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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

17. årgang Nr. 3  August 2018 
 

NIV 30 års jubileumstur til 

Kleivstua 19.06.18 
 

 

Enda et jubileum er i ferd med å bli rundet. Tenk NIV har passert 30 år! 

Dette ble høytidelig feiret med en jubileumstur til Kleivstua på Krokskogen 19. juni i år. 

Her er et bilde fra begivenheten. 

 

 

 
 

 

 

Her ser vi noen av deltakerne bli historisk oppdatert av  

Stein Finstad (med ryggen til). 
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Jubileumsåret 2018 
 

 

Da har altså foreningen eksistert i hele 30 år. Styret har 

denne gangen funnet det mest hensiktsmessig å feire 

dette gjennom hele året med tre forskjellige 

arrangementer. Det er: 

 

1. Medlemstur til Kleivstua 

2. Årsmøtet 

3. Julebordet 

I tillegg er det planer om å gi ut et hefte som skal ta for 

seg de siste 10-årene. Medlemmene vil jo huske at det 

ble gitt ut et omfattende jubileumstidskrift ved 20-års 

jubiléet. 

 
Som nevnt i forrige nummer strømmer det på med 

flotte bøker. Denne gangen har vi gleden av å 

presentere Børre Rognliens bok «Jeg var i rommet». 

Dette er en bok våre medlemmer, med sans for 

idrettspolitikk og påvirkningsmåter, bør lese. 

«Fascinerende» skriver anmelderen. 

 

Vi nærmer oss med stormskritt årsmøtet i november, 

og da vil status for Æresgalleriet bli presentert. 

Det arbeides intenst med å få finansieringen på plass. 

En dyd av nødvendighet før prosjektet eventuelt kan 

starte opp. Vi er nesten i rute, men grunnet redaktørens 

frivillige fravær p.g.a. en seiltur i Stillehavet på 2 ½ 

mnd. er vi ikke helt i havn enda, bokstavelig talt! 

Det gjenstår noen samarbeidspartnere og kontrakter før 

vi kan gå videre. 

 

Vi ser fram til mange og interessante medlemsmøter i 

høst og ønsker våre medlemmer vel møtt til disse, som 

vanligvis avholdes i NIFs kantine på Ullevål stadion. 
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Medlemsmøtet 8. mai 2018 

 
35 medlemmer var på plass da leder Atle Sundelin ønsket oss velkommen og minnet oss 

om hvilken betydningsfull dato vi var inne i.  

 

Det neste var minneord og en stille stund for Arne Nyland som gikk bort 12. april 93 år 

gammel. 

 

Nytt medlem ble introdusert, Arne Modahl, som da fikk overlevert de tradisjonelle 

«pontifikalier». 

 

Atle minnet videre om sommerfesten/30 årsmarkering med tur og opplegg til Kleivstua 

den 19. juni samt Nordisk møte som arrangeres neste år i Danmark. 

 

 

Nestleder Berit Skirstad introduserte 

foredragsholderen: 

 

Generalsekretær i Oslo Idrettskrets 

Magne Brekke 

 

I forbindelse med flere innlegg i media i 

den senere tiden, er det mange som stiller 

spørsmålet om norsk idrett ikke lenger er 

en idrett for alle på grunn av de økte 

kostnadene det er for barn å delta i 

organisert idrettslig aktivitet. 

 

Tittelen på foredraget var: 

 

«Driftes idrettslag etter NIVs visjon 

om idrett for alle?» 

 

 
Magne Brekke 

 

 

Han tok utgangspunkt i Oslo Idrettskrets virksomhet og idretten i Oslo: 

- Aktivitet – Mål: Idrett og fysisk aktivitet for alle som ønsker det. 

- Kompetanse – Mål: En veldrevet idrettsorganisasjon med kompetente og 

motiverte frivillige. 

- Anlegg – Mål: Flere og bedre idrettsanlegg og full utnyttelse av eksisterende 

anlegg. 
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Idrettskretsen jobber for alle idretter, store som små, og mye med anlegg. Det er i dag 

flere idrettsanlegg enn noen gang. Det har vært en utvikling med antall haller og flater 

samt fotballanlegg. Når det gjelder befolkningsvekst, byutvikling og idrettsanlegg, 

trenger Oslo ca. 500 idrettsanlegg for å nå landsgjennomsnittet for idrettsanlegg. Det er 

ikke plass til idrettens behov i Oslo i dag og trangere om plassen blir det. Plassen må 

skapes gjennom byutvikling. Gledelig å konstatere at flere oftere er med – hurra!  Fra 

2002, via 2010 til 2017 har det vært en ganske markant økning. 

 

Klasseskillet øker i barneidretten. 

Eksempler: Mor i Bærum måtte be sønnen slutte med fotball, det ble for dyrt. 

Svømmesjefen – Så dyrt at barn fra ressurssvake familier ikke deltar, treningsavgiften 

kan koste mellom 20.000 og 50.000 kroner i svømming. Familier bruker flere hundre 

tusen på ski i året. Prisen for å delta i fotball for dem som er mellom 11 og 13 år kan 

være mellom 3.000 og 5.000 kroner. I alderen over 13 år stiger gjerne summen til 

mellom 5.000 og 7.000 kr pr år. 

 

 
 

«Klassebilde av forsamlingen» 

 

Idrett for alle – Resolusjon fra Idrettstinget 2015 

Alle barn og unge skal kunne delta i idrett, uavhengig av økonomi. Idrettstinget vil 

redusere økonomiske hindringer for deltakelse. Idrettsglede for alle er norsk idretts 

visjon. Idretten skaper tilhørighet, livslange vennskap og er utviklende for kropp og 

sinn. Ingen skal måtte stå utenfor. Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og 

konkurranser og arbeide for gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom. 

Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Bruk av kostbart utstyr skal 

begrenses for barn og unge. Idrettslagene må tilrettelegge for gjenbruk av utstyr. 

Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. 
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Økonomi som hindrer deltakelse:  

Andel unge i alderen 13-19 år som er aktive i et idrettslag – etter sosioøkonomisk 

familiebakgrunn (SØS, prosent: Lavest SØS – 28 prosent. Lav SØS – 34 prosent. 

Middels SØS – 42 prosent. Høy SØS – 46 prosent. Høyest SØS – 56 prosent). 

Org. prosent vs barnefattigdom pr bydel: Tall viser en klar sammenheng mellom 

sosioøkonomiske forhold og idrettsdeltakelse i Oslo. Kostnader i idretten er et hinder 

for deltakelse i idretten. 

 

Den delte byen:  

32 % av befolkningen har minoritetsbakgrunn. 23.000 barn (2014) lever i familier med 

vedvarende lavinntekt – 38 % av innvandrerbarna. Syv grunnskoler har mer enn 90 % 

elever med minoritetsbakgrunn. 

Tydelige klasseskiller mellom velfungerende idrettstilbud og svakere idrettstilbud. 

Varierende idrettstilbud og deltakelse i ulike områder av byen. Stor variasjon på andel 

av befolkningen som er medlem av idrettslag. 

Utvikling i støtteordninger til idrettslagene i Oslo: Fra ca. 30.000 i 2010 og jevnt 

økende hvert år til ca. 90.000 i 2015. 

En sammenligning av to klubber og fotball som viser store forskjeller i antall 

medlemmer i forhold til totale kostnader. 

 

Økonomiske trender: 

- Økte treningsavgifter og større egenandeler til cuper/turneringer er 

utslagsgivende for kostnadsutviklingen. 

- Medlemskostnadene for 10-åringer strekker seg fra 300 kr til 6.000 kr. 

- For 14-åringene strekker medlemskostnadene seg fra 300 til 18.000 

- Kostnader til anlegg og administrasjon er en relativt lav prosentandel av 

idrettslagenes totale kostnader. 

- Idrettslagenes lønnskostnader varierer fra 0 % til 58 % av totale kostnader. 

- Flere klubber/idretter innfører akademier, kurstilbud og ekstra treninger o.l. i 

tillegg til ordinær aktivitet. Det bidrar til et kostnadspress. Jo mer penger man 

har, desto bedre tilbud kan man få fra klubb. 

- Særforbund ser ut til å øke egne lisenser og avgifter, uten at det har noe grunnlag 

i økte forsikringskostnader eller nødvendig driftshensyn. 

Hvordan skape et idrettstilbud for alle barn og unge i Oslo? Hva er målet? 

- Idrettens mål: «Alle mennesker skal gis mulighet til å utøve idrett etter ønsker og 

behov.» 

- Oslos mål: «I Oslo skal alle ha gode muligheter for friluftsliv og idrett, som 

medvirker til økt fysisk aktivitet og gode opplevelser. 

- Alle barn og unge i Oslo skal kunne drive med idrett – «idrettsglede for alle» 
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Anne Ma Thorsen og Tor 

Møinichen, Johan Baumann  

og Linda Verde 

Tore Berger med damene Brit Mørk, 

Mildred Kristoffersen, Bente Hoel og 

Elisabeth Sommerfeldt 

 

 

Kommunal behovsplan som verktøy: 

- Felles forståelse av behovene. 

- Mål om anlegg og aktivitet. 

- Forpliktende plan som grunnlag for økonomi- og arealplanlegging. 

- Premissgiver for sektorsamarbeid byutvikling, skole, idrett etc. 

Idretten inkluderer og ekskluderer: 

- Økonomisk støtte til inkluderingstiltak, mens krav og økonomi i treningstilbud 

ekskluderer videre deltakelse. 

- For mange en umulig barriere. 

Idrettslagenes betydning: 

- Identitet og tilhørighet er kritiske suksessfaktorer for en storby. 

- Velfungerende idrettslag med samfunnsansvar legitimerer behov for 

idrettsanlegg. 

- Det er i stor grad idrettslagenes egne valg som bestemmer kostnadene. 

- Dagens praksis i deler av idretten bidrar til økte sosiale forskjeller. 

Hovedproblemstillinger for Osloidretten: 

- 1. Idretten er i ferd med å bli et tilbud for de ressurssterke i Oslo.  

- 2. Det er urovekkende mange som faller fra idretten gjennom ungdomsårene. 

Hva gjør vi med det? 

- Mål: Sørge for et basistilbud til alle barn og unge i Oslo. 

- 1. Områdesatsing – forsterket klubbutviklingsprogram i områder der 

idrettstilbudet i dag står svakt. 

- 2. Støtte foregangsklubber som vil: Begrense kostnader for deltakelse. Tilby 

allsidig, lokalt tilpassede idrettstilbud på ungdommens premisser. Levere kvalitet 

uten tidlig spesialisering og seleksjon. Samarbeide med lokale skoler og andre 
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aktivitetstilbydere i nærområdet. Styrke frivilligheten og redusere 

profesjonaliteten. 

 

Idrett for alle – Oppsummering: 

- Alle barn og unge skal kunne delta i idrett uavhengig av økonomi. Det kan de 

ikke i dag. 

- Ingen skal måtte stå utenfor. Men det gjør de. 

- Norsk idrett vil begrense kostnadene til trening og konkurranser. Det gjøres noe, 

men for lite. 

- Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig. Ingen positiv endring. 

- Sammen skal vi finne gode løsninger som sikrer barn og unges deltakelse i idrett. 

Få eller ingen tiltak. 

 

Følgende kom med spørsmål/kommentarer etter foredraget: Lars Krogh, Berit Skirstad, 

Per Wright, Lars Kolsrud, Tor Møinichen, Brit Mørk, Jarl Bibow, Laila Andresen. 

 

Vi takker Magne Brekke så mye for et bevisstgjørende og tankevekkende foredrag over 

et tema som det er viktig for idretten å få gjort noe med!   

 

Andreas Morisbak 

 

 

 

JUBILANTER fremover 

 

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

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 80 85 95 90 

Rimejorde Thor Ole Håndball 14 9 1933 
   

85 
 

 

Lereim 
Paul 
Brynjulf 

Idrettslege 15 9 1938 
  

80 
  

 

Riiser Petter Basket / idr.adm 04 10 1948 70      

Berntsen Bjørn Reidar Orientering 10 10 1943 
 

75 
  

  

Mellegaard Britt Sonja Gym/turn 13 10 1943 
 

75 
  

  

 

 
 

MØTEDATOER 2018 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2018: 

• Medlemsmøter i 2018: tirsdag 11. september, tirsdag 9. oktober. 

• Årsmøte blir i uke 45, 6. november. 
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Jubileumsmøte på Kleivstua 

 19. juni 2018 
 

FOR MEDLEMMER OG LEDSAGERE 

 
PROGRAM 

Kl. 10:00 Avreise med HMK-buss fra Oslo S, ved hovedinngangen til Thon Hotel 

Opera. Bussen stoppet også i Sandvika (på bussterminalen ca. kl 1015). 

Kl. 12:30 Ankomst Kleivstua. Vi tuslet noen skritt til «Dronningens Utsikt», 

der Stein Finstad fortalte historier fra området. 

Kl. 13:00 Lunch. 30-års-mimring og bilder (med vekt på de siste 10 år), 

ved Håvard Lillegård. 

Kl. 15:30 Retur fra Kleivstua. 

 

Festkomité var dametrioen Ellinor Allergoth, Berit Berthelsen og Dikke Eger.  

 

Turen opp fra riksveien mot Kleivstua slynget seg i mange svinger oppover åssiden, 

omkranset av mektig skog. Men da vi var kommet høyt nok, lysnet det i skogen – og der 

stod blide Berit Berthelsen, tok imot oss og geleidet oss til en åpen plass i terrenget med 

noen benkerader i det fri. 

 

 

 

 
 

En særdeles lyttende forsamling ute i det fri 
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Et nytt medlem var til stede for første 

gang, Inge Hansen, kjent som 

håndballspiller på toppnivå, 

næringslivstopp, brukt i forskjellige 

komitéer, verdensmesterskapet i 

skiskyting m.m.  

 

Da ble det et medlem til med NIV-slips på 

tur. 

 
Inge Hansen får overlevert slips av 

leder Atle Sundelin 

 

 

 

 

Kaffeservering ble det – og etter hvert 

var det tid for Stein Finstad, en 

pensjonert prest med humoren på lur. 

Han startet med å fortelle at han ikke 

hadde spesiell peiling på idrett, men at 

sønnen hans, uten noen oppfølging fra 

faren, kom på guttelandslaget i fotball. 

Han la til at han kunne litt om andre ting 

– og det fikk vi jo bekreftelsen på 

gjennom historien koblet til 

Krokskogen, Kleivstua og Dronningens 

utsikt som vi beveget oss ned til etter 

hvert. 

 

I 1851 var det et stort nordisk studentmøte med hele 600 studenter som gikk veien, slo 

leir i telt og fikk servert smørbrød og øl. 

Ved et tilfelle var det en raring som drakk seg full, braste gjennom et tettvokst skogkjerr 

– og fikk den gode følelsen at «det lysnet i skogen». 

 

Krokskogen er kjent over det ganske land som selve eventyrskogen i Norge. En viktig 

årsak var nærheten til Oslo og åpningen av den Bergenske Kongevei i 1805, fra 

Lommedalen over Krokskogen til Sundvollen. 
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Kunstnere kom til 

Hole og Ringerike fra 

midten av 1800-tallet 

og utover, da 

nasjonal-romantikken 

blomstret. De kom 

spesielt for å oppleve 

Kongens utsikt og 

Krokkleiva, den bratte 

og ville klev, 

berømmet av turister 

og forbannet av 

bønder og 

yrkeskjørere. 

 

I 1832 besøkte kong Karl Johan et utsiktspunkt som eieren av Stein gård hadde anlagt 

sørvest for Kleivstua. Siden har stedet vært kjent som Kongens utsikt. Noen år før 

(1825) var Karl Johans dronning, Desirée, på toppen av Krokkleiva og nøt utsikten der, 

og den har siden hett Dronningens utsikt. Det ligger ca. 200 meter nedenfor Kleivstua, 

og gir en flott utsikt over Hole og Ringerike. 
 

Etter denne naturseansen, og Dikke Eger hadde overbrakt en konvolutt med ukjent 

innhold til vår forteller og guide som takk for utmerket innsats, bar det i 

«oppoverstibakke» mot Kleivstua. De fleste hadde tenkt fornuftig og var i sportslig 

antrekk, mens noen få av oss syntes det var på plass å markere jubiléet med jakke og 

vårt kjære slips. 
 

Kleivstua (372 meter over havet) er et gammelt gjestgiveri og skysstasjon som ligger på 

toppen av Krokkleiva, langs den bergenske kongevei på Krokskogen. Kleivstua ble 

bygd i begynnelsen på 1800-tallet og var opprinnelig serveringssted for reisende 

mellom Christiania og Ringerike. Stedet fikk bevilling til gjestgiveri i 1822. Nyveien fra 

Sandvika over Sollihøgda til Ringerike åpnet i 1860, og da avtok trafikken over 

Krokskogen. Etter konkurs i 1933 ble Kleivstua gjenåpnet i 1997, etter å ha blitt pusset 

opp og restaurert for mer enn 10 millioner kroner. Hole kommune tildelte stedet 

«Byggeskikkprisen» i 2000. Restauranten ved Kleivstua er oppkalt etter Dronningens 

utsikt, og derfra er det en flott utsikt over Hole og Ringerike, med Tyrifjorden, 

Steinsfjorden og Ådalfjellene i bakgrunnen. Gjestgiveriet har 42 rom, fordelt på 

hovedhuset og småhus som ligger rundt tunet. Det er til sammen 18 bygninger. Eier er 

Knut Kloster jr. 
 

Vi steg altså inn i hovedbygningen og i nevnte Dronningrestaurant hvor lunsjen skulle 

inntas. Ellinor Allergoth ønsket velkommen til bords og overlot ordet til leder Atle 

Sundelin. Han opplyste at dette arrangementet var det første av tre markeringer av 30-

årsjubiléet. Ved årsmøtet vil det foreligge fortsettelse av det tidligere utgitte 20 års 
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heftet med de siste 10 års historie. På julemøtet vil Lars Kolsrud bidra med et 

egenprodusert jubileumsinnslag. 

 

Noen av deltakerne koser seg ved lunch-bordet: 

 

 
 

 

 

 

Laila Andresen, 

Tore Berger, 

Peder Lunde jr., 

Berit Hegglund, 

Lars Petter Hegglund, 

Jan Bache-Wiig 
 

 

 
 

 

 

 

Bjørn R. Berntsen, 

Lisbet Bøhn Berntsen, 

Per Otto Furuseth, 

Paul Nestaas, 

Anne Elisabeth Syversen, 

Ellinor Allergoth, 

Peer H. Staff, 

Tor Møinichen 

 

 
 

 

 

Stein Finstad, 

Anne-Lise Knudsen, 

Arthur S. Knudsen, 

Ina Baumann, 

Johan Baumann, 

Reidun Corneliussen, 

Per Corneliussen, 

Dikke Eger, 
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Håvard Lillegård, 

Bjørn Bogerud, 

Berit Skirstad, 

Hans B. Skaset, 

Marit Lillegård, 

Harald Tronvik, 

Anne-Lise Bogerud, 

 

 

 
 

 

 
 

Inger Ness 

Bente Hoel 

Tor Hageberg 

Arne Sverre Modahl 

Sissel Modahl 

Ola Wærhaug 

 

 
 

 
 

Atle Sundelin 

Arild Holm 

Gerd Holm 

Ivar Egeberg 

Odd Martinsen 

Hanne Martinsen 

Kjell Emblem 

Elisabeth Seeberg 
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Atle avsluttet med å slå fast at et slikt arrangement ikke gjør seg selv. Derfor var det 

godt å ha så erfarne arrangører som Berit Berthelsen, Dikke Eger og Ellinor Allergoth 

som fortjente en skikkelig takk og klapp. 

 

Lunsjen smakte for øvrig utmerket - nydelig ovnskokt laks med tilbehør og creme 

brûlèet og bringebær sorbet til dessert. 

 

 

I et jubileumsår er det selvfølgelig 

på sin plass å vise de virkelige 

veteraner i foreningen 

oppmerksomhet.  

 

Ellinor Allergoth sto for den 

seansen og overrakte blomster til 

Per Landmark, Jan Bache-Wiig, 

Lars Krogh og Anne Ma Thorsen 

som alle var med fra det første året. 

  
 

Jan Bache-Wiig, Anne Ma Thorsen 

Lars Krogh og Per Landmark 

 

Deretter ble Håvard Lillegård introdusert for å gi oss et innblikk i foreningens historie  

– litt fra starten, men mest fra de siste 10 årene. Det gjorde han med et Power Point 

opplegg som viste foreningens virksomhet, krydret med mange bilder i tilknytning til 

ulike evenementer. Dette foredraget er det meningen det skal lages et hefte av til 

årsmøtet. I det følgende gjengis derfor i stikkords form de momentene Håvard var 

innom: 

- Starten: 24 møtte til stiftelsesmøte 9. juni 1988. Ingrid Wigernæs er eneste 

gjenlevende medlem som deltok. 

- Visjonen var og skal være: Foreningen skal først og fremst være til for 

medlemmene. 

- Det første styret med Arne B. Mollén som formann. 

- Vedtektene ble vedtatt, men endret flere ganger. I 2011 helt nye vedtekter slik de 

er i dag. 

- Den første store arbeidsoppgaven: Norsk Idretts Æresgalleri. 

- Det viktigste tilskuddet de senere år: Lundefamiliens OL-medaljer. 

- Sentrale oppgaver: NIVs Ærespris. NIVs Sportsjournalistpris. Aftenpostens 

Gullmedalje. Medlemsmatrikkelen. NIV-NYTT. Hjemmeside fra 2009. PC-

klubben 2007. 

- Medlemmene er det viktigste: 156 medlemmer pr juni 2015. Rekrutteringsutvalg. 

- Styremedlemmer fra 2006 og framover. 

- Medlemsmøter: Bilder av forskjellige foredragsholdere. 



14 

 

- Økonomien: I dag i aksjer og fond (2016), bokført 1,3 mill. Reelt 3,7 mill. 

- Årsmøter. Vertskap. Bilder. 

- Sommerturer og andre arrangementer med ledsagere. Bilder. 

- Jubiléer: 10, 15, 20, 25 og 30 år. 

- Nordiske møter med ledsagere. I Odense 23. – 25. august 2019. Bilde  

Håvard ga oss en fin oversikt over foreningens virksomhet – noe vi alle har grunn til å 

føle både en viss stolthet og glede over. Mange takk Håvard - og vi ser fram til det 

ferdige produktet senere i år. 

 

Så var det å takke vertskapet for god mat – og det var på tide å rusle ut til bussen for å 

svinge oss ned mellom skog og kleiv mot asfalten ved Sundvollen og videre til 

hovedstaden. Jeg regner med at jeg trygt kan skrive at deltakerne opplevde dette 

arrangementet som vellykket – og således en meget god start på 30- årsmarkeringen.  

 

Og det takker vi arrangementskomitéen så mye for! 

 

Andreas Morisbak 

 

 

Norway Cup 2018 
 

Bækkelaget Sportsklubb (BSK) arrangerte fotballturneringen Norway Cup i perioden 

29. juli til 4. august. Dette var 46. gang BSK inviterte til det arrangøren betegner som 

verdens største fotballfest og viktigste arena for idrettsglede og vennskap. 1.900 lag 52 

nasjoner spilte ca. 6.000 kamper. 
 

 

 

Her ser vi ett av lagene juble over seieren den siste dagen. 
Foto fra Norway Cup hjemmeside. 
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BSK inviterte Norske Idrettsleder-Veteraner til Ekebergsletta for at vi skulle få kjenne 

på Norway Cupstemningen og bli orientert om hvordan turneringen tenkes utviklet de 

neste årene – til det beste for fotballen, kameratskapet og idrettsgleden. Torsdag 2. 

august kl 10 var tidspunktet for oppmøte. 

Vi var ikke så mange som takket ja til innbydelsen, men vi 10 som gjorde det fikk 

oppleve noen interessante og hyggelige timer på Ekebergsletta. 

 

Det startet med vafler og kaffe i sekretariatet med etterfølgende orientering av 

generalsekretær Tony Isaksen om bl.a. organisering av dagens turnering, stab og antall 

frivillige, forlegning, diverse samarbeidspartnere samt utfordringer både i tørt og bløtt 

vær.  I tillegg kom han inn på tanker, idéer og planer for fremtidige turneringer. 

 

Deretter fikk vi en guidet tur på sletta. Først var vi innom hallen der måltidene ble 

servert og ble mektig imponert over mengde mat som ble servert på en effektiv måte.  

 

Vi var bortom støtten av Rolf Hofmo som for anledningen var dekorert med blomster.  

 

Videre passerte vi et slags aktivitetssenter med muligheter for å prøve forskjellige 

aktiviteter. 

 

Politiet var godt bemannet på sletta og ved deres standplass fikk vi en orientering om 

hvordan de forholdt seg for at uønskede hendelser ikke skulle skje.  

 

Forbi og bak den ruvende scenen for diverse underholdning, var vi først innom en post 

der små barn kunne bli tatt vare på og aktivisert - og der frivillige unger kom inn med 

resultatene fra kampene for å få dem registrert. 

 

Deretter en tur innom sykestua der naturlig nok noen var inne til undersøkelse og pleie. 

Noe annet er ikke å vente med så mange deltakere i sving. 

 

Avslutningsvis ble vi invitert inn i VIP-teltet til en velsmakende lunsj. 

 

Vi takker BSK så mye for noen givende timer på Ekebergsletta! 
 
 

Andreas Morisbak 
 

 

 

 

HUSK ÅRSMØTET tirsdag 6. november 2018!   
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Bilder fra medlemmenes besøk på Norway Cup: 
(Foto: Thorleif Gange) 
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Hvem fortjener 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 Leif Olav Alnes prisen. Komitéen som 

skal innstille på kandidat til styret er oppnevnt av styret og prisen blir utlevert på 

NIV’s årsmøte hvert år. 

 

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 Hergeirsson (trener)  
2013: Egil Kristiansen (trener)  

2014: Anders Besseberg (leder) 
2015: Daima Akin (trener) 
2016: Cato Zahl Pedersen (leder) 

2017: Leif Olav Alnes (trener) 

 

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

Leder Atle Sundelin (atle.sundelin@outlook.com), Hans B. Skaset hansbs@online.no, 

Berit Berthelsen berit.berthelsen@gmail.com, Per Wright perfw@online.no. 

 

 

FORSLAGSFRIST: 30. september 2018 
  

mailto:atle.sundelin@outlook.com
mailto:hansbs@online.no
mailto:berit.berthelsen@gmail.com
mailto:perfw@online.no
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Hvem fortjener sportsjournalistprisen i år? 
 

NIV´s Sportsjournalistpris skal utdeles for 11. 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 pkt. 1 for prisen står det: 

 

 

«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.  

 

 

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) 

2017: Ole Kristian Strøm 

 

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

Leder Andreas Morisbak (amorisbak@gmail.com) – Ellinor Allergoth 

(hakona@online.no) - Britt Mellegaard bri-mell@online.no – Esten O. Sæther 
 

FORSLAGSFRIST: 30. september 2018 

mailto:hakona@online.no
mailto:bri-mell@online.no
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Nye NIV-medlemmer 
 

Styret vedtok 10. april i år å tilby 4 personer medlemskap i NIV. 3 av disse 

ble presentert i forrige nummer av NIV-Nytt. Her er det fjerde av personene 

som ble tilbudt medlemskap: 
 

 
 

Arne Sverre Modahl 

Arne Sverre Modahl har drevet med 

håndball siden 1961. Han kom med i styret 

i håndballforbundet i 1999 og var 

visepresident fra 2001 og president fra 

2004 – 09.  

Han har vært klubbleder, medlem av 

kretsstyret i Akershus, samt spiller, trener 

og dommer i tillegg til at han har ledet 

valgkomitéen i NHF i flere perioder.  

I dag er han aktiv som kursholder.  

 

Han er utdannet fra BI og har hatt en rekke 

stillinger innenfor markedsføring og 

ledelse inkludert flere ulike styreverv.. 
 

 

 

 

 

Styret i perioden 2017 - 2018 
 

 

 

 
 

Fra venstre: 
 

Petter Riiser 
Ellinor Allergoth 

Dikke Eger 
økonomiansvarlig Lars 

Petter Heggelund 
Berit Berthelsen, 

nestleder Berit Skirstad, 
sekretær Andreas 

Morisbak, 
leder Atle Steinar 

Sundelin 

.  
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Anmeldelse: 

Børre Rognlien 

«Jeg var i rommet» 
50 år som tillitsvalgt 

 

 

Gratulerer Børre – dette var flott! 

Dette er en subjektiv bok der hensikten med 

boken er å fortelle historiene slik forfatteren 

opplevde dem. Du har ikke bare sloppet oss 

«innenfor rommet» men du har faktisk også 

greid å gjøre fortellingene spennende og 

friske. 

For mange av oss som satt utenfor de fleste 

av disse rommene – og gjerne bare fikk høre 

de offisielle versjonene, var dette til tider så 

fascinerende at jeg ikke kunne legge boken 

fra meg. 

Og det sier jo noe når anmelderen leste den 

på seiltur mellom Galapagos og Tahiti. 

 

For oss som har levd noen år er det jo også interessant å mimre om «Kvitt eller 

Dobbelt» fra 1966, da vi husker så godt de masse spennende stundene fra denne TV-

konkurransen. 

Deretter kommer det ene arrangementet etter det andre med engasjerende og fengslende 

innside-informasjon. 

Kapitlene om OL-søknadene gav en dypere forståelse for prosessene. Her har du 

heldigvis gitt oss mange sider med utdypende forklaringer. 

Mens 10-års-kampen for Bislett viser hvor ofte idrettsledere må sno seg gjennom 

politiske kroker og kriker for å nå målene sine. 

 

Boken anbefales på det varmeste. 

Petter Riiser 
 


