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NIV-NYTT 
 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

18. årgang Nr. 1  Januar 2019 
 

Fortjent hederspris til 

Gjert Arne Ingebrigtsen. 

 

 

 

Det var en rørt Gjert Ingebrigtsen som på NIVs årsmøte 6.11.18 mottok NIVs 

hederspris for 2018. Her sammen med sin kone Tone og Berit Berthelsen som leser 

opp begrunnelsen for tildelingen. 
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En bauta blant norske 

sportsjournalister er gått bort. 
 

 
 

Vårt medlem Per Jorsett var en prisbelønnet 

sportsjournalist og kommentator i mange tiår. 

Redaktøren husker mang en sportsdag da han satt 

klistret til radioen med Bjørge Lillelien og Per Jorsett 

som faste kommentatorer, helst med ferdiglinjerte ark 

klare til å notere rundetider og sammenligne dem med 

Jorsetts tider. 

Per var medlem i vår forening helt fra starten i 1988, og 

vi viser til fyldige minneord lengre inne i bladet. 

 

Vi konstaterer med glede at vi har fått gjennomført alle 

våre jubileumsarrangementer i 2018 godt etter planene 

og er veldig tilfreds med denne feiringen av vårt 30 års 

jubileum. 

 

Styret arbeider hardt med å revitalisere Æresgalleriet og 

det ryktes at Utvalget som har fått et mandat til å finne 

nye kandidater for de siste 10 årene, snart er klare til å 

legge fram sin innstilling for styret. 

 

Da håper vi at også den nye digitale plattformen kan 

komme på plass i løpet av 2019. 
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Protokoll fra årsmøte  
tirsdag 6. november kl. 16.30 
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Rammen rundt årsmøtet 2018  

 
Tradisjonen tro var det mange som var på plass i hallen foran møterommet hos KLP i 

god tid før årsmøtet hvor det vanket forfriskninger og muligheten for en hyggelig prat 

med NIV- kollegaer. Etter hvert dukket også Gjert og Tone Ingebrigtsen opp – og 

mange ville selvfølgelig gjerne hilse på dem. 

 

 
 

Vel plassert i den romslige møtesalen ønsket leder Atle Sundelin alle hjertelig 

velkommen og introduserte Konsernsjef Sverre Thornes som ga en  

 
Presentasjon av KLP 

 

KLP er Kommune og helse-Norges eget 

pensjonsselskap og er i dag Norges største 

pensjonsleverandør: 

 

- forvaltningskapital 650 milliarder 

kroner 

- 920 000 medlemmer og pensjonister 

- 414 av 439 kommuner og 

fylkeskommuner 

- 22 av 31 helseforetak 

- 2 500 bedrifter 

- alle landets sykepleiere. 
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KLP er et pensjonsselskap som skiller seg fra de andre. Gjensidighet gir fellesskap. 

- Våre eiere er våre kunder, og all verdiskaping tilfaller derfor kommune- og helse-

Norge. 

- Slik blir det mer til skole, sykehjem eller andre samfunnsoppgaver som eierne har 

ansvaret for. 

Slik er eiendelene investert (i NOK milliarder): Eiendom – 60. Obl. HTF 140. Utlån – 

60. Aksjer 23,5% - 120. Omløpsobligasjoner – 120. Andre eiendeler – 10. 

 

Komplekse overgangsordninger: 

- Individuell garanti – Overgangstillegg – 2011-tillegg 

- Dagens AFP – Ny AFP/Betinget tjenestepensjon 

- Dagens tjenestepensjon samordnet med gammel folketrygd – Tjenestepensjon 

samordnet med ny folketrygd – Ny offentlig tjenestepensjon 

- Gammel folketrygd – Ny folketrygd. 

Alderssammensetningen yrkesaktive (ca. tall): 0-19- 12.000. 20-24 -40.000. 25-29 – 

47.000. 30-34 – 46.000. 35-39 – 48.000. 40-44 – 52.000. 45-49 – 58.000. 50-54 – 

57.000. 55-59 – 53.000.  60-64 – 42.000. 65-69 – 11.000. 70+  - 2000. 

 

Økt antall pensjonssaker. 

Økt kompleksitet i form av regelverk og fleksibilitet i uttak. Økt informasjonsbehov. 

 

Virksomheten ble utvidet basert på eiernes behov: 

Skadeselskap. Bank. Kapitalforvaltning. Eiendom. 

 

KLP er bygget på en grunnmur av samfunnsansvar.  

 

Ambisjon:  

Ledende innen samfunnsansvar. Fire strategiske mål: 

- Integrere samfunnsansvar i all sin virksomhet 

- Øke investeringer som fremmer bærekraftig utvikling og støtter opp om våre 

finansielle mål 

- Påvirke selskaper og bransjer til mer bærekraftig drift 

- Utvikle produkter og tjenester som bidrar til positiv samfunnsutvikling. 

I tillegg skal vi prioriterer følgende av FNs bærekraftsmål: 

God helse, ren energi for alle, anstendig arbeid og økonomisk vekst, bærekraftige byer 

og samfunn, stoppe klimaendringene. 

Klima et prioritert tema for KLPs eierskapsutførelse. 

Hva er klimarisikoen for norske bedrifter? 

- Ny rapport og veileder til selskapsledelse og styrer 

- Lansering og frokostseminar 21.november, KLP-huset i Oslo 

- KLP og Norsk klimastiftelse 
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- Solgt oss ut av kull og oljesand 

- Investert i fornybarparker som gir strøm til 640.000 mennesker 

- Klimavennlige investeringer skal økes med 6 milliarder kroner per år 

- Har lansert Norges første svanemerkede fond 

- Nytt produkt: Grønt boliglån 

- Planene for BG 14 lansert. Et forbildeprosjekt innen bærekraftig eiendom 

- Stiller krav til ansvar hos våre leverandører 

- Brannforebyggende arbeid for å redusere antall branner i kommunale utleieboliger 

og hos eldre hjemmeboende 

- 90 helsefremmende kurs 

- 27 prosjekter om helsefremmende arbeidsplasser. 

KLP hedrer samfunnets helter. 

 

KLP – den beste partner for dagene som kommer. 

 

 

 

Etter konsernsjefens presentasjon mintes vi NIV-medlemmer som var gått bort i løpet 

av året med et minutts stillhet: Ulf Even Rian, Arne Nyland, Leif Ljungquist. 

 

 
 

Her ved: Ivar Egeberg, Arne Fagerli, Odd Martinsen, Thorleif Gange og Peder Lunde jr. 

 

Gratulasjon av bursdagsbarn: Medlem i styret, Dikke Eger fylte 75 år dagen etter, og det 

ble overlevert et gavekort av nestleder Berit Skirstad. 

 

Et annet kjent NIV-medlem, Knut Johannesen, fylte 85 år samme dag, noe det også var 

planlagt en markering av – men grunnet en nylig gjennomført hofteoperasjon måtte det 

utsettes til julemøtet. 
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Opptak av nye medlemmer: Berit Skirstad overrakte slips og merke til Bjørge Stensbøl, 

som ble medlem for en tid tilbake, som nå var på sitt første møte. 

Nina Kahrs, som nyoppnevnt medlem, fikk skjerf og merke. 

 

Deretter ble årsmøtet åpnet og gjennomført. 

 

 

Da årsmøtet var avsluttet, var det dags for utdeling av NIVs Ærespris.  

 

Styrets medlem, Berit Berthelsen, leste begrunnelsen og overrakte prisen til Gjert 

Ingebrigtsen og blomster til fru Tone. (Se egen omtale.) 

 

Karen Marie Ellefsen skulle tildeles NIVs Sportsjournalistpris, men hadde ikke 

anledning til å være til stede denne dagen. Styremedlem Ellinor Allergoth leste 

begrunnelsen. Prisen vil bli overlevert på julemøtet. (Se egen omtale.) 

 

 

Årsmøtet og prisutdelingene gikk unna så raskt at vi var ferdige i tidligste laget i forhold 

til klargjøring av årsmøtemiddagen. 

Det tomrommet utfylte imidlertid direktør i KLP, Bjørn Hamre, elegant ved å utfordre 

Gjert Ingebrigtsen til å si litt om status for sine løpegutter. 

 

Han startet med å takke for prisen og fortsatte med å si litt om hver enkelt løper. 

Etter en treningspause begynte de på igjen i oktober og skulle oppholde seg i 2.000 m 

høyde i 14 dager - før de skulle delta i EM i terrengløp. 

 

Suksess-sesongen hadde vært en viss påkjenning for unge Jakob. Ble syk i etterkant. 

Prøvde å skjerme han så godt som mulig. 

 

Henrik hadde en fin sesong. Stiftet familie. Kom bra tilbake etter skade. Har fått en dose 

med selvtillit og motivasjon. 

 

Filip hadde et mål for sesongen og kvalifiserte seg for 1500 m med fall. Skadet seg i 

fallet og kunne derfor ikke følge opp på 5000 m. Var best av de tre, men da 

ribbeinsskaden satte han tilbake, var han der for å bakke opp sine brødre. 

 

Ingebrigtsen mente guttene var i god rute formmessig, noe som lover godt for videre 

satsing. De har fått god hjelp fra Olympiatoppen når det gjelder skadeforebygging. 
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Årsmøtemiddagen 
 

I KLPs romslige kantine var det pent dekkede runde seksmannsbord hvor Berit 

Berthelsen og Dikke Eger hadde ordnet med bordplasseringen som fremkom på lister 

ved inngangen. 

Konsernsjef Sverre Thornes ønsket velkommen til bords med noen velvalgte ord i en 

sammenligning av idrett og næringsliv der ansvar, fellesskap og motivasjon var sentrale 

stikkord. 
 

Noen bilder fra årsmøtet: 

 

 

 
 

Del av bord 1: Gjert Ingebrigtsen, Kjelfrid 

Svare, Ingrid Wigernæs og Berit Skirstad. 

 

 
 

På bord 1 satt også Tone Ingebrigtsen ved 

siden av sin mann Gjert i tillegg til 

konsernsjef Sverre Thornes fra KLP. 

 
 

Bord 2: Ann Helen Bjørnstad, Lars Petter 

Heggelund, Elisabeth Seeberg, Ove Fløtaker, Per 

Wright og Bjørge Stensbøl. 
 

 

 
 

Bord 4: Johan Baumann, Knut Arthur 

Norstad, Linda Verde, Arne Kvalheim, 

Arne Myhrvold og Anne Thidemann. 

 
 

Bord 3: Tove Strand. Hans B. Skaset, Gro 

Myking og Svein Egil Folvik 

 

 
 

Per Ravn Omdal og Erling Rimeslåtten 

satt også på bord 3. 
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Bord 5: Elisabeth Sommerfeldt, Harald 

Thorhaug og Odd Bergh.  

 

 

 
 

Bord 5: Odd Bergh, Jan Bache-Wiig, Nina 

Kahrs og Petter Riiser. 

 
 

Bord 7: Ola Wærhaug, Arild Holm, Olav 

Aune, Trude Halvorsen og Rolf Gunnar 

Haagensen. Svein Erik Haagenrud kom 

utenfor bildet. 

 

 
 

Bord 8: Andreas Morisbak, Inger Ness, Hans 

Petter Carlsen, Ivar Egeberg, Inge Hansen og 

Tor Møinichen. 

 
 

Bord 9 Harald Tronvik, Grete Johansen, 

Anstein Gjengedal, Anne-Ma Thorsen og 

Gunnar M. Kjenner. 

  

 
 

Bord 11: Odd Martinsen, Jan Fredrik Kveil 

og Unni Nicolaysen. 

 
 

Bord 11: Rolf Nyhus, Kjell Kaspersen og Aud 

Hvammen Lunde. 

 

 
 

Bord 13: Dikke Eger, Tore Berger, Arne 

Fagerli, Liv Jagge, Paul Lereim og Lars 

Kolsrud. 
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Bord 15: Berit Berthelsen, Per Corneliussen, 

Øistein Eriksen. Thorleif Gange og Per Otto 

Furuseth. 

 
 

Bord 6: Sondre Kåfjord, Mildrid 

Kristoffersen, Kjell Emblem, Britt Mørk og 

Per Hallvard Staff. Finn Bakke kom ikke med 

på bildet. 
 

 

Vi fikk servert middagen med et effektivt selvforsyningssystem med buffet-bord, og 

menyen var meget velsmakende med ovnsbakt ørret og hjort som gode ingredienser i 

hovedretten – og med god hvit- og rødvin til. 

 

Underveis i middagen introduserte Bjørn Hamre et musikalsk innslag som Marte Valle 

sto for. 

 

 
 

Marte Valle 

Hun er født i Harstad, 

men nå bosatt i Bergen. 

Hun er både musiker, 

sanger og låtskriver. Hun 

vant Spellemannsprisen 

som beste nykommer i 

2005. I 2010 kom hun til 

finalen i X-Faktor, men 

ble stemt hjem i 6. 

finalerunde. 

 

Hun kommenterte litt 

rundt det hun skulle synge 

for oss og poengterte hva 

og hvorfor i tekstene – før 

hun tonesatte tekstene 

med meget vakker sang – 

«Begge sider nå» av Lars 

Bremnes og «Blå salme» 

av Erik Bye. 
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Lenger ut i middagen sa Atle Sundelin noen ord om NIVs markering av 30 årsjubiléet 

og han introduserte Håvard Lillegård som har vært hovedpersonen i å plukke fram stoff 

og bilder til et utmerket hefte for NIVs virksomhet de siste 10 år. Dette, som en 

fortsettelse av det heftet som ble laget ved 20 årsjubileet. 

Begge heftene var lagt ut til deltakerne for avhenting ved utgangen da middagen var 

over. 

 

 

Så introduserte Sundelin Dikke 

Eger, som igjen presenterte 

Ingrid Wigernæs. 

Dikke hadde en samtale med 90 

år gamle Ingrid – spesielt om 

stiftelsesmøtet i 1988 der Ingrid 

var deltaker som eneste kvinne. 

Hun ble spurt om i hvilken grad 

hun fulgte med i dag. Hun var 

jo med i et «nybrottsarbeid» for 

kvinnelangrenn på 1960-tallet – 

og syntes forholdet 

menn/kvinner var gått framover 

selv om det fortsatt er et stort 

overtall av menn i ledende 

stillinger i idretten og blant 

trenere. Det var jo spesiell stas 

å ha en av stifterne av vår 

forening til stede 30 år etter. 

Det fortjente selvfølgelig en fin 

blomsterbukett! 
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Tiden går fort i hyggelig lag, og før en visste ordet av det var det på tide å tenke på 

hjemturen. 

 

 

 

Men før det skulle det takkes for en 

utmerket tilrettelagt kveld. Først og 

fremst til Konsernsjef Thornes for 

velvilligheten til å påta seg 

arrangementet, men også til Bjørn 

Hamre som har vært den positive 

oppfølger og kontaktperson i 

opplegget og som hadde fødselsdag 

denne dagen. Schankes 

idrettsleksikon til Thornes og 

blomster til Hamre. Blomster også 

til Janne Gustavsen og Gry Myking. 

Kjøkkenpersonale og andre 

bidragsytere til arrangementet takkes 

også hjerteligst. 

 
Andreas Morisbak 

 

 

Jubilanter fremover 

 

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

 
 

 

 

Møtedatoer 2019 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2019: 

• Medlemsmøter: 12. februar, 12. mars, 9. april, 14. mai, 18. juni, 10. september, 8. 

oktober, 

• Julemøte: 10. desember 
• Årsmøte: i februar eller mars 2020. 

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 80 85

Ness Inger Sykling 16 3 1949 70

Kaspersen Kjell Fotball 7 4 1939 80

Nicolaysen Unni Elisabeth Skyting 7 4 1939 80

Gange Thorleif Nils Håndball 22 4 1934 85

Berthelsen Berit Friidrett 25 4 1944 75

Nordbye Inger Ski 17 5 1939 80

Larsen Thorvald Ski/IK 19 5 1934 85

Heiberg Gerhard Jens Friidrett/IOC 20 6 1939 80
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Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2018 til 

Gjert Arne Ingebrigtsen 

 

 

NIVs Ærespris kan «tildeles en norsk 

leder eller trener som har gjort en 

særlig fortjenstfull innsats for idretten i 

de senere år.  

Det skal i tillegg legges vekt på konkrete 

resultater som kan føres tilbake til 

vedkommendes virke». 

 

 

For 2018 fikk trener Gjert Arne 

Ingebrigtsen prisen. 

Gjert Arne Ingebrigtsen og Berit Berthelsen 

 

Komitéen for NIVs Ærespris 2018 har bestått av Atle Sundelin (leder), Berit Berthelsen, 

Hans B. Skaset og Per Wright. Komitéen avga følgende begrunnelse: 
 

Komitéen innstiller friidrettstrener Gjert Arne Ingebrigtsen, Sandnes Idrettslag, til NIVs 

Ærespris for 2018 

 

Komiteens begrunnelse: 

Gjert Ingebretsen er født i Båtsfjord i 1966. Hans virke som friidrettstrener har i all hovedsak 

vært knyttet til virksomhet i Sandnes IL, i første rekke egne barn, Henrik, Filip og Jacob. En 

yngre datter, Ingrid, er også trukket med i familiens trenings- og konkurransevirksomhet. 

Gjert Ingebretsen er autodidakt. Hans kunnskap og innsikt er utviklet gjennom erfaringer fra 

praktisk trenergjerning, medleving, medreising og observasjon innenfor friidrettsmiljøer i inn- 

og utland, og ved interesse for aktuelt tilgjengelig skriftlig materiale. 

Hans kompetanse som friidrettstrener og leder er primært knyttet til resultater hans (og hans 

kone, Tones) tre sønner (hittil) har oppnådd, og den markerte enhet en svært aktiv og stor (7-

barns) familie offentlig fremtrer som. 

 

Komitéens konklusjon er derfor entydig og samstemt: 

Gjert Ingebretsen har gjennomført en usedvanlig og ytterst konkret, langsiktig og dyktig 

innsats som friidrettstrener, først og fremst for sine barn, som har resultert i uvanlige og 

særdeles fremragende prestasjoner. Hans synlighet og offentlige framtreden har 

utvilsomt betydelige ringvirkninger, som bør inspirere utøvere og andre trenere til å 

utforske hva det kan være mulig å oppnå med iherdig innsats, klokskap og omtanke. 

 

Styret vedtok enstemmig å tildele Norsk Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2018 

til Gjert Arne Ingebrigtsen.  
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Norske Idrettsleder-Veteraners 

Sportsjournalistpris 
 

Karen-Marie Ellefsen, født 25. august 1960 i 

Begnadalen i Valdres. Hun gikk på Ringerike Gymnas, 

Skjeberg Folkehøyskole og Universitetet i Oslo før hun 

gikk på Norsk Journalisthøgskole i Oslo. 

 

Karen-Marie Ellefsen arbeidet som frilans i NRK mens 

hun var student og har vært fast ansatt journalist i NRK 

– Sporten siden 1979 hvor hun har kommentert flere 

idretter. 

 
 

 

Karen-Marie Ellefsen 
 

Ellefsen fikk sin første store oppgave under sommer-OL i Moskva 1980.  Hun har siden 

kommentert olympiske leker, samt vært programleder for NRK på Lillehammer 1994, 

Nagano 1998, Vancouver 2010 og ellers rapportert fra flere OL, sommer som vinter.  

Hun har videre vært reporter i en rekke ski-VM fra Holmenkollen i 1982 og fremover, 

med spesielt fokus på hopp. 

 

Hun rapporterte hurtigløp på skøyter under Allround-NM i 1983 og har også rapportert 

fra turn. 

 

Karen-Marie Ellefsen har stor interesse for friidrett og har bidratt for NRK på alle EM 

og VM i friidrett siden 1987 samt i de store Golden – og Diamond League stevnene.    

 

Karen-Marie Ellefsen har hatt en lang karriere som sportsjournalist i NRK.  Hun er 

faglig kunnskapsrik i flere idretter og i deres ulike grener.  Hun er godt oppdatert og 

forberedt i de idrettene hun formidler og har stor kunnskap om utøvere og personer 

innen idrettene. Hun refererer med kunnskap og innlevelse, samt med god språkføring 

og formidlingsevne. 

 

Innen sportsjournalistikk på TV, har hun i tillegg vært en foregangskvinne. 

 

 

Styret vedtok enstemmig å tildele Karen-Marie Ellefsen sportsjournalistprisen for 

2018. 
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NIVs 30 ÅRS JUBILEUMS-JULEBORD  

11. DESEMBER 2018 
 

82 NIV-medlemmer med ledsagere 

ble ønsket velkommen til 

Olympiatoppen og 

Toppidrettssenteret på en ganske 

original måte av en sprudlende 

opplagt Lars Kolsrud som fikk 

benket oss ned i et nytt tilbygg på 

senteret - nemlig Olympiahallen 

anno 2018, en spesialhall for 

motorisk trening. 
 

 

Med utgangspunkt i spørsmålet «En ny norsk spesialitet?» tok Lars oss med i en liten 

historisk bakgrunn for temaet:  
- Gymnastikk – Girolamo, - Italia 1569: Arte Gymnastica – «Hvordan oppnå og beholde god 

helse» - Verdens første bok i idrettsmedisin. 

- Friedrich Ludwig Jahn (1778 – 1852) –Teolog/fysiolog og fysisk trener – Kjent for å søke etter 

de beste treningsmetodene. Oppgave å utvikle best mulige soldater: Lette etter de best trente i 

samfunnet. Finner disse som mannskap på seilskutene. Flytter seilskute-aktiviteten på land og 

lanserer Gymnastikk og Turn som beste militære trening, derav «Turnvater Jahn» og Turnvater 

Jahns Turnpark. Seilskute-utstyr på land: Tau, Balanse-bommer, skipskasser, ribbevegg etc. 

Jahn utviklet skranke, ringer, svingstang, hest og bom.   

- Den første Turnhallen: Freyburg Altstadt, Tyskland. 

- Det er reist et Æres-alter for Der Turnvater. 

- Friedrich Ludwig Jahn Sportpark i Pankow, Berlin 1952. 1984 spyd-rekord Uwe Hohn 104.80. 
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NIV 1988 -2018: 

- 1988-idrett: Slutt-år for Prosjekt 88 ledet av Thor Ole Rimejordet. Hans filosofi: 

Møte – og samarbeids-plass for alle toppidrettsmiljø. Økonomisk støtte for å 

muliggjøre såkalte «24-timers utøvere». 

- Vinter-OL i Calgary 1988: 0 norske gullmedaljer. 

- Så ble Gull-vinner fra 1988 Jon Rønningen omtalt og som sammen med sin bror 

Lars sørget for store bravader i bryting på den tiden. 

Da Lars ropte ut «Vi ønsker velkommen 

brytebrødrene Rønningen!» - 

ventet sikkert flere med meg at to eldre 

bryte- herrer skulle komme ruslende 

fram.  

Men nei da – det var to spreke gutter fra 

den nye generasjon brytere som kom 

sprettende fram,  

tvillingsønnene til Jon Rønningen, 

Anders og Thomas –  

og de ligna faren i størrelse! 

Anders og Thomas – (eller er det Thomas og 

Anders??) introduseres av Lars Kolsrud 

 

- Vi fikk se dem i en liten brytekamp med en tredje bryter som dommer, Oskar 

Marvik, omtrent dobbelt så stor som Rønningen-brødrene – og følgelig i en helt 

annen vektklasse. 
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Fra denne åpningen i den fysiske aktivitetens og brytingens tegn gikk vi inn til en 

åpning nr. to med den tradisjonelle velkomstskålen og tilhørende pludring. 
 

Det varte imidlertid ikke lenge før Lars, inspirert av «Allsang på Grensen», bød opp til 

«På Grensen til Allsang». Julekveldsvisas melodi kjenner vi alle og noen av verse- 

tekstene kjente vi også igjen fra tidligere. Med visse mellomrom kom det opp et nytt 

vers på lysskjermen. Med tillatelse fra forfatteren gjengis herved de forskjellige 

variantene: 
 

 

Julekveldsvisa som er forbudt av NIF 

(ikke sannferdig) 

 

- Nå har vi vaske golvet. 

- Nå har vi børi ved. 

- Og vi har sett opp fuggelband. 

- Og vi har pønte tre. 

 
 

Lars Kolsrud og Ann Helen Bjørnstad 

NIVs julebordsang/NIF-godkjent 

 

- Vi ha`kke vaske golvet. 

- Vi ha`kke børi ved. 

- Vi ha`kke sett opp fuggelband. 

- Vi ha`kke pønte tre. 

 
 

Elsa og Bjørn Fossan 
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- Og likevel så tek vi øss 

tida tell en fest. 

- Der vi ska` et og slappe a` 

- og bærre væra gest 

 
 

 

Inger Ness og Kjell Emblem 

 

 

 

NIVs julebordssang: Oslo-vers 

- Har ikke vasket gulvet. 

- Har ikke hentet ved. 

- Nei vi har egen vaskehjelp 

- og peis på DVD. 

 

 
 

Erling og AnnBjørg Rimeslåtten 

 

 

- Nå har vi slått på ruteren. 

- Og satt opp trådløst nett. 

- Så sitter alle hver for seg. 

- Med nesen i et brett. 

  
 

Ellinor Allergoth og Atle Sundelin 

 

 

- Ingen trenger å stresse 

- for vi er rutinert. 

- Får ribba varm på døra  

- i boks fra «Godt Levert». 

  
Brit og Andreas Morisbak 
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- Når maten står på bordet,  

- tar alle iPhone fram. 

- For julematen gjør seg best 

-  med «likes» på Instagram. 

 
 

 

Hilde Sundelin og Tor Berg 

 

 

NIVs julebordssang: 30 års-vers 

- NIV har jubileum 

- og fyller 30 år. 

- Det er jo helt utrolig 

- så fort som tida går. 

  
 

Karen-Marie Ellefsen og Knut Johannesen 

 

 

- Unga er blitt store, 

- Bor ikke hjemme nå. 

- Men det er nok av barnebarn,  

- som vi må passe på. 

 
 

 

May og Stein Rohde-Hansen 

 

NIVs julebordssang: Leder-vers 

- Midt i blant oss alle,  

- vår kjære leder står. 

- Han smiler blidt for dressen 

- hans passa nok et år. 

  
 

Elisabeth og Erik Sommerfeldt 
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- Med sprudlevann i glasset, 

- det er lett å være blid. 

- Han tenker nok på talen sin 

- og hva han nå skal si. 
 

 

Anne E. Syversen og Paul Nestaas 

 

Lars proklamerte: Ta godt imot vår NIV-leder Atle Sundelin! 
 

 

 

 

Vi ventet alle på en tale slik det sømmer 

seg for en foreningsleder, men stor var 

forbauselsen da vi ble vitne til en 

fremføring av en slags blanding av sang 

og rap av fire vers der vi alle måtte 

bidra med Trallala-la-la-la-la--- etter 

hvert vers: 

 
 

Leder ATLEs velkomst-sang I 

- Nå er vi samlet til JULEBORD og alle er hjertelig til stede. 

- Hvor enn jeg snur meg er kjente fjes og alle de stråler av glede. 

- Jeg ville jo aller helst stått her nå og holdt en tale til alle. 

- I stedet må jeg be om å få forsamlingen med på å tralle. 

 

Leder ATLEs velkomst-ord II 

- Det var ikke verst, det var godt å få litt hjelp av venner til sangen. 

- Jeg har jo aldri greid å få til den klare og rytmiske klangen. 

- Min stemme er aldri benyttet til kos med dikt og sang foran peisen. 

- Den passer nok best til å rope om hjelp om jeg sitter fast i heisen. 
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Leder ATLEs velkomst-ord III 

- Tenk alle de som er kommet i kveld, vi burde ha spart dem for sangen. 

- Hadde jeg visst det, ville jeg sagt, HOLD DERE UTE PÅ GANGEN! 

- For hva må de tro om opplegget her, når lederen står slik og «raller». 

- LARS: Så vidt jeg kan se er all her med, hver gang du refrenget ditt traller. 

 

Leder ATLEs velkomst-ord IV 

- Nå er jeg endelig i siste vers og jeg kan få sluttet min vise. 

- Min strupe er tørr og magen helt tom, så nå ser jeg fram til å spise. 

- Min tale til NIV er ikke blitt holdt, men sangen er nesten i mål. 

- Jeg avslutter med å løfte mitt glass, nå trenger vi alle en SKÅÅÅÅÅL!!! 

 

Atles fremføring var faktisk ganske imponerende. Det ble ikke mindre imponerende da 

vi etter hvert fikk vite at lyden var spilt inn på forhånd – og at han sto der og mimet! 

Vi skal ta hverandre på alvor, men ikke for høytidelig! – sa Lars og lovet at Atle skulle 

komme sterkt tilbake. 

 

Og så var det tid for julematen og den ble introdusert med ny unison sang: 

 

NIVs julebordsang; siste vers: 

- Ja, det var første talen 

- nå håper alle på. 

- Det ikke kommer flere 

- For vi er sultne nå. 

- Og hvordan skal vi sitte, det lurer 

alle på. 

- Men styret vårt har sørget for 

- at ingen her må stå. 
 

 

Reidun og Per Corneliussen 

 

Bordplasseringen hadde Berit Berthelsen ansvaret for – og styret har ikke registrert 

noen klager på den. 

 

Lars summerte opp NIVs 30 års Jubileumsarrangement: 

Sommertur 19.06-18. Årsmøtet 6.11-18. Julebord 11.12-18. 

Obligatorisk informasjon hører med: Nødutganger, toaletter, røykemuligheter (ute i 

kulden!), to drikkeenheter pr. pers, men muligheter til å kjøpe mer i resepsjonen. 

Da alle hadde funnet sine plasser, ønsket leder Atle velkommen til bords - til kjent 

julemat. Han berømmet Lars K.s kreativitet og oppfinnsomhet i ledelsen av 

arrangementet som skapte god stemning og latter. 
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Så kom innrømmelsen at «syngetalen» tidligere på kvelden var miming, men at 

lydproduktet var gjort gjennom diverse opptaksforsøk dagen før. 

 

Lars ordnet med rekkefølgen i marsjen til matfatene og fortsatte med sine innfall, 

innspill og temaer under middagen – muntlig og med assistanse av skjermbilder og 

musikk. NIVs stiftelsesår 1988 ble naturlig nok et sentralt utgangspunkt, knyttet til 

hendelser og enkelte personer det året. 

- Hvordan startet NIV? 

- Norske gullmedaljer i Vinter-OL i Calgary i 1988: 0 

- Hva kan ha stimulert idrettsledere til å etablere NIV i Juni 1988? 

- Et nytt produkt dukket opp for første gang våren 1988 – Pappvin på Polet. 

Tilfeldig? 

- Ikke tilfeldig: Nedre aldersgrense i NIV - 50 år. 

- En annen inspirasjon i 1988 – Sissel Kyrkjebø. 

- Ingrid Wigernæs sang «Gull-jentut´n våre». 

- Verdenskjente Croonere: Frank Sinatra og Michael Bublè. 

- Norges egen jule-crooner –Kurt Nilsen. 

- Kjell Kaspersen sang Goalgetter-Gustav. 

- OL-Toppens egen crooner, Erling Rimeslåtten var et musikalsk vidunderbarn 

med erfaring fra tromme og skihopp. 

- Julekor med Sølvguttene. Rimeslåtten, Bjørn Fossan og Lars K. trådte fram i 

hvite kapper. 

 

Utdeling av Sportsjournalistprisen til 

Karen-Marie Ellefsen, NRK pioner. 

 

Andreas Morisbak og Ellinor 

Allergoth fra oppnevnt utvalg 

overleverte prisen – den ene leste 

begrunnelsen som naturlig nok var 

ganske lang, og den andre overrakte 

prisen. Karen Marie fulgte opp med å 

takke pent for prisen. 

  
 

Karen-Marie Ellefsen takker for prisen. 

 

 

Redaktør av jubileumsheftet «NIV de siste 10 år» 

Håvard Lillegård, ble berømmet for sitt gode arbeid og overrakt blomster. 
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Kupperns 15.46.6 – et tall for evigheten – Knut Johannesen 85 år. Han kunne ikke være 

til stede på årsmøtet som var datoen for fødselsdagen. Derfor ble det gratulasjoner og 

tildeling av gavekort ved denne anledning. Anledningen passet også godt til å gratulere 

den gode Knut med tildelingen av Kongens gullmedalje som han mottok for kort tid 

siden. En glad og inspirert hedersmann takket hjerteligst for oppmerksomheten. Han 

innrømmet at han må ha gjort noe bra og riktig- og var stolt av det. Han hadde fått 2 

kongepokaler av Kong Haakon og 6 av Kong Olav. I tillegg til et imponerende idrettsliv 

visste han også å sette pris på tilværelsen for øvrig – blant annet gjennom det gode 

kontaktnettet i NIV. 

 

I forbindelse med NIV-julebordet har det alltid tidligere blitt meldt resultater som gleder 

fra håndballjentene. I år: To korsbåndrupturer, meniskskade, hjernerystelse, lårstrekk, to 

barnefødsler. Men den pågående kamp gikk bra! 

 

Mere sang for å frigjøre munnen litt fra pinnekjøtt og ribbe. Og vi ble minnet om 

sangikonet Michael Jackson, trolig 80-tallets og 1988s største artist. 

 

 

Michaels JULE-ALLSANG for NIV: 

- Så er vi klar igjen til nok en sang. 

- Vi håper alle sammen blir med 

denne gang. 

- Nå skal det lyde som en heia-gjeng,  

- Der alle her i salen blir med i 

refreng.  
 

Hans B. Skaset og Dikke Eger 

 

NIVs JULEBORD sang: 

- Vi tar et skikk`lig tak i sidemann. 

- Kom inn i takten og vi vogger lite 

grann. 

- Og teksten skulle være grei.  

- For dere følger bare meg! 

 
 

Anne Ma og Carl Johan Thorsen  
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- Julebordet er 

-    Julebordet er 

- Fest for alle her 

-     Fest for alle her 

- Det skal være liv 

-     Det skal være liv 

- Når vi har samlet NIV 

-     Når vi har samlet NIV 

 
 

Kari og Harald Torhaug 

- Det va`kke dårlig, men forsøk igjen. 

- Og denne gangen tar vi også henda 

frem. 

- Prøv å finne takten hver især. Det 

blir rene Gospelkoret dette her. 

- Vi renser stemmen – gjør den ren 

og klar. 

- Og klapper som vi alle var på Chat 

Noir. 

- Vi synger ut så taket letter nå. 

- La alle sammen her forstå – at: 

 

 
 

Karin og Jan Fredrik Kveil 

- Julebordet er 

-    Julebordet er 

- Fest for alle her 

-    Fest for alle her 

- Det skal være liv 

-   Det skal være liv 

- Når vi har samlet NIV 

-    Når vi har samlet NIV 

 

 
 

Veslemøy Viervoll og Kari Strande 

 
 

Kari og Svein Erik Haagenrud 

 
 

Berit og Lars Petter Heggelund 
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1988 –  Hvordan var det egentlig i vår verden da? 

1988 –  Politikk: Michail Gorbatsjov og Ronald Reagan. Margareth Thatcher. Kong 

Olav V. Statsminister Gro Harlem Brundtland. Sovjetunionen ut av 

Afganistan. Fredsprisen til FNs Fredskorps. Ti-ører var gangbar mynt. Jan 

Teigen største kjendis. Mest solgte og mest spilte artist 1988: Rune 

Rudberg med «Ut mot havet». 

1988- Teknisk utvikling: Nokia Mobira Talkman. Personal Computer (= PC).  

Mangfoldig kaffemeny. Endret fototradisjon. «Kodak Moment» 1 

(Et spesielt minnerikt øyeblikk som ble eller burde blitt fanget for 

evigheten med et fotografi). 

1988 – Helse: Første norske kampanje mot aids (1987- 3 testet HIV positivt, 

1988 – 636 testet HIV positivt). Forbud mot kupering av hundehaler. 

1988 – Sport: En nedtur illustrert ved vår GULL-favoritt Geir Karlstads fall. 

Positiv norsk overraskelse var Erik Johnsens 2. plass i hopp. Snowboard 

forbundet. Antonio Samaranch: «The desition is Lillyhammer!» - som ga 

starten på det store prestasjonsløftet i norsk idrett. GULL-Jon i OL i Seoul. 

GULL-vinner Tor Heistad, på løpende villsvin. Første OL-medalje til 

håndballjentene. Rosenborg vant «the double». 

Reprise fra NIVs 25 års jubileumsfest: Medlemmer fra 1988: 

Rigmor Andresen, Jan Bache-Wiig, Hroar Elvenes, Torleif Gange, Egil 

Gulliksen, Ebba Lund Hansen, Per Jorsett, Lars Krogh, Jan Fredrik Kveil, 

Per Landmark, Erik Sture Larre, Anne Ma Thorsen. 

Billedrevy på skjermen under akkompagnement fra den kjente NIV-sangen 

A-O-A-O-A-O-A som fremkalte forskjellige minner fra tidligere år. 

 

 
 

Så var det tid for Leder Atle å takke for en hyggelig og begivenhetsrik kveld. Først og 

fremst en stor takk til Lars K. for hans idérikdom for de mange innslag i løpet av 

kvelden, det omfattende arbeidet som må ligge bak det –og ikke minst hans sprudlende 

ledelse av hele opplegget. Personalet som hadde stått for maten fikk sin velfortjente 
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anerkjennelse. Det ble minnet om det første møtet i det nye året og Nordisk møte i 

Odense i august/september. 

 

Men Lars ga seg ikke. Mere sang. En kjent sang for dem som feirer jul i fremmed land, 

Feliz Navidad – I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart – 

med nye bilder bilder på skjermen.  

 

Da ble det på`n igjen i en ekstraomgang! Og for noen varte den kanskje ut i 

vintermørket også? 

 

Andreas Morisbak 

 

 

 
 

Takk til fem mennesker som lagde en uforglemmelig aften for oss.  
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MINNEORD 
 

 

Jan Henrik Greve 
(07.05.1936 – 9.11.2018.) 

 

Jan Greve døde 9 november 2018, 82 år gammel. 

Jan var medlem av Norske Idrettsleder-veteraner 

fra stiftelsen. Få, om noen, har signert bilder fra så 

mange hendelser som Jan. På turer i inn- og utland 

med Idrettslederveteranene samlet Jan alltid til 

gruppebilder. For alle har han bidratt til at historien 

og minnene fra felles aktiviteter får leve i 

generasjoner. 

 

Bildet av kong Olav på trikken og øyeblikket da 

Brå brakk staven ble til, ikke bare fordi Jan Greve 

var en eminent fotograf, men mest fordi han også 

visste å være der når noe skjedde. 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

 

Ved store og små begivenheter flokket naturlig nok fotografene seg om objektet, og 

viktigst var det å komme nærmest mulig hendelsen. Bortsett fra for Jan. Han stod oftest 

litt til siden med sin Leica. Og med sin karakteristiske høyre tommelfinger trakk han 

filmen frem for neste eksponering. Når så begivenheten ble gjengitt i avisen var bildet 

ofte signert med; «Foto: Jan Greve.» 
 

Jan var sine venners venn. Hadde du invitert Jan til å markere noe, så kom han gjerne 

med tidligere bilder av eller med deg og dine, og når det hele var over kom den 

karakteristiske foto-konvolutten med minner fra hendelsen og en varm «takk for meg»! 

Gjennom et langt yrkesliv jobbet Jan i VGs fotoavdeling, som senere ble fusjonert inn i 

SCAN-FOTO, der han ble ansvarlig redaktør. Som frivillig i Skiforeningen og 

Holmenkollen var Jan aktiv fra tidlig på 1970 tallet. Han var naturlig mest engasjert 

innenfor områdene informasjon og markedsføring, og ledet komiteer og faggrupper.  

Noe av det kjæreste for Jan var Barnas Holmenkolldag. Her var han speaker i mange 

år, han var høyt og lavt under arrangementet, og så tok han bilder.  

I årene etter VM på ski i 1982 opprettholdt Jan den store interessen for Holmenkollen 

og Skiforeningen og fortsatte å bidra med bilder og kreative innspill til glede for 

skiidretten. 
 

I 2001 fikk Jan, som den første pressefotografen, Kongens fortjenestemedalje i gull. 

Det er gått noen år siden Jan ble pensjonist, men 1.000-vis av hans bilder lever videre i 

NTBs arkiv. Jan vil bli dypt savnet og vi lyser fred over hans minne. 
 

Rolf Nyhus 
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MINNEORD 
 

 

Per Jorsett 
(11.5.1920 – 30.1.2019.) 

 

Per Jorsett skrev sin egen nekrolog i 2012. Natt til onsdag, sju år senere, døde 

Jorsett 98 år gammel. Per Jorsett skrev nekrologer for Sportsmanden og senere 

Aftenposten i over 50 år. Sønnen Ole-Jacob, som også jobbet i NRK-sporten, 

foreslo at Per kunne skrive sin egen nekrolog i 2012. Jorsetts plan var å leve til 

2027, og derfor ble han 106 år i nekrologen. Teksten ble sendt til NRK 6. februar 

2012. Kommentatoren døde natt til 30. januar 2019, 98 år gammel.  

Her er Per Jorsetts egne ord: 

Per Jorsett ble 106 år og han var tall-mann hele sitt liv, kjent som rundetidenes mann. 

Mindre kjent er det at han aldri var ansatt i NRK men derimot i tidligere Bykreditt – 

senere Vital – der han var sjefssekretær i mer enn 40 år, og der det også var mange og 

store tall. For det fikk han Kongens fortjenestemedalje. 

Men det er som NRK-mann han vil bli husket; som den som ga rundetider og skjemaer 

et ansikt. Eller stemme. 

Sammen med Knut Bjørnsen gjorde han skøytesporten til allemannseie; og mange var 

de som hjemme i stua konkurrerte med Jorsett om å bringe de viktige rundetidene først! 

Og hvordan de lå an i forhold til skjema. 

DUOEN: Knut Bjørnsen og Per Jorsett var duoen som i lang tid ga seerne skøyter på NRK. 

 
 

Foto: Henrik Laurvik / NTB scanpix  

https://www.nrk.no/sport/kommentatorlegenden-per-jorsett-er-dod-1.14407176
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Legendarisk er damen som en dag ringte til Sportsredaksjonen og ba om hjelp – nå måtte hun få vite 

hvem denne «Skjema» var som Kupper'n alltid gikk imot! Det var ikke uten grunn at skøytehefter og -

programmer hadde egne sider der du selv kunne føre passerings- og rundetider, brakt til deg av den 

distinkte stemmen. 

Jorsett ble knyttet til NRK allerede i 1947, som mer eller mindre fast freelance. Før det var han fast 

medarbeider i daværende «Sportsmanden» der han også dekket bl.a. sykling og boksing. Herfra kom 

også kallenavnet PJO – det var signaturen han skrev under og siden ble kalt av de fleste. 

I NRK ble det skøyter og også friidrett i radio fra 1961. Da fjernsynets sportsdekning økte for fullt 

gikk radarparet Bjørnsen/Jorsett over til TV. Et medium som slo voldsomt i sin barndom, og de som 

viste sitt ansikt på skjermen ble over natta nasjonens eiendom. Jorsett var i en årrekke fast 

programleder for Sportsrevyen, og hans korrekte stil med konservative briller og grått velpleiet hår 

gjorde at han fikk et velfortjent rykte om at «ham kunne vi stole på!» 

Det gikk flere historier om at folk avsluttet diskusjoner – både privat og offentlig – med et kategorisk: 

Vi får høre hva Jorsett mener ... 

Jorsetts engasjement i NRK startet opprinnelig med et program om skyting og han dekket da også 

Landsskytterstevnet i radio og TV i en årrekke – til Kjell Kristian Rike bokstavelig kom på banen. 

Skyttersporten var også hans egen idrett som aktiv, der han fikk flere premier på skytterstevner rundt 

om. 

Interessen ble videreført til hans to barn som til sammen har flere norske mesterskap. Så langt kom 

han aldri selv, men han var formann i «sitt lag», Oslo østre Skytterlag i en årrekke. 

Radarparet Bjørnsen/Jorsett ble også brukt på andre arenaer innen NRK, og Holmgang og Kvitt-eller-

dobbelt var programmer som kom høyt opp i popularitet. Bjørnsen var programlederen og Jorsett 

dommeren – ingen protesterte på hans avgjørelser; hadde Jorsett sagt det så var det sånn! 

Det var naturlig at 45 år med reisevirksomhet gikk ut over noe. når sommerferien kom var feriedagene 

i Bykreditt brukt opp i NRK. og familien reiste stort sett til badestranda uten far. Men de mange åra ga 

også opphav til mange anekdoter og historier, og etter pensjonsalderen var Jorsett en populær kåsør 

og historieforteller. Mange av historiene ble selvsagt bedre og bedre etter hvert – men 

yndlingshistorien hans var sann; «da Bjørnsen gjorde i buksa..»: 

De to var på skøytemesterskap på Lenin Stadion i Moskva, da Knut Bjørnsens mage slo seg vrang. 

Uvisst hvilket måltid det var – men ut kom det! I kommentatorboksen ... Direktesending var det, men 

den kunne jo vanskelig avbrytes – i Norge satt fire millioner som ventet på Kositsjkins 

passeringstider! 

Sendingen ble gjennomført med et vindu som ikke lot seg åpne (!), og etterpå skulle to norske 

skøytereportere sloss med 50.000 moskovitter om de få drosjene som var. Men den kampen vant de! 

Kanskje ikke så unaturlig heller ... 

Og på hotellet var det dusj. 

Jorsett ble enkemann i 2009 og tippoldefar i 2010. Han etterlater seg barn, barnebarn og oldebarn. 

Publisert 30. jan. kl. 11:57 Oppdatert 30. jan. kl. 12:12 
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Styreoppnevnte utvalg 2019 
 

Styret har i styremøte 15. januar 2019 oppnevnt følgende utvalg: 

 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Atle Sundelin og Petter Riiser følger opp prosessen videre. 

Oppnevnt utvalg for vurdering av kandidater til Æresgalleriet: 

Leder: Petter Riiser. Medlemmer: Grete Johansen, Jan Post, Bjørge Stensbøl og 

Anne Thidemann. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Atle Sundelin. Medlemmer: Hans B. Skaset, Berit Berthelsen og Per 

Wright. 

 

Aftenpostens Gullmedalje: 

NIV-medlemmer: Lars Kolsrud og Berit Skirstad. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Andreas Morisbak. Medlemmer: Ellinor Allergoth, Britt Mellegaard og 

Esten O. Sæter. 

 

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: Inge Hansen. Medlemmer; Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og Lars 

Petter Heggelund. 

 

Redaksjonsutvalg: 

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

Lillegård (foto). 

 

 

Vi minner om nordisk møte i Odense, Danmark  

30. august - 1. september 2019. 
 

NIV`s plan er å ta fly til København fredag morgen. Deretter tog fra Kastrup til Odense. 
Toget tar ca. 2 timer. Retur søndag ettermiddag/kveld. Vi vil komme tilbake med 
detaljerte opplysninger om reise og kostnader i NIV-nytt i april. Se også det faglige 
programmet på neste side. 
 

Hilsen Dikke og Berit B. 
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Nordisk møte i Odense 30. september - 1. august 2019 
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Anmeldelse: 

Gunnar Martin Kjenner 

«Idrettslaget» 
(Håndbok for tillitsvalgte, utøvere og ansatte) 

 

 

Så er den kommet! 
 

HVA er kommet kan noen spørre?  

 

Denne boka fremstår som en utmerket 

bruksanvisningen for å etablere og drifte, ja til og 

med avslutte et idrettslags aktiviteter. 

 

Takk Gunnar Martin, dette var noe Norsk Idrett 

virkelig trengte! 

 

Nå er det jo å håpe at NIF ser sin besøkelsestid og 

inviterer idrettskretsene til å promotere denne boken 

til alle sine idrettslag. 

Dersom det blir gjort og idrettslagene tar seg tid til å 

skaffe boka og bruke den, så vil kanskje mang en 

henvendelse til idrettskretsene bli unødvendig. 

 

Riktignok har vi fått Google, men denne boka overstiger langt Googles 

hensiktsmessighet med hensyn til nettopp å drifte et idrettslags mange oppgaver. 

Ta bare eksempler fra «Innføring av Æresmedlemskap» eller alle vedleggene om 

hvordan man rent praktisk skal forholde seg til innkallinger, referater, instrukser etc. 

etc.. 

 

For en organisasjonsmann som meg, med mer enn 50 års erfaring fra 

idrettsadministrasjon, var dette en gledens dag da jeg fikk denne i hånden. 
 

Her kan du lese fra perm til perm, eller slå opp de mest brennaktuelle sakene som du 

eller styret ditt stusser over. Her finner du alt! Enten det er juridiske og økonomiske 

forhold eller ansvarsforhold dere påtar dere som styremedlemmer. 
 

Dersom du bruker boka som en litteratur i en studiesirkel er kontrollspørsmålene etter 

hvert kapittel nyttige. 
 

Jeg sier bare: 

 

NIF kom dere på banen! 
 

Petter Riiser 


