- Internasjonale trenerimpulser på sprint.
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Utstyrsutvikling
- For videre toppfart
- Ekstremt små marginer kan gjøre en forskjell
- Små forbedringer kan gi store plasseringsutslag
- Toppfart – «First never follows»
- De nye blå draktene er en del av suksessoppskriften og vekker oppsikt i
Nederland
- Draktene er laget av et slags gummistoff og er skreddersydde for utøverne
- Håvard Myklebust viktig person her.
Oppkjøringen
- Grunnet prioritering av OL, stilte de beste ikke opp i EM. De beste stilte heller
ikke opp i NM allround.
- Dette skapte et ramaskrik!
- De mente de fikk til perfekte treningssamlinger i Stavanger og på Hamar –
perfekte forhold og svært god service.

Marginer
- 5000 m menn: 0,002 sekunder
sølv vs bronse
- 500 m menn: 0,004 sekunder
gull vs sølv
- 1000 m menn: 0,04 sekunder
gull vs sølv.

De små marginene ble illustrert og kommentert
med dette bildet
Etter innlegget ble det som vanlig muligheter for spørsmål og kommentarer- denne
gangen fra Petter Riiser, Arne Kvalheim, Per Corneliussen, Børre Rognlien, Gunnar
Breivik, Andreas Morisbak, Ann Helen Bjørnstad, Jarl Bibow, Anstein Gjengedal – og
selvfølgelig Kuppern.
Noe av det som var framme her: Bergen som skøytemetropol – Fana har gode ledere.
Positivt at kvinner og menn trener sammen.
Kan det hentes ut noe av en hurtighetsekspert som Leif Olav Alnes?
Hva med Oslo og skøyteløpere – på tide å få tak over Valle Hovin eller helst en ny hall.
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Hvorfor er de norske så gode i lagtempo?

Foto: alle bildene i denne artikkelen er fra Sætre sin PP-presentasjon.

Om uttak, rekruttlag, talentlag, hvor mange, ca. 30 har opplegg fra forbundet, jobber
med trenere, møteplasser og temaer. Bruk av kortbane.
Kuppern holdt et meget engasjert innspill der han uttrykte at han gjerne skulle hatt
muligheten til å være med på et så bra opplegg, men likte dårlig at de beste ikke gikk
NM. Det betyr mye for de andre løperne at de beste er med, både som en inspirasjon for
yngre løpere og for arrangørene.
Det skøyteløperne har fått til denne sesongen er virkelig imponerende – og derfor var
det interessant å få et innsyn i noen av suksessfaktorene. Ikke minst fordi penger ikke
har vært en avgjørende faktor i denne sammenheng, men god planlegging, sportslig
kompetanse og lagbygging.

Vi takker Lasse Sætre så mye for innsynet!

Andreas Morisbak
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Styreoppnevnte utvalg for 2018
Redaksjonen beklager at det i siste nummer var noen feil på medlemmer i utvalg
oppnevnt av styret for 2018. De riktige utvalgsmedlemmene skal være:
Norsk Idretts Æresgalleri:
Oppnevnelsen av utvalget stilles fortsatt i bero på grunn av at det er i gang en
prosess som foreløpig er uavklart.
Atle Sundelin og Petter Riiser følger opp prosessen.
Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris:
Leder: Atle Sundelin.
Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Per Wright.
Aftenpostens Gullmedalje:
Fra Aftenposten: Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim
Fra NIV: Lars Kolsrud og Berit Skirstad.
Norske Idrettsleder-Veteraners Sports journalistpris:
Leder: Andreas Morisbak,
Medlemmer: Ellinor Allergoth, Britt Mellegaard og Esten O. Sæther.
Rekrutteringsutvalg:
Leder: Elisabeth Seeberg.
Medlemmer: Lars Kolsrud, Anne Marie Lund Thorvik og Per Otto Furuseth.
Berit Skirstad er kontakt mot styret.
Kapitalplassering, lover og regler:
Leder: Ove Fløtaker.
Medlemmer: Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og Lars Petter Heggelund.
Redaksjonsutvalg:
Redaktør: Petter Riiser,
Medlemmer: Andreas Morisbak, Dikke Eger og Håvard Lillegård (foto).

Gjesters adgang til våre medlemsmøter
Styret har fastsatt at våre medlemsmøter i utgangspunktet er for våre medlemmer.
Dersom noen ønsker at andre skal få delta, må dette tas opp med styret på forhånd.
.
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Vedtekter for Norske Idrettsleder-Veteraners
Sportsjournalistpris
(Etter endringer vedtatt på styremøte 03 og 04 2018. Endringene er markert med fet skrift.)

1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk journalist
som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken
innenfor idrettsområdet. Ved vurderingen legges det vekt på at vedkommende
kan få fram relevant informasjon om sentrale forhold i idretten for analyse og
diskusjon og 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. Vurdering av kandidater til
Sportsjournalistprisen foretas blant sportsjournalister som har journalistikk som
hovederverv.
2. Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIVs medlemmer
fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som styret fastsetter hvert
år. Det kan foretas kun en tildeling per år.
3. Utdeling foretas på foreningens årsmøte.
4. NIVs styre oppnevner et utvalg på fire medlemmer, som innen 1. oktober hvert år
gir sin innstilling på kandidat til hedersprisen.
Den komitéen som er oppnevnt av styret for å vurdere og fremme forslag for styret
på kandidater i år, finner du på side 16 i dette nummer.

NIV-medlemmer som har gått bort
Navn
Ulf Even Rian

Født
01.11.1931

Død
25.2.2018

Innmeldt
2006

Arne Nyland

13.08.1925

12.04.2018

1988
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Kategori
Friidrett/
idrettslege
Ski

Omtalt i NIV-Nytt
2-2018
2-2018

MINNEORD
Ulf Even RIAN
(01.11.31 – 25.02.2018)
idrettslagets ledelse og virksomhet, særlig innen
friidrett og svømming.
Som ung gutt deltok Ulf meget aktivt i friidrett –
først og fremst i Trondheim, men også i landsdelen
for øvrig og i nærliggende svenske grensebyer. Han
var rask og spenstig, og fant sprint og lengde som
naturlige øvelser for sitt talent. Av avisutklipp
framgår hans idrettslige utvikling fra første
etterkrigsår til begynnelsen av 1950-tallet.
Resultatene i sprint, hekk og lengde var gode, og
omtalen av hans talent meget flatterende.
Skolemesterskap og kretsmesterskap ble det svært
mange av. Idretten og vennegjengen i ”Freidig” var
en herlig inngang til livet.
Men med den tids vurderinger om forholdet
mellom idrettsutfoldelse og yrkesliv, var valget
enkelt og ukomplisert for Ulf: legeyrket - framfor
ytterligere tid på aktiv friidrett.
Det betød imidlertid ikke at Ulfs genuine
(friidretts-)interesse tok slutt ved overgangen til et
krevende yrkesliv. Hans yrkesbakgrunn kombinert
med hans interesse for friidrett førte Ulf etter hvert
inn i Norges Friidrettsforbunds (NFIF) virksomhet.
Han ledet medisinsk utvalg gjennom en årrekke
Foto: Arthur S. Knudsen (1968-79), var styremedlem i forbundet på 70tallet, og medlem av både toppidretts- og
NIV-medlem (fra 2006) Ulf Even Rian døde 25. mosjonsutvalget, hvilket gjenspeilte hans brede
februar i år, vel 86 år gammel. Han ble bisatt
orientering og sosiale perspektiv. Ulf fulgte med
torsdag 15. mars i Vestre gravlund Gamle
som medisinsk ansvarlig ved en rekke landskamper
kapell.
(50+), ved EM i friidrett (1969, -71, -74), og under
Ulf ble født på Sørlandet, men vokste opp i
OL i München i 1972.
Trondheim, og ble trønder i sjel og sinn. Hans
Ulf Rian var en ekte idrettsgutt av sin tid, med gode
far var lege, og Ulf fulgte yrkesmessig i sin fars forutsetninger for å nå prestasjoner av nasjonal
fotspor. Han tok sin medisinske utdanning i
betydning, men som tiden og familiebakgrunnen
Heidelberg, Tyskland. Sin legepraksis hadde
førte over i ansvarsfull og viktig samfunnsinnsats.
han i Trondheim, i Orkanger og på Røros.
Hans bi-innsats for idretten ble imidlertid av stor
betydning, særlig for NFIF, men også for lokale
Ulfs idrettsinteresse kom tidlig til syne. Fra
1942 var han med i gutteklubben ”Hauk”, inntil idrettsmiljø (særlig Røros) knyttet til steder for
hans legegjerning.
han i 1945 meldte seg inn i Sp kl ”Freidig”
(Trondheim), hvor han forble medlem inntil han NIV takker Ulf Rian for hans verdifulle innsats,
lyser fred over hans minne, og sørger sammen med
rykket opp i klubbens aldermannsliga,
Unni (Agdestein, født Jørgensen, som Ulf så/møtte
”Hyllkaka”, i 1983.
allerede i Freidig- friidretten omkring 1950) - og
Mens han praktiserte som lege på Røros, var
familien.
Ulf medlem av Røros IL, og deltok aktivt i
Hans B. Skaset
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MINNEORD
Arne NYLAND
(13.08.1925 – 12.04.2018)
Senere møttes vi som langrennstrenere i
Fossum IL. I langrennsmiljøet på Østlandet
var Arne kjent for den stilen han hadde på
jentelangrennslaget sitt, hvor forøvrig alle
tre døtrene hans var med. Han ledet jentene
iført Fossum drakter inn på langrenns
stadionene med nesten militær presisjon.
Arne først og jentene etter på lang rekke.
Her var ingenting overlatt til tilfeldighetene
og gode resultater ga det.
Senere ble det lederverv i Fossum IL og
Asker og Bærum skikrets. I 1972 ble han
valgt inn i Skistyret i Norges Skiforbund for
så å bli valgt til skipresident i 1974 og frem
til 1978.
Opp gjennom årene har det blitt mange verv
for Arne i Skiforbundet. En god og
Foto: Privat engasjert rådgiver for senere skipresidenter
har han også vært når de har bedt om det.
Arne Nyland sovnet stille inn på Bærum Han ble tildelt Norges skiforbunds høyeste
hederstegn Plaketten i 1978.
sykehus 12. april 93 år gammel.
Arnes lederstil i skiidretten var preget av
Han var medlem av NIV helt fra starten i orden, innlevelse, kunnskap og rettferdighet
1988. Det innebærer 30 års medlemskap. ispedd en litt underfundig humor. Smilet var
aldri langt borte.
Aktiv og allsidig i idretten har han vært
Da jeg fikk meldingen fra familien om
helt fra ungdomsårene og inn i
Arnes bortgang, skrev jeg til jentene hans:
alderdommen. Han spurte den ene
datteren etter gåstavene samme dag som «En fin kar er borte». I dag tilføyer jeg: «En
han døde fordi han følte at formen hadde fin kar og skileder er bort». Det er nettopp
slik Arne Nyland vil bli husket.
skrantet.
Selv konkurrerte jeg med Arne i 60 årene
Våre tanker går til døtrene Torill, Gjørol og
i militæridrettene ski, orientering og
skyting. Allsidighet, fairness og interesse Kristin med familie.
for konkurrentene preget ham.
Johan Baumann
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Seniornett Norge gir et tilbud til alle seniorer.
Vi må nesten erkjenne at dette internettet har kommet for å bli og at det blir en stadig
større fokusering på utvikling av det digitale samfunnet. Da er det svært viktig at alle
henger med. Det blir problematisk hvis noen ekskluderes fra noe, hele samfunnet
forventer de skal være med på. Og det er det som er i ferd med å skje.
Cirka 625.000 seniorer, dvs. alder 55+, har ingen eller for lave digitale ferdigheter.
Antall seniorer som ikke har noen digitale ferdigheter er ca. 350.000.
Svært mange seniorer vil på sikt bli mer eller mindre ekskludert. Faren er overhengende
for at det vil utvikle seg et A- og B-samfunn, altså det informerte og det ikke informerte
samfunn.
De som hører til i sistnevnte, vil bli kategorisert som «digibeter», altså digitale
analfabeter.
«Det blir problematisk hvis noen ekskluderes fra noe
hele samfunnet forventer de skal være med på.»

Det å ikke være digitale er en
kilde til «utenforskap» og kan
på sikt bli en kilde til
ensomhet. Mangel på digitale
kunnskaper hos den eldre delen
av befolkningen fratar disse
mange informasjonsveier og
forhindrer deres mulighet til å
bli mer selvbetjente og
selvhjulpne. Dette kan bli en
økonomisk belastning for både
den enkelte og for samfunnet.

David Edwards og Ragnar Holen i dyp konsentrasjon.

Og ser man litt stort på det, kan
dette bli en utfordring for
demokratiet.

Foto: Kirsten Moe

«Hemmeligheten» til Seniornett er enkel og fungerer veldig bra.
Seniornett har en helt klar oppskrift: det vi investerer i hver enkelt person, gi dem den
tid de trenger, er helt avgjørende for resultatet. Vi ser hvert enkelt individ og ikke bare
grupper.
Det handler rett og slett om å ta et steg om gangen. Vi hopper ikke over noen trinn.
Tilbudet er rimelig og med en lav terskel, og er dermed åpen og tilgjengelig for alle.
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Og
alt er

«I dag er det å mestre digitale verktøy og internett
like viktig som å lære å regne, lese og skrive.»

ikke minst at
basert på
frivillighet.

Med ca. 220 lokale Seniornett-foreninger over hele Norge, der hvor folk bor, kan vi gi
et tilbud til svært mange. Seniornett skaper møtearenaer, der seniorer kan tilegne seg
digital kunnskap på deres egne premisser. Og det er viktig at alle tar imot dette tilbudet.
Ikke for Seniornett sin del, men for dem selv. Det blir stadig vanskeligere å «holde seg
stående» i dagens samfunn dersom man står utenfor den digitale verden. I dag er det å
mestre digitale verktøy og internett like viktig som å lære å regne, lese og skrive.
Det er ikke lenger først og fremst nettbank som er hovedgrunnen for hvorfor seniorer
begynner å ta i bruk en digital enhet som PC eller nettbrett. Det er også fakta at det
offentlige ønsker å snakke med innbyggerne i en eller annet digital form. Digipost eller
e-Boks er eksempler på dette.
Og ikke minst vil vi oppleve alle slags mulige former for velferdsteknologi, som gjør
sin inntreden i de norske hjem. Velferdsteknologi vil i en god del tilfelle kunne avgjøre
hvor lenge en kan bo selvstendig i sitt eget hjem. Styring av mye av denne velferdsteknologien vil betinge at man klarer å styre en digital enhet (PC, nettbrett, osv.).
Regjeringen prøver også å sikre digital
deltakelse blant innbyggere. Dette gjør de
bl.a. i et prosjekt kalt Digihjelpen. Målet
til dette prosjektet er, at alle landets
kommuner skal bygge opp en
veiledningstjeneste som skal kunne gi et
tilbud til dem som trenger grunnleggende
digital kompetanse.
Men å bygge opp en slik tjeneste i alle
landets kommuner vil ta relativt lang tid,
og derfor er Seniornetts rolle med å sikre
digital deltagelse av seniorer, fortsatt
essensiell.

Ingeborg Bø nyter sin kaffe og tilgangen til
internett
Foto: Thomas Eckersberg
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Forfatteren Joop Cuppen i driv!
Foto fra Smaalenenes Avis

Det er viktig at Seniornett
fortsetter med full tyngde, med
å forsøke å få flest mulig til å
bli digitale. Samtidig bør det
sees etter løsninger for dem
som, pga. fysiske, psykiske
eller andre årsaker, ikke har
mulighet til å delta i «den store
digitale verden».
Seniornett har i snart 20 år
jobbet for å få flest mulig
seniorer på nett samtidig som vi
har jobbet for at det skal tas
vare på dem som «ikke kan».

Seniornett vil forhåpentligvis kunne fortsette å jobbe med dette i mange år til.
Kunne du tenke deg å bli med å lære noe av denne foreningens medlemmer, kan du
gjøre en av følgende muligheter:
• melde deg inn på deres hjemmeside
https://www.seniornett.no/bli-medlem/
• ringe foreningen på 22 42 96 26
• direkte kontakt med forfatteren av denne artikkelen på 416 22 654
• en epost til joop.cuppen@seniornett.no
Joop Cuppen

Nye medlemmer i NIV
Foreningen har et eget rekrutteringsutvalg som innstiller nye medlemmer til styret.
Dette utvalget er svært takknemlig for å få forslag på nye medlemmer fra våre egne
medlemmer. I NIV-Nytt nr. 4-17 har vi presentert de nye retningslinjene for opptak av
medlemmer. Det er etter disse nye retningslinjene fire kategorier som kvalifiserer til
medlemskap. Dette er
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.

Det er også utarbeidet et enkelt søknadsskjema som du finner på våre hjemmesider:
http://idrettsveteraner.com/wp-content/uploads/sites/91/2018/04/Opplysninger-om-nytt-medlem-i-NIV.pdf

Her stilles det bare krav til informasjon om kandidatens idrettslige erfaring/kompetanse.
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Nye NIV-medlemmer
Styret har i møte 10. april i år vedtatt å tilby 4 personer medlemskap i NIV.
Her er tre av disse personene:
Vært idrettslig aktiv i mange år som
fotballspiller. Han ble nesten regnet som en
levende legende den gangen han var på
landslaget. Han fikk med seg 34
landskamper og ble kåret til årets
fotballspiller i 1964.
Fikk sin utdannelse fra Statens
Gymnastikkskole og Fysioterapiutdannelse
fra Oslo.
Kjell Kaspersen

Har vært en gründer i idrettsmedisin
sammen med Svein Nilsson.

Har hatt tillitsverv i idretten fra 1945 2008. Vært leder av Sør-Trøndelag
Idrettskrets, vise- og president i Norges
skiforbund 1980 – 84. Medlem i
Lillehammers første OL-komité.
Medlem av FIS’s PR- og mediakomité
1985 -.96.
Leder av hovedkomitéen for VM på ski i
Trondheim 1987 -1997.

Per Ottesen

Har vært en meget profilert håndballspiller i
mange år, med til sammen 116
landskamper, 10 serie- og norgesmesterskap
og ett junior-NM.
Han var kaptein på vårt landslag som deltok
i OL i München i 1972 der Norge ble nr. 9.
Fremdeles det eneste herrelaget i håndball
som har deltatt i Olympiske Leker.

Inge Hansen

På tillitsmannsiden er han styremedlem i
fondsstyret i NHF som forvalter 30 mill.
kroner og er medlem av ressursgruppe i
NHF som arbeider for et riksanlegg for
ballidretter i Norge. Styreleder for
Skiskytter VM-2016 i Oslo.
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Anmeldelse:

Lars Kolsrud;

«Gull, Glød og Ære»
Denne boken er sammensatt av forfatterens
to tidligere utgitte bøker; «I hodet på en
toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder»
som ble skrevet i henholdsvis 2009 og 2011.
Siden bøker etter forfatterens og forlagets
mening er ferskvare, ble det bestemt at man
skulle samle sentrale deler fra de to bøkene i
én felles ny utgivelse.
Denne boken bør være en gave til de fleste,
det er bare synd at den ikke er tilgjengelig i
vanlig handel.

Boken er bare til salgs i fm
forelesninger og på Olympiatoppens
helseavdeling.

Lars har i denne utgaven virkelig klart å
beskrive en rekke viktige, (men kanskje
elementære vil noen si), elementer for det å
lykkes her i livet - og ikke bare som
toppidrettsutøver.

Han skriver allerede på tredje side at han heier på alle som har og bevarer glød, glede og
begeistring for sin idrett eller sitt arbeide, og at de stadig fortsetter å være nysgjerrige,
kreative og engasjerte.
Dette har du så virkelig lyktes med Lars. Jeg tar meg selv gjentatte ganger i å nikke
bekreftende på de mange ordtakene og gule markerte setningene som:
«Vi er ikke bare i verdensklasse, vi er alle faktisk VERDENS BESTE i våre egne liv»
eller når han siterer Mark Twain; «Hemmeligheten til suksess er hardt arbeid – det er
kanskje derfor dette fremdeles er en hemmelighet for mange!»
Her er et for oss litt eldre:
«Den som tror seg ferdig utlært, er sikkert ikke utlært, men helt sikkert ferdig!»
Han skriver også om nødvendigheten av kontinuerlig å foreta de rette valgene, for deg
som idrettsutøver, men også for deg som person.
Hvor vil du i morgen – det styres gjerne av hva du avslutter i dag!
Du har gjennom din væremåte også vist oss at dette fungerer i det virkelige livet!
Takk Lars!
Petter Riiser
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