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Æresgalleriet enda en gang. 
 

Som alle våre medlemmer er klar over, gav vårt 

årsmøte i 2017 styret fullmakt til å arbeide videre med 

en revitalisering av Æresgalleriet med en startkapital 

på 250.000, - kroner. Denne fullmakten ble fornyet av 

årsmøtet i 2018. I tillegg har Kulturdepartementet gitt 

et tilsagn på det samme beløpet 250.000,- under 

forutsetning av en fullfinansiering av prosjektet. 

 

Styret har vært på flere møter med NTB om 

utviklingen og driften av det nye Æresgalleriet, og det 

ser nå ut til at vi kan signere en kontrakt med dem. 

 

Arbeidet med å gjennomføre prosjektet er omfattende 

og vil ta hele resten av året. Vi håper at det kan bli 

ferdig til nyttår 2020. 

 

Utvalget som fikk mandat til å finne nye kandidater for 

de siste 10 årene har lagt sin innstilling fram for styret, 

og styret har godkjent den. 

Navnene på de nye utøverne vil bli offentliggjort i 

forbindelse med offentliggjøringen av det nye 

Æresgalleriet eller «The Norwegian Sport - Hall of 

Fame» 

 

Så har vi fått tre nye medlemmer siden sist, og disse 

ønskes selvfølgelig hjertelig velkomne. 

 

Studentene ved NIH hadde invitert de fem kandidatene 

til vervet som president i NIF til en god gammeldags 

paneldebatt med utspørring om hvorledes kandidatene 

stod i mange forskjellige problemstillinger. 

 

Denne formen for offentlig diskusjon er givende og 

gav impulser til så vel publikum som kandidatene selv. 

 

Se mer om dette på side 23. 
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Medlemsmøte 15. januar 2019 

 
43 medlemmer var på plass da leder Atle 

Sundelin ønsket velkommen til det første 

medlemsmøtet i det nye året. 

Møtet startet med to markeringer. Først en 

stille stund for Jan Henrik Greve og 

Christian Mohn som var gått bort. Deretter 

fikk nytt medlem, Dag Vestlund, de 

tradisjonelle pontifikalier som bevis på 

medlemskapet. 

 

De frammøtte ble informert om at 

matrikkelen for 2019 ville inneholde 

bilder av hvert enkelt medlem. Den blir 

sendt ut i digitalform, og medlemmene bes 

se om de er fornøyd med bilde og eller det 

som står om dem selv der – og eventuelt 

melde tilbake om ønskede endringer. 

 

 
 

Dag Vestlund med sine pontifikalier 

 

Berit Skirstad introduserte møtets 

foredragsholder, tidligere topphåndball 

dommer: 

 

 
 

Guro Røen 

Guro Røen er til vanlig 

utviklingskonsulent i Norges 

Studentidrettsforbund, men nå 

fungerende generalsekretær. 32 år. 

 

Ikke mindre enn fire ganger, senest i 

2017-2018, ble dommerparet 

Røen/Arntsen stemt fram som årets 

dommerpar. Det er en kjønnsnøytral 

kåring hvor det er spillerne på toppnivå 

som avgir stemme. Denne duoen har 

dømt OL-finale i Rio de Janeiro, 

Champions League-finale for kvinner. I 

Norge har de dømt begge kjønn i 

eliteserien i flere år. 

 

Røen/Arntsen har gitt seg som 

dommere fordi de ikke får dømme 

herrehåndball internasjonalt som de 

mener ville være en naturlig 

utfordring for dem videre. 
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Foredragsholderen skildret denne formen for kjønnsdiskriminering ved å fokusere på en 

del sentrale punkter i følgende foredragstittel: 

 

«For lav, for svak, for ærlig –  

Kvinne i mannsdominert miljø» 

 

Karrierehøydepunktet for dommerparet var sesongen 2015/2016 da de dømte VM i 

desember 2015, Champions League-finale i mai 2016 og OL-finale i Rio august 2016. 

Fordi det gikk bra på dette nivået, ønsket de ytterligere utfordringer og hadde en samtale 

med dommersjefen i forhold til muligheter for det. 

Men internasjonalt er de altså blitt møtt med argumenter som i stor grad kretser rundt 

stikkordene i foredragstittelen. 

 

«For lav» i høyde som gir dårlig oversikt blant store menn (selv om flere menn ikke er 

større enn dommerne. 

«For svake», ikke nødvendigvis fysisk, mentalt når de brygger opp til bruduljer. 

«For ærlige» - de har konfrontert og utfordret internasjonale dommeransvarlige om 

mulighetene for å få dømme herrehåndball også i internasjonale mesterskap. Det var 

krevende, og de fikk vel en slags følelse av at det var som «å jobbe mot vindmøller». 

 

 
 

Per Wright, Laila Andresen, Lars Petter Heggelund, Elisabeth Sommerfeldt og Marit Wiig. 

 

Den 8. mai 2016 var dommerparet Guro Røen og Kjersti Arntsen på toppen av karrieren 

og dømte Champions League-finalen mellom Bucarest og Gyør foran 12000 elleville 

hjemme-supportere i heksegryta Laszlo Papp Budapest Sports Arena – en av Europas 

mest fryktede arenaer. Dommerparet leverte i en svært krevende kamp. 

Mestringsfølelsen var total. 

Senere samme sommer dømte de OL-finalen for kvinner mellom Russland og Frankrike 

i Rio de Janeiro. 
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Men hverken Guro Røen eller Kjersti Arntsen ønsket å hvile lenge på laurbærene. De 

var sultne og ønsket nye utfordringer. Etter OL spurte de seg selv- hva nå? De har alltid 

hatt en veldig utviklingsorientert måte å jobbe på og hele tiden satt seg nye mål som 

dommere. De ville videre i karrieren og prøve noe de ikke hadde prøvd før – nemlig å få 

dømme i internasjonal herrehåndball i E-cup og etter hvert også EM, VM og OL. 

De hadde fått dømt enkelte internasjonale privatlandskamper i Norge og var et fast 

dommerpar i eliteserien for herrer her hjemme. I og med at det gikk bra, ga det 

mersmak. 

 

De dømte IH Super Globe menn i Qatar i 2017. 

 

 
 

Kjell Emblem, Børre Rognlien, Sven Egil Folvik og Thorleif Gange. 

 

I 2017 ble Charlotte og Julie Bonaventura historiske da de dømte VM for herrer i 

Frankrike. Samme drøm har Røen og Arntsen hatt. De var drevet av nye utfordringer og 

har hatt ambisjoner om å dømme herrer internasjonalt. Det har imidlertid kommet 

signaler internasjonalt om at det ikke er realistisk i nærmeste fremtid, og da synes de det 

for tidkrevende når de føler de ikke har noe å strekke seg etter. 

 

Norge har fightet for at de skal få dømme menn internasjonalt – uten at det har ført 

fram. Det er det internasjonale håndballforbundet (IHF) som nominerer dommere til 

mesterskap, mens det er det europeiske håndballforbundet (EHF) som nominerer til 

Champions League. Til precampen før VM for herrer i januar har IHF nominert Lars 

Jørum og Håvard Kleven, det dommerparet som i Norge er rangert som nummer to etter 

Røen/Arntsen.  

Da dommersjef i NHF, Ove Olsen, måtte meddele at Røen/Arntsen legger opp var 

overraskelsen stor i IHF. Det kom brått og uventet på han selv også. Han syntes det var 
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utrolig trist. De har vært NHFs fremste par de siste årene med VM- og OL-deltakelse og 

har representert Norge på en utmerket måte. 

 

Av 43 dommerpar som var ført opp som internasjonale dommere for det europeiske 

forbundet i 2018, var kun åtte par kvinner. 

 

Hvorfor er det i denne sammenhengen, som i mange andre sammenhenger i idretten og 

samfunnet for øvrig, denne forskjellsbehandling mellom kjønnene, for ikke å si ulike 

varianter av kvinne-diskriminering? 

Idretten og forskjellige idrettsgrener har i stor grad vært forbeholdt hankjønn fra starten 

av, men etter hvert er kvinnene kommet med, og i Norge nærmer det seg en likestilling. 

I mange andre land, med helt andre kulturer og forskjellige kvinnesyn, vil det gi seg 

utslag i høyst varierende likeverds forhold mellom mann og kvinne. I flere land er det 

for eksempel ikke kvinnelige håndballdommere. 

Lederne i de ulike internasjonale særidrettene er som regel godt voksne karer som 

gjerne sitter i posisjonene over lang tid – og som kanskje ikke har fått «pusset opp» sitt 

kvinnesyn i særlig grad. 

 

Guro Røen ga uttrykk for at det ikke var noen enkel beslutning å avslutte karrieren, men 

alt til sin tid. Hun og hennes makker synes det å ha fått tatt del i internasjonal og 

nasjonal topphåndball har vært et privilegium for dem, og har gitt utrolig mange gode 

opplevelser på håndballbaner i Norge og verden. De har også fått god innsikt i 

internasjonal idrettspolitikk, som har gitt verdifulle erfaringer utenfor håndballbanen. 

Hun takket også for støtten de har fått fra Håndballforbundet og håndball-Norge for 

øvrig. 

 

 

Det var inspirerende å høre på denne unge damen 

som på en levende, til tider også livlig, måte 

fortalte om sine ambisjoner i dommergjerningen, 

om suksessen på veien, om motbakken som 

hindret det siste målet som førte til valget om å 

slutte. 

 

Nettopp det siste, at hun sluttet, syntes flere av 

oss var synd. Med sin energi og klokskap skulle 

vi gjerne sett at hun fortsatte «kampen», ikke 

alene, men sammen med sitt forbund. 

 
 

 

En av kommentatorene var Marit Wiig 
 

Dette og andre kommentarer kom fra Inger Ness, Thorleif Gange, Laila Andresen, Marit 

Wiig, Sven Egil Folvik, Per Omdal, Per Wright og Inge Hansen. 

 
Andreas Morisbak 
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Jubilanter fremover 

 

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

 
 

 

Møtedatoer 2019-2020 
 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2019 og 2020: 

• Medlemsmøter: 14. mai, 18. juni, 10. september, 8. oktober, 12. november, 14. 

januar 2020 

• Julemøte: 10. desember 
• Årsmøte: 11. februar 2020. 

 

 

Nye medlemmer 
 

 
 

Bjørge Stensbøl 

 

 

Bjørge Stensbøl har vært styremedlem og 

visepresident i NOK, president i Norges 

skiskytterforbund og styremedlem i LOOC. 

Han har vært ansatt som toppidrettssjef i 

Olympiatoppen i 1991 – 2014. 

 

 
PS. Stensbøl har vært medlem siden 2016, men 

 ikke tidligere presentert i NIV-NYTT (red.) 

  

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 80 85

Nordbye Inger Ski 17 5 1939 80

Larsen Thorvald Ski/IK 19 5 1934 85

Strande Kari Orientering 1 7 1949 70

Lillegård Håvard Kåre Orientering 4 7 1944 75

Dobloug Mikkel Ski 7 7 1944 75

Hansen Ebba Lund Friidrett 22 7 1939 80

Agdestein Unni Friidrett 26 7 1934 85

Baumann Johan Ski/hundekjøring 8 8 1934 85

Møinichen Tor Seiling 22 8 1949 70

Ruud Bjørn Skøyter/ishockey 4 9 1949 70

Fødselsdato Fyller jubileum i 2019
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Svenn-Erik Nordby begynte som utdanningskonsulent i 

bordtennisforbundet i 1979-83 før han fikk stilling som 

utdanningssleder i Romerike Idrettskrets. Etter 3 år der 

gikk han tilbake til Bordtennisforbundet, denne gangen 

som generalsekretær og har vært der siden.. Det er 

sammenhengende 40 år norsk idrett! Ikke rart han også 

blir kalt «Mister Bordtennis»!  

 

Han har vært trener og leder på landslagsnivå i 6 år i 

tillegg trener/leder i flere klubber i 20 år. Internasjonalt 

har han vært generalsekretær i Nordeuropeisk 

bordtennisunion og medlem av mediakommitéen i ITTF. 

Han har også sittet i en rekke utvalg og komitéer i NIF på 

vegne av særforbund. 

 

 

 

 
 

Svenn-Erik Nordby 

 

 

 
 

Geirr Kihle 

 

 

Geirr Kihle har vært med i idretten siden han ble med i 

styret i ungdomsgruppa til KIL i 1958. Senere har han vært 

leder og medlem i flere organisasjonskomitéer for 

idrettsarrangementer som NM på ski, VM på ski, World 

Cup i langrenn i Drammen i tillegg til verv i Norges 

Skiforbund. Han har også sittet i Idrettsstyret i perioden 

1977 – 1985. 

 

 

 

 

 

 

Kristin Gilbert har lenge vært med i turnidretten. Hun 

har vært medlem og leder av flere turnforeninger. Hun 

var styremedlem i NGTF i 2 år før hun ble president i 

perioden 2012 – 2018. Hun har også vært klubbveileder 

og forbundsdommer i Rytmisk Sportsgymnastikk. 

 

 
 

Kristin Gilbert 
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Medlemsmøte 12. februar 2019 
 

Før medlemsmøtet ble det som vanlig servert lunch i kantina. Flere av våre medlemmer 

benyttet anledningen til et deilig måltid. 
 

 
 

Fra venstre (de 7 nærmest kamera) Linda Verde, Aud Hvammen Lunde, Erling Storm, Johan 

Baumann, Kjell Emblem (delvis skjult) Knut-Arthur Norstad og Peder Lunde jr. 
 

Her får vi i tillegg pekt ut av Elisabeth Sommerfeldt hvor  

Æresgalleriets flatskjerm bør henge i NIF-kantina: 
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Det er alltid hyggelig når 

Idrettspresidenten tar seg tid til å stikke 

innom og ta en prat med medlemmene før 

møtet starter. 

 

Her ser vi Arne Kvalheim, Johan 

Baumann og idrettspresident Tom Tvedt. 

 

Kanskje de diskuterer saker som skal 

opp på Idrettstinget til våren?? 

 

 

 

37 medlemmer var møtt fram da leder Atle Sundelin ønsket velkommen. Dette møtet 

falt på samme dag som bisettelsen av Per Jorsett fant sted. Bisettelsen var i forkant av 

møtet, slik at enkelte rakk begge deler, mens andre naturlig nok valgte bisettelsen. 

Møtet startet med en stille stund for Per Jorsett og Odd Haga. 

 

Deretter utdeling av pontifikalier til Tor Christian Bakken og Johan Kaggestad. 

 

 
Tor Christian Bakken og Atle Sundelin 

 
Johan Kaggestad og Atle Sundelin 

 

 

 

Det ble også opplyst om sommermøtet med ledsagere på Henie Onstad kunstsenter på 

Høvikodden 18. juni. 
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En av dem som har mottatt NIVs 

Sportsjournalistpris var dagens 

foredragsholder: 

 

Davy Wathne 

 

Davy Wathne arbeidet i TV 2 Sporten fra 

oppstarten i 1992 til 2017. Han fikk NIVs 

journalistpris i 2014. 

Davy Wathne holdt nylig et foredrag for 

Norsk Forening for Idrettsmedisin og 

Fysisk Aktivitet som det gikk gjetord om. 

 
 

Davy Wathne 
 

«Farvel til Sportsjournalistikken» 

 

Dette var tittelen på hans foredrag. Han ville se tilbake på utviklingen i 

sportsjournalistikken de siste mer enn 20 år, og han er, som tittelen antyder, kritisk til 

denne utviklingen. 

 

Mange av oss, som konsumenter av massemedienes idrettsreportasjer, føler vel at det 

med få unntak fokuseres mer og mer på få store idretter og deres stjerner, og at det 

viktigste ved reportasjene er at de legger opp til show og underholdning, og mindre 

idrettsfag. Derfor var vi spente på hva den erfarne sportsjournalisten hadde å si om det. 

 

Han startet med å fortelle litt om seg selv fra barne- og ungdomstiden. Han elsket å gå 

på skolen og spilte mye fotball opptil han var 15 år, men så kuttet han ut i 3 år. Moren 

ville han skulle bli lege, men han ble lærer. Etter hvert ble han dommer – og ble også 

kjent med dommere som jobbet i Bergens Tidende. Der fikk han etterhvert jobb som 

reporter og skrev referater fra alle divisjoner. Senere rykket han opp til «utvidet ansatt» 

og ble i avisen i 22 år. Han beskrev Bergens Tidende som en anstendig, prektig avis 

som dekket 43 særidretter og emneområder. Avisen hadde en gjennomtenkt innstilling 

til å dekke alle idretter og i Brann-referatene skrev den om sannheten i Brann. 

 

De hadde et relativt stort antall sportsjournalister som var fordelt på ulike idretter – og 

som kunne sin idrett.  Alle idretter følte seg sett og fikk oppmerksomhet. 

Ingen begynte i Bergens Tidende for å bli kjendiser. Det var kjærligheten til idretten, 

lidenskapen og engasjementet som var drivkraften. Han mente han fikk en fantastisk 

utdannelse i denne avisen. Eldre menn styrte den - og ingen sluttet. Et umerket 

læringsnivå. 

Ble for eksempel godt mottatt i skiskyting (Kvalfoss) og omfavnet i kajakk og opplevde 

sann og ekte idrettsglede. 



12 

 

I 1992 kom TV-2 på luften. Davy Wathne fikk spørsmål om å begynne der av Ola 

Bernhus, men sa nei. «Slutter du i BB, så var du fortapt» tenkte han. «Ville du ikke lure 

på hvordan det ville blitt, hvis du ikke gir det en sjanse», fulgte Bernhus opp med. Og 

akkurat det fikk Davy Wathne til å endre standpunkt. 

 

 

Davy i godt sig! 

I TV 2 var det svært ryddige prioriteringer, men de 

ble etterhvert prisgitt rettigheter. 

Plutselig ble Norge gode –så kom direkte kamper. 

Det ble etablert sportsnyheter på kanalen – som var 

noe nytt, noe som til en viss grad revolusjonerte 

NRK. 

 

Fjernsyn formidler umiddelbart der og da, noe som 

krever en annen tilnærming av formidlerne. Det er 

etterhvert blitt færre og færre idretter som formidles. 

Mye dreier seg om penger. Stolt over å formidle 

journalistisk stoff- det faglige. En prosess som gikk 

videre, men man var prisgitt TV-avtaler. 

 

I 2005 hadde NRK alle idretter alene. En følte seg sviktet av NFF. Molde- Rosenborg 

sabotering av norsk fotball. Fikk gjennom en nyhetsrett på 90 sekunder. NRK satset 

mye på ski. TV 2 fikk håndball. 

 

Journalistiske prioriteringer ble etter hvert problematiske. Du valgte «leker» i stedet for 

seriøs og fagbasert formidling. I seriøs formidling ligger det implisitt respekt, toleranse, 

del av et kollektiv og fakta formidling. 

 

Folk drives i for stor grad av et 

oppmerksomhetsbehov som undergraver 

en eller flere av ovennevnte verdier. 

 

Davy Wathne ville bevare selvrespekten 

i forhold til disse verdiene – og valgte 

derfor å slutte i TV 2. 

 

Et referat kan ikke formidle hans måte å 

fremføre budskap på. Hans formidling 

består jo av morsomme kommentarer og 

replikker som kommer titt og ofte. Og 

hans syn på utviklingen i 

sportsjournalistikken tar jeg ikke mye 

feil i å tro at vi tilårskomne 

idrettstilhengere var ganske enige i. 

 

 

 
 

Forsamlingen følger humrende med. 
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Følgende kom med kommentarer etter foredraget:  
 

 
 

Rolf Nyhus 

 
 

Jarl Bibow 

 
 

Linda Verde 

 
 

Johan Kaggestad 

 
 

Børre Rognlien 

 
 

Gunnar Breivik 

 
Andreas Morisbak 
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MINNEORD 
 

 

Christian Mohn 
(20.04.26 – 31.12.2018) 

 

 

 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

Ved Christian Mohns bortgang på 

nyttårsaften har Norges Skiforbund og norsk 

skisport mistet en av sine mest markerte 

ildsjeler i sin vel hundreårige historie. 

 

Christian hadde bakgrunn som topputøver i 

datidens største skigren – hopp. Noen syntes 

det var litt rart, all den stund han vokste opp 

i samme vei som Marius og Stein Eriksen. 

Men det var bare 2 stasjoner ned til Thorleif 

Schjelderup på Vettakollen. Rundt han 

vokste det frem en gruppe hoppere som i en 

10 årsperiode etter krigen gjorde Heming til 

en av Norges ledene hoppklubber. 

Christian var premiert i Holmenkollen i mer 

enn 10 år – med en 2. plass i rennet før OL i 

52 som beste resultat. Han var reserve til 

OL-laget i St. Moritz i 1948 – fikk 4. plass i 

VM i Lake Placid 1950 og 3. plass 

sammenlagt i Tysk/Østerrikske hoppuken i 

1955. 

 

Christian kom inn i skistyret og ble visepresident mens Arne Nyland var Skipresident. 

De var som typer svært ulike. Arne Nyland, Oberst, planmessig og ordentlig. Christian 

var utålmodig – alltid med et glimt i øyet og likte å få ting unna. Og de pengene man 

ikke hadde – de måtte skaffes. 

 

Det var jo nettopp troen på at Christian var mannen som kunne tilføre de enkelte 

landslagene i Skiforbundet mere økonomiske ressurser som gjorde at han ble valgt til 

Skipresident i 1978. Og Christian leverte – komitéene fikk mere penger – og 

resultatene kom i alle grener. Vi var igjen på topp som skinasjon. 

 

Christian var naturlig nok populær blant utøverne på skiforbundets landslag. Han likte 

seg mye bedre sammen med dem enn på lange møter med alle skiforbundets ulike 

kretser og utvalg. Han hadde jo selv vært én av dem. Han uttalte da også selv i 

Skiforbundets jubileumsskrift i 1983 at nærheten til utøverne (og at han hadde inntrykk 

av de følte at han jobbet for dem) var det som gledet han mest i hans tid som president. 
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Internasjonalt var høydepunktet utvilsomt at man sikret VM til Holmenkollen i 1982 – 

et VM der han selvfølgelig selv hadde tenkt å være skipresident. Slik ble det dessverre 

ikke. 

 

Om skipresidentkarrieren var kort, har engasjementet for skisporten vært imponerende 

stort og langt. I over 50 år var Christian den drivende kraft i Hoppsporten Venner. En 

viktig økonomisk bidragsyter, ikke bare til Hoppkomitéen, men til alle grener i 

skiforbundet. Siden starten i 1960 har de bidratt med 40 millioner. 

 

Christians pågangsmot, entusiasme og fantasi når det gjaldt å skaffe penger var 

uslåelig. Ryggraden i mange år var en Bingovirksomhet. I tillegg var det 

vannskihopprenn – og VM - OL ball. Ett av tiltakene var salg av en LP-plate (19,5, 

19,5 – 20) – hvor artistene stilte opp gratis, og som solgte 55.000 eks. Christian sto selv 

på Karl Johan og solgte. Bildet av han og Hannah Kvanmo – som han fikk med seg inn 

på Rosekjelleren for å hjelpe ham å selge plater - ble berømt. 

 

For Christian var ingen jobb for stor – og ingen jobb for liten. Det er derfor ikke bare 

en tidligere skipresident, men i enda større grad en av norsk skisports viktigste 

støttespillere i de siste 50 årene, som har satt sitt siste nedslag. 

Etter et svært langt svev til 5 ganger 20 i stil! 

 
Sverre K Seeberg 

 

 

 

Personvernforordningen for våre medlemmer 
 
I Norge trådte personopplysningsloven fra EU i kraft 20. juli 2018, og med dette gjennomføres EUs 

personvernforordning (GDPR) i Norge. Forordningen medfører styrkede rettigheter for den enkelte når 

det gjelder personvern, og dermed økte forpliktelser for bedrifter og organisasjoner når det gjelder 

håndtering av personopplysninger. 

 

Norges Idrettsleder-Veteraner har følgende opplysninger lagret om sine medlemmer: 

navn, adresse, fødselsdato, idrettstilhørighet, innmeldings år i NIV, mobiltelefon, e-post og bilde. 

Dette er opplysninger vi trenger for å nå våre medlemmer med rett informasjon om møter og 

aktiviteter i NIVs regi. Dersom det er informasjon som du ikke vil skal ligge her, send melding til 

post@idrettsveteraner.com så vil det bli rettet opp. 

 

Mer om personvernordningen kan du lese på denne hjemmesiden: 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1 

 

 
  

mailto:post@idrettsveteraner.com
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-38/KAPITTEL_1#KAPITTEL_1
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Medlemsmøte 12. mars 2019 
 

35 medlemmer var på plass da leder Atle 

Sundelin ønsket velkommen. 

 

Han informerte om sommermøtet med 

ledsagere 18. juni og at nærmere info om 

Nordisk i Danmark ville foreligge i april 

Så introduserte han møtets foredragsholder: 

 

 

Generalsekretær i NIF, Karen Kvalevåg, 

 
 

som holdt foredrag over temaet: 

 

«Norsk idretts nyskapning: NM-veka» 

 

NM-veka ble introdusert for et par år siden. En uke med masse norgesmesterskap 

arrangert i samme region og med NRK og Norsk Tipping med på laget. I 2019 vil rundt 

40 idretter være med, og stedet er Stavanger-regionen. Hvem arrangerer, hvordan 

finansieres det og hvordan koordineres valg av arrangements-lokaliteter og overnatting? 

At interessen er stor viser også det faktum at for 2020 og 2021 har mer enn halvparten 

av landets fylker/regioner og idrettskretser meldt sin interesse for å stå som 

vertskapsregion. 

 

 
 

Avslappet stemning rett før foredraget. 
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NIF/NOK står bak. For første gang hadde vi i NIV generalsekretær Karen Kvalevåg på 

besøk til et medlemsmøte. Hun har snart to år bak seg i generalsekretær-stolen og er 

dermed godt innsatt i oppgaver og utfordringer, og hun står rett foran sitt første 

Idrettsting. 

 

Vår bestilling til møtet var at hun skulle snakke om dette tiltaket hvor NIF/NOK selv er 

direkte engasjert i en idretts-aktivitet, nemlig NM-veka. 

 

Hun startet med NIFs visjon – Idrettsglede for alle – og viste et bilde av mangfoldet 

idretter i NM-veka.  

 

NM-veka- mål: Hovedmålet er å øke fokus på mangfold og mindre idretter med liten 

fokus og synlighet (rekruttering, finansiering). Idrettspolitisk forum. Øke samarbeidet 

og dialogen mellom særforbundene. 

 

NM-veka – Eierskap: Eies av NIF og NRK med Norsk Tipping som generalsponsor. 

 

NM-veka – 2018: 

- Etablert 2018 

- Stavangerregionen, i henholdsvis Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg 

kommune. 

- 16 særforbund kåret til sammen Norgesmestre i 24 idretter og delte ut åtte 

kongepokaler. 

- NIF hadde prosjekt- og koordinerings-ansvaret, og Rogaland Idrettskrets var 

lokal arrangør. 

NM-veka: 

- SF overdrar senderettighetene til NIF/NRK 

- Samler de beste utøverne fra ulike idretter; store som små 

- Viser frem et mangfold = fellesskap 

- Eksponering av nye idretter – både gjennom TV, kommunikasjon og for 

lokalbefolkningen 

- Etter hvert bedre rammevilkår for idrettsanlegg og idrettsarrangementer 

- Vi ønsker å ha fornøyde deltakere, SF og IL 

- Skal arrangeres over hele landet 

- Er et publikumsarrangement og skal gi gode TV-sendinger 

- Viktig med begeistring og engasjement (både internt og eksternt) = idrettsglede. 

Fordeling av Ansvarsområder: 

- NIF – Det koordinerende ledd mot NRK, NT, SF og lokal arrangør. Avtaleverk 

med NRK, SF, IK, NT. Grafikk. Overordnet kommunikasjon og beredskap. 

- Særforbund – de fleste gir NM til en lokal klubb. Gjennomfører sitt NM «som 

normalt»; herunder bl.a. teknisk arrangør, beredskap, sikkerhet, frivillige, 

rigg/nedrigg, antidoping, økonomi. 
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- NRK – Ansvar for alt angående forarbeid og gjennomføring av TV-sendinger, 

herunder direkte kontakt med særforbundene med tilpasning av 

konkurransegjennomføringen. 

- Lokal koordinerende aktør (kan være idrettskrets/idrettsråd/kommune) – Dialog 

med fylkeskommune, evt. Idrettsråd, arrangørkommuner om tilgang til arenaer 

(idrettshaller/baner, torg, havnebasseng ol.) Det lokale koordinerende er mellom 

kommuner og lokal arrangør, herunder innhenting av ROS analyser. Dialog med 

evt. destinasjonsselskap og/eller sentrumsforeninger, herunder lokal 

markedsføring. Kontakt med brann/politi/ambulanse – beredskapsplaner. Legge 

til rette for NRKs tilstedeværelse, herunder fiber-tilgang.  

Norsk Tipping: Generalsponsor NM-veka.  

Muliggjør NM-veka-satsingen for NIF. Promotering/kommunikasjon. NM-veka 

arenadressing. NT Oddsen på NM-veka-idrettene. Jobber aktivt sammen med NIF og 

NRK for å se på muligheter for å gi merverdi til særforbund og utøvere før og under 

NM-veka neste år. 

 

Hvordan kan vi benytte NM-veka politisk? 

- NM-veka et idrettspolitisk program gjennom hele uka: Anleggsbygging, små og 

store diskusjoner, idretter som presenterer seg, samarbeidspartnere som 

presenterer seg, kafédiskusjoner, andre muligheter for presentasjon av 

utfordringer, dilemmaer og politiske saker. 

- NM-veka kan bli et positivt og stort virkemiddel for å bygge nettverk mellom 

idretter, mellom idrett og politikk og mellom idretten og publikum. 

- Gjennom å legge opp til formelle og ikke minst uformelle møteplasser på tvers av 

idretter, organisasjonsledd, mer elle mindre uttalte skiller, kan vi skape en utrolig 

allsidig møteplass med konkurransene og idretten som felles utgangspunkt. 

Eksempler på tema som kan være aktuelle diskusjonssaker ifm. NM-veka. 

- Økonomi som barriere for idrettsdeltakelse 

- Enerettsmodellen og langsiktig finansiering av norsk idrett 

- Folkehelseutfordringene og hvor idretten kan benyttes/skal posisjonere seg, og 

hvordan dette skal finansieres. 

Erfaringer 2018/Forbedringer 2019 

- Felles kommunikasjon: NIF, SF, NT, NRK og RIK sammen. Bygge kjennskap til 

konseptet m/bilder/historier/profiler. 

- Mer kompakte NM-arenaer – flere idretter samme sted samtidig. 

- Klarere forventninger til SF/idrettene. 

- Mål: Høyere seertall. Flere publikum. 

- Muligheter: Samle de frivillige. Samle utøverne. Aktivitet i hall/på arenaen - la 

barn/unge prøve idretten der idretten foregår. 
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NM-veka fremover 

- NM-veka 2019: Stavanger-regionen 26. – 30. juni (uke 26) 

- NM-veka vinter 2020: Lillehammer (pilot), uke 13 

- NM-veka 2020: sommer i uke 26 

- NM-veka sommer 2020 og 2021 + vinter 2021 Arrangørsted ikke fastsatt 

(søknadsrunde). 11 søkere fra 10 ulike fylker. Tildeling sommer 2020, vinter 

2021 og sommer 2021 offentliggjøres 4. april. 

NM-veka 2020 vinter (pilot) 

- Lillehammer & omegn i uke 13. Skiforbundets seks grener er med. Andre 

aktuelle idretter: Aking/Bob/Skeleton. Badminton. Boksing. Bordtennis. 

Bowling. Bueskyting. Curling. Hundekjøring. Kampsport/Karate. Kickboxing. 

Motorsport/Snowcross (snøskuter) + Radiostyrt bil. Volleyball. Snowboard. 

Skøyter. Skiskyting (fra 2021). 

Det var interessant å høre generalsekretæren fortelle om dette prosjektet som 

tydeligvis har slått godt an samtidig som det har et utviklingspotensial som kan gi 

positive effekter på flere måter. 

 

Vi takker Karen Kvalevåg for en nyttig orientering samtidig som vi ønsker NIF og 

generalsekretæren lykke til i den videre oppfølging av prosjektet og det viktige 

arbeidet forøvrig i NIF. 

 

 

 

 

 

 

 
Leder Atle Sundelin takker foredragsholder 

Karen Kvalevåg for foredraget. 

 

 
Andreas Morisbak 
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MINNEORD 
 

 

Odd Ingvar Haga 
(13.12.1934 – 03.02.2019) 

 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

Odd Haga sovnet stille inn søndag 3. februar etter 

lengre tids sykdom. Han ble 84 år gammel. 
 

Han har vært medlem i NIV siden 1997. 
 

En markant skikkelse innen skøytesporten i Oslo 

har forlatt oss. Odd var en av tretten søsken som 

vokste opp nær Bislett stadion. Det var naturlig 

for ham og flere søsken begynte med skøyter og 

trene på Bislet. Han ble i ung alder medlem av 

Oslo Idrettslag, Skøyteavdelingen, som hadde 

tilhold på Bislett. Han var en god gutte- og 

juniorløper. Etter hvert gikk han inn i ledelsen av 

Skøyteavdelingen hvor han i flere år var 

formann. Han var også medlem i ulike utvalg i 

Norges Skøyteforbund. 

Han var med i styret for flere internasjonale 

mesterskap på Bislett, også formann i 

hovedkomitéen for verdensmesterskap på Bislett. 

 

Han var en meget dyktig administrator. Han var primus motor for flere velkomststevner 

som ble arrangert på Bislett etter store mesterskap for de beste norske og utenlandske 

løpere i løpet av sesongen. Her fikk Bislett-publikumet hylle sine helter på isen. 

Da det ble dannet en profesjonell skøyteliga i 1972 reagerte Odd spontant og mente 

ligaen bare ville skumme fløten av skøytesporten. Han fikk flere medier med seg i sine 

synspunkter og ligaen døde hen etter kort tid. 

 

Odd begynte tidlig å arbeide i Dyno Industrier. Han arbeidet seg stadig oppover i 

bedriften og ble direktør for sprengstoffdivisjonen. Han sørget for skikkelig fyrverkeri 

ved avslutning av mesterskap og velkomststevner på Bislett. 

 

Odd var en meget dyktig debattant og hadde klare oppfatninger om skøytesporten som 

satte sitt preg på diskusjonene under flere skøyte-ting. Hans stemme ble hørt. 

 

Odd vil bli dypt savnet og vi lyser fred over hans minne. 

 
Anstein Gjengedal 
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Utspørring av kandidater til presidentvervet i NIF 
 

Studentene ved Norges Idrettshøyskole inviterte de fem kandidatene til vervet som 

idrettspresident i NIF (Idrettstinget i mai 2019) til å komme å snakke litt om sine 

synspunkter på flere av aktuelle idrettspolitiske saker 5. mars i år. 

 

 
 

Fra venstre Arild Mjøs Andersen, Geir Lippestad, Sven Mollekleiv, Berit Kjøll og Tom Tvedt. 
 

Kandidatene ble først utfordret til å fortelle litt om seg selv før ordstyrer kastet dem ut i 

hete temaer. 
 

 

 

Til å lede utspørringen var professor Sigmund Loland den 

rette mannen. Han la an den rette joviale, men samtidig også 

presise måten å formulere seg på som bidro sterkt til at 

kandidatene måtte skjerpe seg og nyansere sine utsagn. 

 

Best ut kom nok Mollekleiv med Kjøll på en god annenplass. Tvedt gjorde også et godt 

inntrykk. Flere av våre nedlemmer hadde funnet tid til å være med på denne sekvensen 

og fant ut at dette hadde vært en vel anvendt tid for å kunne vurdere de aktuelle 

kandidatene. 
 

Det er bare å glede seg til Idrettstinget å se hvem som blir valgt. 
Petter Riiser 
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Nordisk Veteranmøte i Odense, Danmark august/september 2019 
 

I år er det Danmarks Idrætsforbunds Venner som arrangerer den annet-hvert-årlige 

nordiske veterankonferansen. Den vil finne sted i Odense 30. aug-01. september. 
 

Vi har herved gleden av å invitere våre medlemmer med ledsagere til å delta på denne 

turen. Vi har satt opp følgende felles reiseprogram for våre medlemmer: 
 

• Avreise fra Gardermoen med Norwegian fredag 30.august kl 09:05. Ankomst på 

Kastrup flyplass kl 10:15. 

• «Vår» buss går fra Kastrup direkte til Hotel Radisson Blue H. C. Andersen i 

sentrum av Odense (ca. 2,5 timers busstur). 

• Innkvartering ved buss-ankomst. Kongressprogrammet starter kl 14:30. 

• Retur fra hotellet søndag 1.september ca. kl 14:00 med «vår» buss til Kastrup 

flyplass. 

• Avreise med Norwegian kl 19:10. Ankomst Gardermoen kl 20:20. 
 

Dette felles reiseprogram vil koste NOK 3.825,- pr. person etter at støtte er trukket fra. 

NIV støtter hver enkelt deltaker med NOK 1.500,-. 
 

Hotelloppholdet, som må gjøres opp av hver enkelt direkte til hotellet, koster: 

pr. natt inkl. frokost (på dansk heter dette morgenmad. Norsk lunch heter frokost i Danmark) 

• Dobbeltrom DKK 1.095,- = NOK 1.423,- x 2 netter = NOK 2.847,- 

• Enkeltrom DKK 895,- = NOK 1.163,50 x 2 netter = NOK 2.327,-  
 

Eventuell mat og drikke på reisen og etter mottakelse i Odense Rådhus fredag kveld må 

den enkelte bekoste. 
 

PÅMELDING 

Betaling til NIV-konto 6011.05.96009. 

• NOK 3.825,- pr. pers. 

• Husk fullt navn på innbetalingen. 
 

For hotellbestilling 

• Navn på alle reisende og hva slags rom som ønskes sendes på e-post til 

lars@klubben.no merket Odense! 

• ELLER: Send vanlig post til Lars Petter Heggelund, Myravegen 9, 2270 Flisa. 
 

Husk fristen for betaling og påmelding er innen 20. juni 

 
 

Vi gleder oss til å være sammen med flest mulig av dere på denne flotte turen! 

 

Vennlig hilsen NIVs styre 

v/reisekomité  

Dikke Eger og Berit Berthelsen 

mailto:lars@klubben.no
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Nordisk møte i Odense 30. september - 1. august 2019 
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Anmeldelse: 

Thor Gotaas: 

«Oddvar Brå – et skiløperliv» 
 

 

Hvor var du da Oddvar brakk staven? 
 

Dette må være Norges skihistories mest spurte 

spørsmål. Heldigvis forteller Thor Gotaas i denne 

boken en helt annen historie om skiløperen Oddvar 

Brå. 

Gotaas flytende og ordrike fortellerevne skinner 

igjennom i boken fra perm til perm. 

 

Jeg var så heldig å høre disse to «guttene» på 

Beitostølen under et foredrag de hadde for deltakere 

i forbindelse med Worldcup for Masters i langrenn 

13. mars i år. Selv om Gotaas selv kunne ha 

underholdt forsamlingen med haugevis av historier, 

lot han Oddvar fortelle - og vi fikk høre han, Oddvar, 

på en helt annen måte enn den beskjedne 

langrennsgutten han jo tidligere har fremstått som. 

 

Dette har Gotaas også så fortreffelig beskrevet i boka. Gjennom nærgående studier av 

Oddvars oppvekst og samarbeid gjennom en rekke år gir han oss et mesterverk om 

personen. Ingen sier vel dette bedre enn Vegard Ulvang i sin omtale av boken som: 
 

«Norgeshistorie i en skiløper». 
 

Vi som har levd noen år og er glad i 

langrenn spesielt, må bare takke så meget 

til dere begge to for at resultatet ble slik 

det ble. 
 

Oddvar Brå fortjener det. 

Norsk idrettskultur fortjener det. 

Norsk langrenn fortjener det. 
 

 

Det vil komme nye idrettsbøker med langrenns-helter, men Oddvar var den første som 

virkelig satte trening og konkurranser inn i et seriøst system og satte alt inn på å bli best 

når det gjaldt – alltid, og fikk det til! 
 

Takk Thor Gotaas! 
Petter Riiser 


