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NIV-NYTT 
 

 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

19. årgang Nr. 1 januar 2020 
 

 

Vellykket julebord 

 
 

 
 

 

Her et bilde fra åpningen når leder, Atle Sundelin, har registrert at alle har fått noe godt 

i glassene og at humøret er på topp, slik at han kan ønske alle hjertelig velkomne og 

festen kan begynne. 
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Nytt driftsår med basis i 

kalenderåret 2020. 
 

Vi har altså nå gjennomført overgangen til kalenderår 

som basis for vårt driftsår på lik linje med alle andre 

organisasjoner tilknyttet Norges Idrettsforbund. 

Riktignok er vi formelt ikke medlem av NIF, men alle 

våre medlemmer har stort sett hatt mye med NIF å 

gjøre opp gjennom deres funksjonstid. 

 

Vedtaket ble fattet på årsmøtet i 2018 og er nå 

gjennomført. 

 

Julebordet ble meget vellykket også i år, mye takket 

være Lars Kolsruds glimrende lederrolle (se egen 

artikkel om dette). 

 

Årsmøtet står på dagsorden for vår neste samling. Det 

er DNV GL som generøst har invitert oss til sin 

storstue på Høvik. Før årsmøtet skal vi gjennomføre 

åpningen av det nye digitale Æresgalleriet ledet av vårt 

medlem nr. 1, H.M. Kong Harald. 
 

Det har tatt oss 2 ½ år å gjennomføre overgangen fra 

fotogalleriet på Håkons Hall på Lillehammer til det nye 

og muligens det eneste digitale Æresgalleriet med 

bilder i verden. 
 

Styret er stolt over å kunne presentere det nye 

Æresgalleriet der man får muligheten til å søke opp 

tidligere idrettstopper på navn, idrett m.m. 

Dette Æresgalleriet også kalt  

«The Norwegian Sport Hall of Fame» håper vi skal 

bidra til at våre største idrettsprofiler blir ivaretatt på 

en flott måte for fremtidige generasjoner. 
 

Takk til alle bidragsytere, organisasjoner som 

individer, som har gjort det mulig å etablere 

Æresgalleriet. 
 

 
  

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

Redaksjon:  Petter Riiser, Andreas Morisbak og Dikke Eger. 

Foto:  Håvard Lillegård 

Norske Idrettsleder-Veteraner 
Postadresse: 
c/o Norges Idrettsforbund 
0840 Oslo 
 

http://idrettsveteraner.com/ 
post@idrettsveteraner.com 
Bankkonto nr.: 6011.05.96009 
Org. nr.: 995 295 423 
 

 

Leder:  

Atle Sundelin 

Nordsetervn. 1 

1176 Oslo 

Mobil: 908 82 328 

E-mail: atle.sundelin@outlook.com  
 

Nestleder: 

Berit Skirstad 

Olav Aukrusts vei 58 F 

0785 Oslo 

Mobil: 414 33 542 

E-mail: berit.skirstad@nih.no 
 

Styremedlem, sekretær: 

Andreas Morisbak 

Wilh. Wilhelmsens v. 15 D, 1362 Hosle 

M: 905 28 903 

E-mail: amorisbak@gmail.com 
 

Styremedlem, økonomi: 

Lars Petter Heggelund  

Myravegen 9 

2270 Flisa 

Mobil 930 18 263 

E-mail: 

lars@klubben.no 
 
 

Styremedlemmer: 
 

Ellinor Allergoth 

Nedre Askerhagan 8, 1383 Asker 

M: 934 11 819 

E-Mail: hakona@online.no 
 

Berit Berthelsen 

Skallumhagen 56, 1368 Stabekk 

M: 908 48 951 

E-mail: berit.berthelsen@gmail.com 
 

Dikke Eger 

Postboks 16, 1321 Stabekk 

M: 909 97 507 
 

Petter Riiser 

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

 
 

 

Redaktør NIV-NYTT 

Petter Riiser  

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 
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ÅRSMØTE 2020 
tirsdag 11. februar kl. 16.30 

med vertskap 
DNV GL (Veritas) på Høvik 

 

 

Program: 
 

16:30 – 17:00 Registrering 

17:00 – 17:15 Medlemmer og gjester inntar sine plasser i møtesalen. 

17:30  Ankomst HM Kong Harald 

17:40 – 18:45 Eget program for åpningen av det digitale Æresgalleriet med bl. a. 

styreleder Atle Sundelin og CEO Remi Eriksen i DNV GL 

18:45 – 19:20 Samvær og forfriskninger 

 

 
19:20 – Årsmøtet i NIV – åpning og velkommen ved leder Atle Sundelin 

Det velges møteleder og deretter skal følgende saker behandles: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

2. Valg av to medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder 

3. Styrets beretning 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

6. Fastsette innmeldingsavgift 

7. Fastsette årskontingent 

8. Forslag til budsjett for kommende år 

9. Valg av styre: 

Leder, nestleder, styremedlem – økonomi, styremedlem – sekretær 

4 styremedlemmer 

10. Valg av 2 revisorer 

11. Valg av valgkomité: Leder og 3 medlemmer. 
 

 

20:30    Middag 

Utdeling av NIVs Ærespris for trener/leder 

Utdeling av NIVs Journalistpris. 

 

 

 

22:30 Avslutning  
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Sak 3 STYRETS BERETNING  

 

For perioden 1. oktober 2018 – 31. desember 2019 
 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 31. årsmøte 6.november 2018. KLP – Norges 

største pensjonsselskap - var vertskap og møtet ble holdt i deres bygning i Dronning 

Eufemias gate 10 i Oslo. 

Leder Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket 84 deltakere velkommen. H.M. Kong Harald 

måtte melde forfall grunnet deltakelse i pågående NATO-øvelse. 

 

På årsmøtet ble følgende styre valgt: 

Leder: Atle Sundelin (gjenvalg) 

Nestleder: Berit Skirstad (gjenvalg) 

Styremedlem - økonomi: Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Styremedlem - sekretær: Andreas Morisbak (gjenvalg) 

Styremedlemmer: Ellinor Allergoth (gjenvalg), Berit Berthelsen (gjenvalg), 

Dikke Eger (gjenvalg), Petter Riiser (gjenvalg). 

 

Revisorer: 

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

 

Valgkomité: 

Leder: Per Wright (gjenvalg) 

Medlemmer: Håvard Lillegård (gjenvalg), Elisabeth Seeberg (gjenvalg), Laila 

Andresen (gjenvalg). 

 

Styret har i perioden oppnevnt følgende utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

I prosessen med å digitalisere bildegalleriet har det ikke vært oppnevnt et eget 

utvalg. Leder Atle Sundelin og Petter Riiser har hatt hånd om dette og har utført 

et omfattende arbeid her. 

Oppnevnt utvalg for vurdering av kandidater til Æresgalleriet: 

Leder: Petter Riiser. Medlemmer: Grete Johansen, Jann 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. 

Fra Aftenposten: Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim 
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Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

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

Esten O. Sæther. 

 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Elisabeth Seeberg. Medlemmer: Lars Kolsrud, Anne Marie Lund Thorvik, 

og Per Otto Furuseth. Berit Skirstad er kontakt inn 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). 

 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr 31.12. 2019 hadde NIV 164 medlemmer. 5 medlemmer har gått bort i perioden: Jan 

Henrik Greve, Per Jorsett, Odd Inge Haga, Christian Mohn, Kjell Magne Marthinsen. 

 

I perioden 01.10.18 – 31.12.18 ble følgende medlemmer tatt opp: 

• Kaggestad, Johan 

• Kahrs, Nina 

• Vestlund, Dag Steinar. 

I perioden 01.01.19 – 31. 12.19 ble følgende medlemmer tatt opp: 

• Aamodt, Finn 

• Andersen, Inge 

• Andersen, Rune Torleif 

• Bergerud, Per 

• Breivik, Marit 

• Fidjestøl, Ole Gunnar 

• Gilbert, Kristin Paulshus 

• Johansen, Egil Ivar 

• Kihle, Geirr 

• Myhrengen, Raymond 

• Nordby, Svenn-Erik 

• Tvedt, Tom 

 

Styrets virksomhet 

Den mest omfattende saken har vært etablering og oppfølging av det nye digitale 

Æresgalleriet og oppnevning av nye kandidater fram til dags dato. Det nye Æresgalleriet 

skal presenteres i tilknytning til kommende årsmøte. 
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I tillegg til de vanlige medlemsmøtene, hadde vi et sommermøte på Henie Onstad 

Kunstsenter 18.06.19, Nordisk møte i Odense 30.08 – 01.09 2019. Begge med 

ledsagere. Julemøtet med ledsagere ble som de foregående årene arrangert på 

Toppidrettssenteret. Styret har, som tidligere, lagt vekt på den personlige kontakten 

mellom medlemmene. Lunsjen i forkant av medlemsmøtene tror vi bidrar til dette. 

Styret prøver å finne fram til aktuelle foredrag som kan ha interesse for målgruppen - 

spesielt innen idrettsområdet. 
 

Styret synes det er viktig å gi oppmerksomhet til de medlemmer som fyller runde år og 

følger videre opp den tradisjonen. 
 

Våre medlemsmøter, med styremøter i forkant, har som tidligere vært holdt i Idrettens 

Hus, Ullevål Stadion og altså med servering av lunsj i NIFs kantine før 

medlemsmøtene. 
 

Dato Kåsør Tema Delt. 

09.10.18 Matti Goksøyr Idrettsfronten 53 

11.12.18  NIVs 30 års-jubileums julebord. 78 

15.01.19 Guro Røen For lav, for svak, for ærlig. Kvinne i 

mannsdominert miljø. 
43 

12.02.19 Davy Wathne Farvel til Sportsjournalistikken. 37 

12.03.19 Karen Kvalevåg Norsk Idretts nyskaping: NM-veka. 35 

09.04.19 Stein 

Langberget 

Utvikling av pengespill i Norge og Norden 

og hvordan Norsk Tipping ivaretar sitt 

samfunnsansvar og møter den heftige 

internasjonale konkurransen fra betting 

selskaper. 

44 

14.05.19 Christian 

Bjørndal 

Jakten på talenter: Gode intensjoner og 

utilsiktede konsekvenser. 

46 

18.06.19 Anne Weyer-

Larsen 

Sommermøte på Henie Onstad-senteret. 

«Sonja Henie – fra kunstløper til 

kunstsamler.» 

74 

30.08 – 

01.09.19 

 Nordisk idrettsleder-veterantreff i Odense. 34 

10.09.19 Tore Øvrebø Betraktninger rundt gode trenings-

utviklingsmiljøer, med familieprosjekter 

som undergruppe. 

48 

08.10.19 Grethe 

Myklebust 

Idrettsskader i norsk idrett – hvem, hva og 

hvorfor? 

Konsekvenser og tiltak. 

37 

12.11.19 Pål Kleven Hva slags problemstillinger må i dag løses 

mellom idrettsutøvere og særforbund og 

hvordan kan dette løses? 

44 

10.12.19  NIVs julemøte og julebord. 76 
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Årsmøte 2018 

Arrangøren for dette årsmøtet var KLP som er kommune- og helse-Norges eget 

pensjonsselskap, og som i dag er Norges største pensjonsleverandør med en 

forvaltningskapital på 650 milliarder kroner og med 920 000 medlemmer og 

pensjonister. Konsernsjef Sverre Thornes holdt en presentasjon av konsernet i forkant 

av årsmøtet. 

 

I etterkant av årsmøtet var det utdeling av NIVs Ærespris. Gjert Ingebrigtsen mottok 

prisen av styrets medlem, Berit Berthelsen – og fru Tone fikk blomster. Ingebrigtsen ble 

oppfordret til å fortelle litt om sitt arbeid med guttene og deres status for tiden. 

Karen-Marie Ellefsen som skulle tildeles Sportsjournalistprisen hadde ikke anledning til 

å være til stede. 

Prisen ble derfor overlevert på julemøtet. 

 

I den etterfølgende middagen, i KLPs romslige kantine, ønsket konsernsjef Sverre 

Thornes velkommen til bords med noen velvalgte ord i en sammenligning av idrett og 

næringsliv der ansvar, fellesskap og motivasjon var sentrale stikkord. Marte Walle 

underholdt med musikk og sang. Dikke Eger intervjuet 90 år gamle Ingrid Wigernæs, 

spesielt om NIVs stiftelsesmøte i 1988, der Ingrid var deltaker som eneste kvinne. 

 

NIV-NYTT 

Grunnet NIVs overgang til å følge kalenderåret for årsregnskapet, er det blitt utgitt fem 

nr. i perioden. Medlemsbladet gjengir referater fra medlemsmøter og andre NIV-

arrangementer, minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, enkelte 

bokomtaler av bøker skrevet av NIV-medlemmer og eventuelle andre innspill. Vi 

prøver å få med en god del bilder også. 

 

NIVs nettside (idrettsveteraner.com) 

En forsøker å oppdatere nettsiden med noen aktuelle NIV-aktiviteter etter hvert. 

Vårt medlemsblad NIV-Nytt samt Matrikkelen blir også lagt ut her. 

NIV arkiverer nå sine dokumenter digitalt for organisasjonen. 

 

Norsk Idretts Æresgalleri 

Det er lagt ned et ganske omfattende arbeide med denne saken i inneværende periode 

der Petter Riiser og Atle Sundelin har vært hovedaktører på vegne av styret. Se eget 

forslag om overgang til digitalt Æresgalleri. 

Det er inngått avtale med NTB om utvikling og drift av databasen som danner 

grunnlaget for Æresgalleriet. NTB gir i tillegg til bruk av bildene, en betydelig andel i 

etableringskostnader og driftstilskudd. Det er mottatt 250 000,- kr fra 

kulturdepartementet. 

 

NIV søkte NIF om kr 57.700 til årlige driftskostnader for det digitale Æresgalleriet. 

NIF har gitt uttrykk for at de på sikt ønsker å bli en del av arbeidet/eierskapet til 

Æresgalleriet, men har hittil ikke kunnet bidra. NIF ønsker å diskutere med NIV om 

fremtidige løsninger, herunder fremtidig eierskap til Æresgalleriet, mulig deling av 
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driftskostnader mellom NIV og NIF, sammensetting av komité for utnevnelse av 

toppidrettsutøvere til Æresgalleriet, samt hvilke kriterier som skal legges til grunn for 

nye oppnevnelser til Æresgalleriet. 

Styret har vurdert hvordan bildene skal presenteres, og det er ønskelig å få til et todelt 

bilde pr. utøver, et portrett/hovedbilde og et aktivitetsbilde. 

 

I forhold til den automatiske oppnevnelsen av Olympiske lag til Æresgalleriet har 

Utvalget foreslått en revurdering av begrepet «lag» som styret har godkjent:  

Lag defineres nå som en gruppe av flere enn èn utøver som er satt sammen og trener 

sammen over tid, med det mål for øyet, å konkurrere sammen i fremtidige konkurranser. 

 

Lanseringen av den nye Æresgalleriet legges i forkant av NIVs årsmøte tirsdag 11. 

februar. Alle medlemmer som er påmeldt til årsmøtet og media inviteres til lanseringen. 

I tillegg inviteres Idrettspresidenten, NTB, utvalgte nyoppnevnte utøvere og 

utvalgsmedlem Jann Post. TV 2 vil være til stede. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

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 Ingebrigtsen 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 opptreden 

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. 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

«Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris tildeles en norsk journalist som har 

gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor 

idrettsområdet». 
 

For 2018 fikk Karen-Marie Ellefsen prisen. 

Karen-Marie Ellefsen har vært fast ansatt journalist i NRK – Sporten siden 1979. I sin 

lange karriere som sportsjournalist har hun bidratt med god faglig kunnskap 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. 
 

Aftenpostens Gullmedalje 2018 

Prisen ble gitt til Håvard Holmefjord Lorentzen. 
 

Aftenpostens Gullmedalje 2019 

Prisen ble gitt til Therese Johaug.  
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Økonomi 

Regnskapet viser et lavere underskudd enn budsjettert. 

Budsjettet for 2019 hadde et underskudd på kr. 143 500,- , men resultatet ble et 

underskudd på kr. 74 423,-. Årsaken er mindre utgifter til ærespriser og gaver, samt 

økte medlemskontingenter og finansinntekter. 

 

Aktiva-plasseringer: 

I november 2016 ble kr. 505 000,- plassert i fond av Forvaltningshuset AS. Verdien var 

ved siste årsskifte kr. 586 529,-. 

Våre 18 822 aksjer i DNB var ved siste årsskifte verdsatt til kr 164,-/aksje, hvilket 

utgjør en samlet verdi på kr. 3 086 808,-. 

 

I den enkle balansen i NIVs regnskap er begge plasseringer satt til opprinnelige verdier, 

slik vi alltid har gjort. 

 

I samråd med utvalget for kapitalplassering, lover og regler ønsker styret å selge en del 

av DNB aksjene for å spre risikoen og plassere midlene i et par andre aksjer og/eller 

fond. 

 

 

Oslo 14. januar 2020 

 

 

 

Atle Sundelin  Berit Skirstad  Andreas 

Morisbak 

 Lars Petter 

Heggelund 

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

 

Berit Berthelsen  Ellinor 

Allergoth 

 Dikke Eger  Petter Riiser 

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

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 
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Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning 
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Oslo 14. januar 2020 

 

 

Atle Sundelin  Berit Skirstad  Andreas 

Morisbak 

 Lars Petter 

Heggelund 

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

 

Berit Berthelsen  Ellinor 

Allergoth 

 Dikke Eger  Petter Riiser 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 
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Revisjonsberetning: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Regnskap for perioden 1. oktober 2018 – 31. desember 2019 godkjennes, 

overskuddet tillegges egenkapitalen og styret gis ansvarsfrihet. 
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Sak 5 Innkomne forslag 

 

 

 

Sak 5.1 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 10 Årsmøte, sjette 

avsnitt. 

 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Vedtektene lyder: 

Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent har stemmerett. 

 

Forslag til ny tekst: 

Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent fram til 31.12 året før 

årsmøtet, har stemmerett. 

 

Styrets begrunnelse: 

I og med at kontingenten for inneværende år fastsettes først på årsmøtet i februar, 

er styret av den oppfatning at de som har betalt kontingent innen 31.12 har 

stemmerett på årsmøtet. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

 

Sak 5.2 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 7 Særlige oppgaver, 

første kulepunkt. 

 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Vedtektene lyder: 

Foreningen skal: 

• videreføre Norsk Idretts Æresgalleri i Norges Olympiske Museum, Lillehammer 

 

Forslag til ny tekst: 

Foreningen skal: 

• videreføre Norsk Idretts Æresgalleri i samarbeid med NTB og andre parter 

som styret finner naturlig. Styret har fullmakt til å fastsette egne 

bestemmelser for Norsk Idretts Æresgalleri og administreringen av dette, 

heriblant oppnevning av nye idrettsutøvere som finnes verdige til å bli 

innlemmet i Æresgalleriet. 
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Styrets begrunnelse: 

Årsmøtevedtaket fra 2017: 

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

driftsløsning og visningsplattform for Æresgalleriet. Nødvendige midler for 

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

egenkapitalen. Det forutsettes at styret fremsetter forslag til endringer av 

vedtektene, i tråd med den løsningen styret blir enige om, på årsmøtet 

2018. 

Årsmøtevedtaket fra 2018: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å arbeide videre med digitaliseringen av 

Norsk Idretts Æresgalleri med intensjon om at dette skal kunne realiseres 

innenfor de rammene som styret har presentert i sin orientering under 

årsrapporten. 

 

Med bakgrunn i disse to årsmøtevedtakene har styret arbeidet intenst med å 

realisere det nye digitale Æresgalleriet. (Se orienteringen under styrets beretning.) 

Æresgalleriet blir reåpnet som et nytt digitalt Æresgalleri i samarbeid med NTB 

den 11.02.2020. 

Styret er imidlertid fortsatt i kontakt med NIF for å få dem mer involvert i 

fremtidig drift av Æresgalleriet. Denne prosessen vil sannsynligvis vare langt 

utover i året 2020, og styret ønsker derfor å ha fullmakt fra Årsmøtet til å inngå 

en samarbeidsavtale med NIF om driften og eierskapet. Den foreslåtte 

lovendringen gir styret den nødvendige fullmakten til å fortsette dette arbeidet. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

Sak 5.3 Forslag om avvikling av det analoge billedgalleriet Norsk Idretts 

Æresgalleri. 

 
Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Årsmøtet gir styret fullmakt til å avvikle det analoge billedgalleriet. 

 

 

Styrets begrunnelse: 

Norsk Idretts analoge billedgalleri, «Æresgalleriet» ble etablert av NIV i 1991 og 

har de siste årene hengt i Håkons Hall på Lillehammer. NIV har hatt en avtale 

med Norges Olympiske Museum (NOM) om driftsansvar for billedgalleriet som 

NOM sa opp med virkning fra 31.10.2018.  
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I forbindelse med overgangen til det digitale Æresgalleriet har styret initiert 

demontering av bildene. 

 

Når det digitale Æresgalleriet er etablert, ønsker styret, i samarbeid med NTB, å 

finne en hensiktsmessig avvikling av det gamle Æresgalleriet der makulering av 

bildene også kan være et alternativ. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

 

 

Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Innmeldingsavgiften foreslås uforandret på Kr. 200,-. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
 

 

 

Sak 7 Fastsette årskontingent 

 

 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Årskontingenten foreslås uforandret på Kr. 400,-. 

 

Styrets vurdering: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
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Sak 8 Forslag til budsjett for kommende år 
 

 

 
 

 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2020 godkjennes. 
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Sak 9 Valg av styre 

 

 

Forslagsstiller: 

Valgkomitéen. 
 

Valgkomitéen har bestått av: 

Per Wright,   leder 

Elisabeth Seeberg,  medlem 

Laila Andresen,  medlem 

Håvard Lillegård,  medlem 

 

Innstilling av styret 

 

Valgkomitéen har henvendt seg til hver av medlemmene i styret og forespurt om de er 

villige og har interesse for å fortsette i styret også kommende periode. 

Videre har komitéen hatt samtale med leder Atle Sundelin om erfaringer med 

nåværende styret og tanker om fortsettelsen. 

Fem fra styret svarte at de var villige til å fortsette. Tre, Andreas Morisbak, Berit 

Berthelsen og Dikke Eger, som har vært med i styret flere år, svarte at de ikke ønsker å 

fortsette. 

Valgkomitéen mener NIVs styre har gjort et svært godt arbeid i inneværende periode og 

innstiller på gjenvalg av de fem. Oppgaven har så vært å rekruttere inn tre nye 

medlemmer. 

 

 

Forslag på styre 2020: 

 

 

Leder    Atle Sundelin  (gjenvalg) 

Nestleder   Berit Skirstad  (gjenvalg) 

Styremedlem/økonomi Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Styremedlem/sekretær Nina Kahrs   (ny) 

Styremedlem  Ellinor Allergoth  (gjenvalg) 

Styremedlem  Petter Riiser   (gjenvalg) 

Styremedlem  Anne Thidemann  (ny) 

Styremedlem  Lars Kolsrud  (ny) 
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Sak 10 Valg av 2 revisorer 

 

 

Forslagsstiller: 

Valgkomitéen. 

 
Innstilling av revisorer 

 

Valgkomitéens oppgave er også å innstille på valg av revisorer. 

Vi har henvendt oss til de to nåværende revisorene som har gjort en flott jobb. 

De har begge svart at de er villige til å fortsette i vervene også i kommende periode. 

 

Forslag på revisorer for 2020: 

 

Brit Mørk  (gjenvalg) 

Jarl Bibow  (gjenvalg) 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 11 Valg av valgkomité 

 

 

 

Styret foreslår følgende valgkomité: 

 

Leder Per Wright Gjenvalg 

Medlem Håvard Lillegård Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 

Medlem Laila Andresen Gjenvalg 
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Medlemsmøte tirsdag 12.11.19 
 

44 medlemmer var på plass da leder Atle 

Sundelin ønsket oss alle velkommen, for 

deretter å ønske 4 nye medlemmer spesielt 

velkomne med dertil overlevering av de 

vanlige tradisjonelle synlige tegn på det: 

Tom Tvedt, Raymond Myhrengen, Egil 

Ivar Johansen og Rune Andersen. 

Det ble minnet om julemøtet med 

ledsagere 10. desember og årsmøtet 11. 

februar. 

 
 

Fra venstre Tom Tvedt, Egil Ivar Johansen, Raymond 

Myhrengen og Rune Andersen 

 

I mange år har det eksistert utfordringer mellom særforbund og idrettsutøvere rundt 

reklameinntekter. De senere år har dette problemområdet blitt utvidet i takt med at de 

sosiale mediene har blitt viktigere reklamekanaler. Disse mediene har jo åpnet for at 

unge mennesker fort får store inntekter fra reklame, som bloggere og produsenter av 

videoer. 

 

Hvordan møter idretten disse utfordringene? Hva slags problemstillinger må i dag løses 

mellom idrettsutøvere og særforbund og hvordan kan dette løses. 

 

 
 

Advokat Pål Kleven 

Til å belyse dette temaet hadde vi fått 

advokat Pål Kleven til å bidra. 

Pål Kleven har inngående erfaring med 

idrettens markeds- og 

rettighetsbestemmelser og bistår både 

særforbund, utøvere og eliteklubber innen 

fotball med forvaltning og optimalisering 

av deres kommersielle rettigheter. 

 

Pål Kleven kommer fra Advokatfirmaet 

Kleven & Kristensen DA (tidligere 

Idrettens Advokatkontor) som er Norges 

ledende advokatfirma innen 

idrettssektoren. 

 

Han stilte følgende utgangsspørsmål: 

 

Hvem eier retten til å benytte utøvernes image rights? (all bruk av utøveren). 
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Åndsverkslovens paragraf 104: 

Fotografi som avbilder en person kan ikke gjengis eller vises offentlig uten samtykke av 

den avbildede. 

- Rt-2009-1569 Arctic Challenge dommen – Andy Finch (Tromsø 2018). 

(Anerkjennes av personer med kjennskap til snøbrettmiljøet. Det har en klar 

økonomisk interesse å utnytte bilder. 

- Eksempler fra utlandet: Fotball, David Platt og Dennis Bergkamp (10 år siden). 

20% av lønn = kapitalbeskatning. 

Rettslig grunnlag i NIFs lov paragraf 14-4 (4): 

- Innenfor de begrensninger som følger av NIVs regelverk og særforbundets 

rammer, har utøver selv eiendomsretten til eget navn, bilde og signatur. 

Spørsmålet blir da: Hvilke begrensninger gjelder? 

- NIFs lov paragraf 13-3 (3): Kun organisasjonsledd kan være part i slike 

avtaler/samarbeid med mindre annet fremgår av NIFs lov paragraf 14-4 (2). 

-  Å benytte klær/utstyr fra forbundets leverandør-organisasjonsledd. Et 

organisasjonsledd kan tillate at en utøver gis rett til å inngå egne markedsavtaler 

innenfor de rammer som er fastsatt av særforbundet, jf. bestemmelsens andre 

ledd. Bestemmelsene regulerer hvem som har myndighet (kompetanse) til å inngå 

avtaler - ikke hvem som eier rettighetene, dvs. utøverne eier fortsatt rettighetene, 

men det foreligger et forbud mot å utnytte dem. Det innebærer også at 

særforbundene ikke eier disse rettighetene. Bestemmelsen har i realiteten en 

kontrollfunksjon. «Kompetansebestemmelsen» har sin opprinnelse fra 

amatøridretten og IOCs charter art. 45 om at utøvere som hadde private avtaler 

ikke fikk delta i OL. Bestemmelsen ble opphevet i 1991. 

 

 
 

Forsamlingen koser seg rett før foredraget. 
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Hvilke rettslige grunnlag har særforbund til å utnytte utøvernes image rights? 

NIFs lov paragraf 14-5 (1) og (2) om utøvers plikt til å medvirke i markedsavtaler: 

(1) Et organisasjonsledd kan i rimelig utstrekning kreve at deres tilknyttede utøvere 

medvirker i gjennomføringen av markedsavtaler mellom organisasjonsleddet og 

næringslivet. 

(2) Ved vurderingen av hva som er rimelig i henhold til foregående ledd skal det 

blant annet legges vekt på: 1. Medvirkningens omfang, herunder utøverens 

personlige integritet og privatlivets fred. 2. Den godtgjørelse eller andre fordeler 

utøveren har hatt eller får gjennom tilknytningen til organisasjonsleddet. 3. 

Hensynet til solidariteten mellom særforbundets tilrettelegging av elite- og 

breddeidretten. Utøvernes konkrete medvirkningsplikt må reguleres i 

utøveravtalen. 

Videre om utøvernes medvirkningsplikt. 

Det innebærer at utøverne plikter å avgi noen personlige rettigheter til forbundet basert 

på en proporsjonalitetsmodell. Dette er typiske rettigheter/forhold som: 

- Rett til å la forbundet benytte bilder (lagbilder og individuelle bilder) i 

markedskampanjer. 

- Plikt til å benytte klær/utstyr fra forbundets leverandør i gitte sammenhenger (Når 

utøveren representerer forbundet. Når utøver trener privat (bilder fra privat 

trening lagt ut på sosiale medier) 

- Rett til markedsføring på utøvers sosiale medier? 

- Utøver deltar på ulike markedsarrangementer. 

- Interne foredrag for forbundets sponsor. 

Omfanget og intensiteten av utøverens medvirkningsplikt reguleres i utøveravtalen 

(hvilke rettigheter forbundet kan selge, antall markedskampanjer, varighet av kampanjer 

mv.) 

 

Særforbundenes markedsrettigheter: 

- NIFs lov paragraf 14-2 (2): «Særforbund har eiendomsretten til de 

særidrettsarrangementer det selv arrangerer…….» 

- I tillegg har særforbundene (normalt) rettigheter til internasjonale arrangementer 

regulert i de internasjonale særforbundenes regelverk. 

- Dette innebærer blant annet: Rett til å stille vilkår for utøvernes deltakelse som f. 

eks. benytte korrekt konkurransebekledning med riktig sponsormarkering. 

Benytte korrekt utstyr (for eks. hjelm – eks Red Bul/Telenor). NSF-Kristoffersen- 

saken. Benytte bilder/lagbilder av utøvere fra konkurransen. TV- rettigheter. 

Arenareklame. 

Hvordan unngå konflikter? Virkemidler: 

- Omfanget av utøvernes medvirkningsplikt må avklares av særforbund og utøvere 

i fellesskap. 
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- Medvirkningsplikten i NIFs lov forutsetter forhandlinger mellom utøver og 

forbund, herunder at medvirkningsplikten er proporsjonal - Forbund må ikke 

møte utøverens krav om forhandlinger med at utøverne er «grådige» og at de 

utfordrer «fellesskapet». Dette er feil, skaper dårlig samarbeidsklima og avtalen 

blir ubalansert (ikke proporsjonal). Da oppstår konflikter. 

- Medvirkningsplikten må defineres tydelig i utøveravtalen: Antall sponsorer 

særforbundet kan benytte utøveren eksklusivt. Omfang av intensitet ved 

reklamekampanjer. Bruk av klær fra særforbundets klesleverandør – Når? (også 

privat trening?). 

- Landslagsmodellen må forvaltes på en bærekraftig måte. I motsatt fall vil det slå 

sprekker i den. 

 

Det var fint å få en viss innsikt i at dette ikke er en enkel sak å forholde seg til, ikke bare 

for oss som betrakter den fra utsiden, men også for aktørene som er involvert i den. Den 

fornuftige og grundige dialogen synes å være den viktige nøkkelfaktoren her. 

 

Vi takker Pål Kleven så mye for nyttig informasjon. 

 
Andreas Morisbak 

 

 

 
 

Det er lov til å kose seg med litt mat før møtet, synes både Linda Verde og Egil Ivar Johansen. Begge tidligere 

orienteringsløpere. 
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Julebordet tirsdag 10.12.19 
 

78 NIV-medlemmer og ledsagere 

møtte forventningsfulle og 

julematsultne på 

Toppidrettssenteret der vi ble 

ønsket velkommen av flere 

styrerepresentanter. Etter å ha fått 

av oss vinterklærne og enkelte 

også redskap mot glatt føre, ble vi 

henvist til det vanlige 

samlingsrommet med et glass 

sprudlevann. Praten gikk fort 

livlig og sprudlende etter hvert 

som rommet ble fylt godt opp. Vi 

var invitert til å møte kl. 18 for å 

ha et hyggelig felles samvær fram 

til vi skulle gå til bords kl. 19. 
 

 

 

 
 

Her har Kari Bø, Annbjørg og Erling Rimeslåtten og 

 Svenn Erik Nordby fylt opp glassene. 

 

Foreningens ubestridte entertainer, Lars Kolsrud, hadde igjen påtatt seg rollen å lede oss 

igjennom et vel planlagt program med påheng av muntre kommentarer og fiffige 

tekster. Han ivaretok det en kan betrakte som tradisjon, spesielt i sangversene, men også 

med nye innspill. Han tok utgangspunkt i «Allsang på grensen» da han introduserte 

første sang som «På grensen til Allsang»; 

 

 

 

 
 

Fra venstre Johan og Ina Baumann, Anne og Tore Berger, 

Hanne Martinsen 

 

 
Stemningsskapende juletradisjon, Julekveldsvisa, 

lyste opp på veggen: 

- Nå har vi vaske gølvet. Nå har vi børi 

ved. 

- Og vi har sett opp fuggelband. Og vi har 

pønte tre. 

- Så sett vi oss å kvile og puster på ei stund. 

- I mens jeg rugger vogga. Så bror din for 

en blund. 
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Original julekveldsvise – Forbudt av NIF – ikke 

sannferdig. Julekveldvisa - NIF-godkjent: 

- Vi ha`kke vaske gølvet. Vi ha`kke børi 

ved. 

- Vi ha`kke sett opp fuggelband. Vi ha`kke 

pønta tre. 

- Og likvel så tek vi øss tida tel en fest. 

- Der vi ska`et og slappe a` og bære væra 

gjest. 

 
 

Odd-Willy Martinsen, Atle Sundelin og Ivar Ekeberg. 
 

 
 

Nina Kahrs, Harald Karlsen og Hilde Sundelin 

 

Oslo-Vest/Drammen Øst versjon av 

julekveldsvisen: 

- Har ikke vasket gulvet. Har ikke hentet 

ved. 

- Nei vi har egen vaskehjelp og peis på 

DVD. 

- Nå har vi slått på ruteren. Og satt opp 

trådløst nett. 

- Så sitter alle hver for seg. Med nesen i et 

brett. 

- Vi trenger ikke stresse for vi er rutinert. 

- Får ribba varm på døra i boks fra «Godt 

levert» 

- Når maten står på bordet, tar alle iPhone 

fram. 

- For julematen gjør seg best med «likes» på 

Instagram. 

Oppdatert versjon av Julekveldsvisa: 

- Så samles vi rundt treet, i år er det av 

plast.  

- For unga er allergiske mot granbar, kvist 

og kvast. 

- Med Kyrkjebø på TV – 

- Vi synger julen inn. 

- Og julegaver pakkes opp – og legges rett 

på «Finn». 

- Vi har fått nye vaner, men fortsatt synger 

kor. 

- Og alt vi ser på TV er det samme som i 

fjor. 

- Noen mener sikkert - alt nytt er til besvær. 

- Tenk bare på vårt slott der Sjaman Durec 

nisse er. 

 

 

 
 

Per Wright, Bjørn Bogerud, Gro Bjønnstu Johansen  

og Egil Ivar Johansen  
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Gunnar Martin Kjenner, Rolf Nyhus, Signe Moen Kjenner, Eldar og 

Inger Hansen 

Årets Julekveldsvise – vers NIV 1988 – 

2019: 

- NIV har nå blitt voksen - er en-

og-tredve år. 

- Det er helt utrolig så fort som 

tida går. 

- Unga er blitt store, bor ikke 

hjemme nå. 

- Men det er nok av barnebarn, 

som vi må passe på. 

- I år var NIV i Danmark – med 

mange norske der. 

- Men nesten ingen andre – vi er 

mange flere her. 

- Med fly og buss vi reiste. Det 

var jo ganske stritt. 

- Men Kastrup hadde KJEMPE-

salg på jule-akevitt! 

NIVs julebordssang – Leder-vers: 

- Midt i blant oss alle, vår kjære 

leder står. 

- Han smiler bredt for dressen 

hans - passa nok et år. 

- Med sprudlevann i glasset, 

d`er lett å være blid. 

- Han tenker nok på talen sin og 

hva han nå skal si. 

 
 

Knut «Kupper’n» Johansen og Dikke Eger 
 

Etter denne sangintroduksjonen ba Lars ta godt imot NIV- leder Atle Sundelin. Han 

ønsket velkommen til Toppidrettssenteret. Han hentet fram minnet om Bjørnsons 

Arnljot Gelline og hans skiferd: 

«går det ikke fykende, 

går det ikke rykende, 

tre mann oppe på ett par ski………..» 

og spilte videre på et «samarbeidsprosjekt» to mann på ett par ski.  

Det skal visstnok være utført i området en god del år tilbake av Toralf Maurstad og 

Olav Eikrehagen. Et sentralt poeng ved dette var at «stjernen» Maurstad var nervøs og 

svettet for ikke å lykkes. Poeng: Superstjerner blir også nervøse. 

 

Berit B og Dikke fikk sin velfortjente takk for forberedelser til julebordet – og God Jul 

til alle. 
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NIVs julekveldsvise- siste 

vers: 

- Ja det var første 

talen, nå håper alle 

på. 

- Det kommer ikke 

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. 

 

Bordplasseringene var slått opp, Lars ønsket velkommen til å gå til bords – med 

formaningen: Husk- ingen løping i gangene! Så gikk vi da til musikk- «Walk Right In – 

Sit Right Down!» 

 

 

Ved starten av måltidet bidro først 

Liv Jagge med en vits før leder 

Atle utførte den tradisjonelle 

handlingen for mottakelse og 

innlemmelse av nye medlemmer 

som er til stede første gang: Inge 

Andersen og Ole Gunnar Fidjestøl. 

 

 
 

Våre to nye medlemmer Ole Gunnar Fidjestøl og Inge Andersen 

ønskes velkommen av leder Atle Sundelin. 
 

 
 

Signe Moen Kjenner (med ryggen til) Berit Skirstad, Ina Baumann, 

Hans B. Skaset, Per Wright og Berit Berthelsen i matkø. 

 

 

Så gikk vi da i tur og orden til 

julematfatene og forsynte oss rikelig 

med både ribbe og pinnekjøtt med 

tilbehør. Det ble registrert at 

ribbesvoren var ekstra sprø i år! 
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Da mettheten begynte å overta for sulten, var aktive Lars i gang igjen sammen med sin 

kone, Ann-Helen Bjørnstad. Alle ble aktivisert med en «Julebord-quiz» for erfarne og 

kunnskapsrike innenfor temaene internasjonal politikk, nasjonal politikk, musikk, sport 

& idrett. Vi fikk også den «hjelp» på kjøpet at kunnskap, hukommelse, intellektuell 

kapasitet, kreativitet og erfaring ikke ville hjelpe oss i denne sammenhengen. Hvert 

bord oppnevnte en kaptein som på vegne av lagets svar skulle vise opp et farget ark: 

 

Grønn vs Rød Ja vs Nei 

Blå vs Rød Høyre vs Venstre 

 

 

Spørsmål: Svar: 

Utenriks: 

Hadde John og Bobby Kennedy luggen til samme side? 

Nei. 

Innenriks: 

På hvilken side hadde Einar Gerhardsen skillen? 

Høyre side. 

Musikk: 

Var det andre enn Paul McCartney i The Beatles som 

var kjevhendt? 

Nei. 

Sport: 

Til hvilken side svingte Arne Kvalheim? 

Til venstre. 

Religion og julehøytidelighet: 

Hva er likheten mellom en munk og et juletre? 

Kulene er bare til pynt. 

 

Kapteinene på hvert bord hadde på forhånd fått hver sin krøll-refleks som skulle festes 

på armer på de stolte seierherrer ved vinnerbordet. 

 

 
 

Her er det stolte vinnerbordet, bord 7 i julequizen: 

Tore Berger, Gro Strand, Rolf Nyhus, Inge Andersen,  

Anne Berger, Ivar Ekeberg, Dikke Eger og Harald Tronvik. 
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Det neste på programmet var turen til dessertbordet, der riskrem og karamellpudding 

var på plass. 
 

 
 

Erling Rimeslåtten  

 

 

Etter en stund introduserte Lars Erling Rimeslåtten, 

som han betegnet som et musikalsk vidunderbarn 

med erfaring fra tromme og skihopp, billedliggjort 

liggende i «Recknagel-stil» på en stortromme. 

 

Erling fremførte et idrettsminne: 

Hvordan en premieutdeling etter et skirenn kunne gå 

for seg på 1950 – 60-tallet. 

 

 

Vi ble også presentert for et teknisk sammensatt nummer der vi kunne se og høre Bjørn 

Fossan på gitar, Øivind Groven på munnspill fremføre «Fanteførkja» (tror jeg) fra 

lysbildet på veggen, mens Lars sang live. Erling Rimeslåtten var også frampå med 

munnharpe i den sammenhengen. 
 

NIVs julebords-allsang var en selvfølgelig del av 

programmet: 

- Så er vi klar igjen til nok en sang. Vi 

håper alle sammen blir med denne gang. 

- Nå skal det lyde som en heiagjeng, der 

alle her i salen blir med i refreng. 

- Vi tar et skikk`lig tak i sidemann. Kom 

inn i takten og vogger lite grann. 

- Og teksten skulle være lett og grei. For 

dere bare følger meg. 

- Julebordet er fest for all her. 

- Det skal være liv, når vi har samlet NIV.  
 

Bord 6: Brit Mørk, Bjørn Bogerud, Berit Berthelsen, Per 

Wright, Hanne og Odd-Willy Martinsen,  

Ina og Johan Baumann. 

 
 

Bord 5: Kari og Rolf Gunnar Haagensen, Signe Moen 

Kjenner og Gunnar-Martin Kjenner, Berit Skirstad og  

Hans B. Skaset, Kari Bøe og Svenn-Erik Nordby. 

- Det va`kke dårlig, men forsøk igjen. Og 

denne gangen tar vi også henda frem. 

- Prøv å finne takten hver især. Det blir jo 

rene Gospel-koret 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: 

- Julebordet er fest for alle her. 

- Det skal være liv, når vi har samlet NIV. 
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Etter god mat samt variert og aktiviserende underholdning, var det på sin plass med en 

velfortjent takk til alle som hadde bidratt til en vellykket aften. Tidligere NIV-leder Per 

Wright hadde påtatt seg det oppdraget – noe han utførte med bravour. Han bemerket 

pen pynting, at bordplasseringen var jobbet godt med, at atmosfæren var utmerket, at 

maten var både næringsrik, variert og velsmakende. Han konkluderte med en strålende 

jobb av personalet – og etter hvert kom de fram og mottok hyllesten for det. Han 

beveget seg litt ut fra selve julebordet og roste styrets arbeid med bl. a. valg av gode 

foredragsholdere, NIV-nytt og en fin tur til Odense. Og NIV som forsamling – 

strålende! 

 

Entertainer Lars fikk en spesiell takksigelse for sitt oppkomme av humør og lekne 

kreativitet. 

 

Sluttsekvensen ble den fine og kjente spanske julesangen «Feliz Navidad» med 

lysbilder fra fjernere strøk og bilder fra Nordisk møte i Odense.  

 

Dermed passer det bra å avslutte med: 

 

«I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart»! 

 
Andreas Morisbak 

 

Foto av: 

Lars Kolsrud og  

Håvard Lillegård 

 

 

 

MØTEDATOER 2020 
 

 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2020: 

• Årsmøte: tirsdag 11. februar hos DNV GL på Høvik 

• Medlemsmøter om våren: 10. mars, 14. april, 12. mai,  

• Sommersamling: 9.juni 

• Medlemsmøter på høsten: 8. september, 13. oktober, 10. november 

• Julebord: 8. desember 

• Årsmøte i 2021: Ikke fastsatt. 
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MINNEORD 
 

 

Bergljot Sandvik Johansen 
(27.01.22 – 09.01.2020) 

 

 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

Bergljot Sandvik Johansen døde 9. januar 97 år 

gammel. Med det er et langt og innholdsrikt liv 

som idrettsutøver og administrator avsluttet. 

Bergljot ble norgesmester i kunstløp (parløp) for 

OSK i 1939. Og hun tok 6 NM i turn og deltok i 

OL i 1952 i Helsingfors. Da ble hun beste norske 

kvinnelige utøver uansett gren. Bergljot har etter 

sin aktive periode hatt en meget omfattende 

karriere bl.a. som turndommer, kunstløpdommer 

og som idrettsleder og administrator innenfor 

Norges Skøyteforbund, Oslo Skøytekrets, Oslo 

Idrettskrets og ikke minst i Oslo Idrettslag dit 

hun kom som medlem i 1945. I Oslo Idrettslag 

var hun mangeårig nestleder i hovedstyret samt 

hovedstyreleder på midten av 1990-tallet. 

Hun var aktiv innenfor administrativt arbeid i laget til lenge etter fylte 90 år. I 2007 tok 

hun initiativ til et stort arrangement for markering av Bislett 100 år som idrettsplass og 

med mange av de største norske skøyte- og friidrettsprofilene til stede. I 2009 tok hun 

initiativ til at grunnleggeren av Bislett som idrettsplass, Martinus Lørdahl, fikk sin 

byste på Bislett. Bysten ble avduket av Bergljot og ordfører Fabian Stang ved et stort 

arrangement i 2010. Apropos Bislett, så hadde Bergljot en artig kjepphest som hun 

benyttet enhver anledning til å fremme, «Bislet skal skrives med en t» (som Bislet Bad 

fortsatt gjør). 

Bergljot er blitt tildelt en lang rekke utmerkelser. Bl.a. fikk hun Oslo Idrettskrets 

høyeste utmerkelse, Hederspokalen. Og hun ble æresmedlem i Oslo Idrettslag og ble i 

2007 tildelt Martinus Lørdahl-statuetten, lagets høyeste utmerkelse. 

Hun var gift med Aage Johansen, norgesmester i hurtigløp, også han idrettsleder 

gjennom mange tiår og æresmedlem i Oslo Idrettslag. Og hun er mor til Berit Unn, 

norgesmester i kunstløp og Stein Erik som var ishockeyspiller i Vålerenga. 

Bergljot var en helt usedvanlig fargerik og engasjert person. Hun var opp til etter at hun 

hadde fylt 90 år også et velkjent og spektakulært innslag i Drøbaks gater om sommeren 

der hun med sin røde hjelm kom putrende på mopeden fra hytta et stykke fra sentrum. 

Oslo Idrettslag takker Bergljot, en ildsjel av format og lagets desiderte Grand Old Lady 

gjennom tidene, på det inderligste for 75 års innsats for Oslo Idrettslag. 
 

Bergljot var medlem i NIV fra 1996. 
Erik Bagle 

Oslo Idrettslag 

Hovedstyreleder 
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Bildet er fra da Bergljot Sandvik Johansen ble tildelt Martinus Lørdahl statuetten i 2007.  

Denne ble overrakt under arrangementet "Bislet 100 år som idrettsplass". Han som foresto overrekkelsen var en av lagets 

mest meritterte utøvere og ledere gjennom tidene, Hroar Elvenes. 

Foto: Erik Bagle 

 

JUBILANTER fremover 

 

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

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

Sundelin Atle Steinar Orientering 7 1 1945   75       

Seime Turid Håndball 7 2 1940     80     

Verde Marit Linda Orientering 27 2 1950 70         

Kolsrud Lars Gym/turn/idrettslege 2 3 1950 70         

Egeberg Ivar Fotball / Idr. Adm. 11 3 1950 70         

Nettum Lasse Harald Gym/turn 12 3 1945   75       

Rohde-Hanssen Stein Friidrett/skøyter 18 3 1945   75       

Skaset Hans Bernhard Friidrett/NIH 10 4 1935       85   

Nestaas Paul Brynjulf Svømming 18 4 1930         90 

Kvalheim Arne Friidrett 25 4 1945   75       

Bache-Wiig Jan Padling 27 4 1935       85   
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Spørreundersøkelse: 

 

Nordiske Idrettsleder-Veteraner 

Møter og deres fremtid 
 

Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) laget en spørreundersøkelse som vi sendte til 

medlemmene på mail den 4. november med svarfrist 15.november 2019. 

 

De som hadde problemer med å besvare skjema og sende det tilbake kunne skrive ut 

skjema og levere på NIV-møtet den 9.november. Skjema ble også utdelt på møtet. 

 

I alt fikk vi 46 svar innen tidsfristen, 13 fra kvinner og 33 fra menn. Svarerne fordelte 

seg noenlunde likt på dem som hadde vært medlemmer lenge og noe kortere, men en 

svak overvekt av de eldste medlemmene. 

 

30 av svarerne hadde vært med på de nordiske møtene. 24 hadde vært med på 3 møter 

eller flere. Grunner for hvorfor noen ikke hadde deltatt ble ofte oppgitt til at tidspunktet 

ikke passet. 6 blant de yngste medlemmene syntes ikke nordiske møter var interessant.  

 

Majoriteten – 33 personer - syntes at NIV skulle medvirke til at nordiske møter 

arrangeres fremover.  Noen mente at minst 10 personer fra hvert land skulle delta fordi 

medlemmene mente at det var viktig at alle landene møtte med delegasjoner. 

Ellers syntes medlemmene stort sett å være fornøyd med slik disse møtene har vært 

organisert tidligere. 

 

Tidspunkt for når møtet skulle arrangeres kom ikke entydig frem, da mange ikke hadde 

besvart det, men juni hadde flest stemmer. 

 

Valgt sted for møtet bør ha kortest mulig reise, helst direkte med fly eller tog. Lengden 

på møtet synes å være passe.  

 

Det idrettsfaglige programmet var viktigst. To tredjedeler av respondentene ønsket å ha 

diskusjonsgrupper med tema på tvers av land. 

 

De fleste ville ikke ha mindre kultur selv om det kostet ekstra, standard på festmiddag 

og hotell synes for 2/3 å være hva de ville ha. 

 

 

Svarene fra denne undersøkelsen ble sendt til lederne i de andre landene som NIV-

styrets svar på spørsmålet om de nordiske møters fremtid. 

 

 
Berit Skirstad 

 


