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Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

19. årgang Nr. 2 april 2020 
 

 

En stilfull åpning av vårt digitale 

Æresgalleri! 
 
 

 

 

 

Her bidrar Suzann Pettersen med å få lyd i skipsklokken, mens Odd-Bjørn Hjelmeset, 

Sven Mollekleiv og H.M. Kong Harald bivåner det hele. 
Foto: NTB v/Terje Pedersen 
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En stilfull og høytidelig åpning av 

Norges nye digitale Æresgalleri! 
 

I DNV GL flotte lokaler på Høvik, ble vårt digitale 

Æresgalleri åpnet 11. februar 2020 i påsyn av vårt 

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

Suzann Pettersen og Odd-Bjørn Hjelmeset (se bilde på 

side 1). Godt ledet av konferansier Sven Mollekleiv fra 

DNV GL. 
 

Umiddelbart etter at skipsklokkens lyd tonet ut fikk vi 

en fantastisk billedkavalkade fra NTB, sammensatt av 

Tor Richardsen, akkompagnert av tonene fra The 

Script, will.i.am «Hall of Fame». 

Denne sammensetningen av tekst, musikk og ikke 

minst med bilder av mange av de tilstedeværende 

medlemmene fra Æresgalleriet fikk hårene på armene 

mine til å reise seg og gledes tårer kom fram, i hvert 

fall hos undertegnede. 
 

TAKK TIL ALLE SOM HAR BIDRATT TIL Å FÅ 

DETTE PÅ PLASS! 
 

Etter mer enn 2 ½ år med masse arbeid med, å flytte 

fotogalleriet fra Håkons Hall på Lillehammer til det 

nye og muligens det eneste digitale Æresgalleriet med 

bilder i verden, har vi nå endelig landet dette på en 

fornuftig plattform. 
 

Det gjenstår nå å se om Norges Idrettsforbund vil være 

med i fortsettelsen og gjøre dette til et nasjonalt digitalt 

museum «The Norwegian Sport Hall of Fame», der vi 

håper at våre største idrettsprofiler blir ivaretatt på en 

flott måte for fremtidige generasjoner. 
 

Idrettsforbundet bør nå etablere skjermer med linker til 

det digitale Æresgalleriet og la neste generasjoners 

idrettsutøvere få se dette, i alle idrettens bygninger. 
 

Redaktør Petter Riiser 
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Hilsen fra NIVs leder. 
 

Kjære venner, 
 

Verden raser fortsatt rundt oss. Her i landet har vi passert 14 dager 

under strenge regler (når dette skrives). Regler som er innført for å 

ta vare på oss, og som vi på alle måter prøver å respektere. 

Problemet er bare at det fratar oss eller hindrer mye av det vi synes 

gir livet ekstra mening, det som er moro. Det kan gjøre at vi av og 

til snubler litt i regeloppfølgingen. For eksempel opplevde flere av 

oss i Oslo-området nesten å gå i kø i de by- og fjordnære turområder 

den første weekenden, for så å oppleve nesten det samme ved litt 

fjernere marka-innfartsplasser den andre weekenden. 
 

 

Atle Sundelin 

 

Vi flyttet oss fra det nære til det litt lenger borte i flokk og følge for å få 2 meter mellom 

oss. Uansett målet var å få frisk luft og mosjon, og som regel gikk det bra, plass har vi 

heldigvis nok av. Dessuten, vi som er pensjonister må jo ikke følge det tilvante 

weekend-tur-mønster, vi kan jo gå på tur andre av ukens dager. 

 

Noe av det som er moro for oss i NIV er å kunne møtes, oppleve noe sammen og prate. 

Det er vanskelig nå. Ikke bare fordi vi fort blir for mange i forhold til samfunnets 

korona-regler, men kanskje enda mer fordi de fleste av oss er i de såkalte 

risikogruppene. På dette grunnlaget var det ikke noe annet valg da styret avlyste møtet 

som skulle ha funnet sted første dag etter påsken. I løpet av påskeuken får vi høre hva 

myndighetene bestemmer for tiden etter påske. I pessimistiske stunder går tankene i 

retning av at livet vil fortsette like vanskelig ennå en stund, i optimistiske stunder håper 

vi utviklingen åpner for lettelser slik at vi kan få tilbake litt av moroa, uten at det skal gå 

på helsa løs. 

 

Vi har to terminfestede møtedatoer før sommerferietiden: tirsdag den 12. mai (normalt 

medlemsmøte med foredrag på Ullevål) og tirsdag den 9. juni (sommermøte i 

Drammen). Styret vil se an utviklingen og komme tilbake med beskjed om møtene kan 

avholdes slik planene tilsier eller ikke, eller kanskje utviklingen og samfunnets 

bestemmelser gir oss mulighet til å finne alternative måter å møtes på, hvem vet?  

Dessuten, dersom korona-utviklingen fremover blir så ille at alle former for å møtes for 

oss i de såkalte risiko-gruppene hindres, måtte høyere makter forby, så må vi bli 

kreative å finne andre former for kontakt. En forening uten jevnlig kontakt 

medlemmene imellom kan fort bli en uinteressant forening, og det kan vi ikke tillate.  

 

Styret lover å gå i tenkeboksen. 

 

Ta godt vare på dere alle sammen. 
 

Atle Sundelin 
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Åpning av det nye digitale 

Æresgalleriet. 
 

Etter flere år med usikkerhet, utallige dugnadstimer og meget godt samarbeid med NTB 

kunne styret ønske medlemmene velkommen til åpningen av det første digitale 

Æresgalleriet i Norge og Norsk Idretts «Hall of Fame». 

Takket være stor velvilje av våre verter for årets årsmøte DNV GL ble dette en 

enestående presentasjon av tidligere og nye idrettshelter. 

 

Men først måtte vi: 

 

 

Ta ned de 

gamle bildene 

fra Håkons 

Hall på 

Lillehammer: 

 
 

Foto: Petter Riiser 

 
 

Foto: Petter Riiser 

 

fraktet dem til 

DNV GLs 

lokaler på 

Høvik i 

Bærum. 

 

For en siste 

gang å bli vist 

under 

åpningen av 

det digitale 

Æresgalleriet i 

foajéen til 

DNV GLs 

storstue. 
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Om morgenen på selve åpningsdagen var Suzann Pettersen, Odd-Bjørn Hjelmeset 

og Petter Riiser invitert av TV2s program «God Morgen Norge» for å fortelle om 

det nye digitale æresgalleriet. 
 

 
 

Foran - Suzann Pettersen og Odd-Bjørn Hjelmeset. 

Bak - programleder i «God Morgen Norge» Vår Staude, Petter Riiser og 

programleder i «God Morgen Norge» Peter Bubresko. 
Foto: Privat 

 

Rett før ankomst av vårt medlem nr. 1 hadde allerede flere prominente gjester 

ankommet. Her ser vi: 
 

 
 

Odd Martinsen som smiler gjenkjennende til 

bilde av seg selv - i kjent stil. 
Foto: NTB v/Terje Pedersen 

 
 

Det samme gjør Knut «Kuppern» Johannesen 
Foto: NTB v/Terje Pedersen 
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Det berømmelige bilde av Kong Olav som var 

festet med en skrue rett gjennom KNS merket i 

skipsluen hans. 

 
 

Det fantastiske bronselaget i fotball som slo 

Tyskland 2-0 i innledende og Polen 3 – 2 i 

bronsefinalen under OL-turneringen i 1936 

 

 
 

En meget opplagt Gerhard Heiberg deltok også 

på åpningen. 

 
 

Fra venstre vinner av sportsjournalistprisen John 

Rasmussen (se side 23 om egen artikkel), Jann Post 

og Dag Vesterlund 
 

Disse var også med: 
 

 
 

Fra venstre Per Wright, Knut-Arthur Norstad, 

Geir Kihle, og Johan Baumann 

 
 

Fra venstre Erling Rimeslåtten, Ann-Helén 

Bjørnstad, Arild Holm, Lars Kolsrud og Ola 

Wærhaug 
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Alt var gjort klart til åpningen av det digitale Æresgalleriet og årsmøte i NIV den 

11.02.2020 kl 17:30 da vårt medlem nr. 1, H.M. Kong Harald, ankom. 

 

  
 

Her blir han loset gjennom det gamle bildegalleriet av NIVs leder Atle Sundelin,  

DNV GLs konsernsjef Reim Eriksen (til venstre) og  

Senior Vice President Sven Mollekleiv (til høyre), samt to eskortepersonell. 
Foto: NTB v/Terje Pedersen 

 

TV2 – Nyhetskanalen var også på plass med direkte sending: 

 

 

Her blir prosjektleder Petter Riiser 

intervjuet av Ernst A. Lersveen fra 

TV2-Nyhetskanalen på direkten. 

 

Riiser benyttet samtidig 

anledningen til å forklare alle TV-

seerne hvordan de kunne gå inn på 

«Æresgalleriet.no» og hente opp 

alle de forskjellige idrettsutøverne, 

som finnes der. 

 
 

Ernst A. Lersveen intervjuer Petter Riiser. 
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Mer enn 110 personer hadde innfunnet seg i salen da leder Atle Sundelin kunne 

ønske alle medlemmer og gjester velkomne til denne åpningen. Her er ett knippe 

av deltakerne: 

 

 
 

 
 

Første rekke fra venstre Rolf Nyhus, Svenn-Erik 

Nordby og Ann-Helén Bjørnstad. 

 

 

 
 

Første rekke Arnstein Gjengedal og Knut 

Johannesen. 

 
 

Første rekke fra venstre Andreas Morisbakk, 

Sondre Kåfjord og Unni Nicolaysen. 

I andre rekke ser vi far og mor til samt 

håndballspilleren Karoline Dyhre Breivang, 

Elisabeth Sommerfeldt og Per Ravn Omdal. 

 
 

Første rekke fra venstre Brit Mørk, Kari 

Strande og Per Wright 
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Konsernleder Remi Eriksen holdet et meget 

interessant innlegg om utvalgte DNV GL 

prosjekter 
 

 
 

Sjeldent har vi opplevd en foreleser 

med mer spennende tanker om en 

fremtidsrettet utvikling som det 

konsernleder Remi Eriksen gav oss i 

de knappe 15 minuttene han hadde til 

disposisjon. 
 

Sammenligningen med 

toppidrettsutøveres prestasjoner  

når det var viktig, imponerte de mange 

idrettskyndige i salen. 
 

 

Remi Eriksen under sin forelesning. 
 

  

 
 

Første rekke fra venstre Berit Berthelsen, 

Dikke Eger og Fylkesmann i Oslo og Viken, 

Valgerd Svarstad Haugland. 

 
 

Første rekke fra venstre Arne Myrvold, 

Tore Øvrebø og Bjørge Stensbøl 
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Nye idrettsutøvere i Æresgalleriet 2006 - 2019: 
 

Fornavn Etternavn Idrett / gren 

Anders  Bardal Ski / Hopp 

Ine Barlie Bryting 

Tora Berger Skiskyting 

Hedda Helene Berntsen Ski / skicross,  

Marit Bjørgen Ski / langrenn 

Ole Einar Bjørndalen Skiskyting 

Karoline Dyhre Breivang Håndball 

Tore Brovold Skyting / skeet 

Lars Bystøl Ski / Hopp 

Frode Estil Ski / langrenn 

Gunn-Rita Dahle Flesjå Sykling 

Daniel Franck Ski / Snøbrett 

Halvor Hanevold Skiskyting 

Ola Vigen Hattestad Ski / sprint langrenn 

Tor-Arne Hetland Ski / sprint langrenn 

Lene Boysen Hillestad Hundekjøring 

Odd-Bjørn Hjelmeset Ski / langrenn 

Thor Hushovd Sykkel 

Gudrun Anette Høie Bryting 

Terje Håkonsen Ski / X-games 

Anders  Jacobsen Ski / Hopp 

Eirik Verås Larsen Padling 

Roar Ljøkelsøy Ski / Hopp 

Petter Northug jr. Ski / langrenn 

Alexander Dale Oen Svømming 

Suzann  Pettersen Golf 

John Arne Semundseth Riise Fotball 

Petter Solberg Motorsport 

Mette Solli Kickboxing 

Ole Gunnar Solskjær Fotball 

Harald Stenvaag Skyting 

Siren Sundby Seiling / Europajolle 

Emil Hegle Svendsen Skiskyting 

Axel Lund Svindal Ski / Alpint 
Andreas Thorkildsen Friidrett / spyd 

Kari Traa Ski / Kulekjøring 

Rune Velta Ski / Hopp 
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Nye lag i Æresgalleriet 2006 - 2019: 

 

 

OL-gull  
Håndball-jentene 

2008 

Else-Marthe Sørlie Lybekk, Gro Hammerseng (kaptein), Gøril 

Snorroeggen, Kari Aalvik Grimsbø, Kari Mette Johansen, Karoline 

Dyhre Breivang, Katja Nyberg, Katrine Lunde Haraldsen, Kristine 

Lunde Haraldsen, Linn-Kristin Riegelhuth, Marit Malm Frafjord, 

Ragnhild Aamodt, Tonje Larsen, Tonje Nøstvold. 

OL-gull i 4x5 km 

stafett langrenn 

kvinner 2010 

Vibeke Skofterud, Therese Johaug, Kristin Størmer Steira, Marit 

Bjørgen. 

OL-gull i 4x7,5 km 

stafett skiskyting 

menn 2010 

Halvard Hanevold, Tarjei Bø, Emil Hegle Svendsen, Ole Einar 

Bjørndalen 

OL-gull  
Håndball-jentene 

2012  

Kari Aalvik Grimsbø, Katrine Lunde Haraldsen, Ida Alstad, Heidi 

Løke, Tonje Nøstvold, Karoline Dyhre Breivang, Kristine Lunde-

Borgersen, Kari Mette Johansen, Marit Malm Frafjord (kaptein), Linn 

Jørum Sulland, Linn-Kristin Riegelhuth Koren, Gøril Snorroeggen, 

Amanda Kurtovic, Camilla Herrem. 

OL-gull i mikstafett 

skiskyting 2014 
Tora Berger, Tiril Eckhoff, Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle 

Svendsen. 

OL-gull i 

kombinert lag 

2014 
Magnus Moan, Håvard Klemetsen, Magnus Krog, Jørgen Graabak. 

 

(De personene på lagene som står i fet skrift er også med i Æresgalleriet på basis av 

egne individuelle ferdigheter.) 
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Senere på kvelden ble åpningen av Æresgalleriet gjengitt i så vel Dagsrevyen som 

TV2-nyhetene. I tillegg til at det i mange aviser dagen derpå ble slått stort opp. 

Her er et bilde av siste side i lokalavisen Asker og Bærum Budstikke: 

 

  



 NIV-Nytt nr. 2-2020 Side 13 

 

Protokoll fra Årsmøte 2020 
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Stor forsamling på årets årsmøte  
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Vedtatt budsjett for 2020 
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Rammen rundt årsmøte 2020 
 

Årsmøtet, med åpning av det digitale Æresgalleri, utdeling av priser og 

etterfølgende middag ble avholdt i DNV GL, (Veritas lokaler) på Høvik. 

 

Konferansier var Svein Mollekleiv. 

Konsernsjef Remi Eriksson ønsket alle velkomne til DNV GL (Veritas) og ga en kort 

redegjørelse om DNV GLs virke og motto (Se eget referat side 11. red. anm.). 

 

Åpning av det digitale Idrettens Æresgalleri, ”The Hall of Fame”. 

 

I tillegg til selve åpningen av det nye digitale Æresgalleriet ble det også offentliggjort 

nye utøvere og lag i Æresgalleriet. 

Styret har oppnevnt et eget utvalg for vurdering av kandidater til Æresgalleriet: 

Leder: Petter Riiser. 

Medlemmer: Grete Johansen. Jann Post, Børge Stensbøl og Anne Thidemann. 

Dette utvalget hadde gått gjennom potensielle kandidater i perioden 2006 – 2019 og 

innstilt ovenfor styret på 37 utøvere og 6 lag. 

Styret opptok samtlige innstilte kandidater i Æresgalleriet. (Se side 10 og 11 red. anm.). 

 

NIV’s leder Atle Sundelin og Petter Riiser har ellers tatt hånd om det omfattende 

arbeidet med å digitalisere Æresgalleriet. 

 

Ved siden av HM Kong Harald, NIV medlem nr.1, var Suzann Pettersen (Tutta) og 

Odd-Bjørn Hjelmeset som representant fra de nylig opptatte personene i Æresgalleriet 

invitert for å foreta den offisielle åpningen av det digitale Æresgalleriet (se forside bildet, 

red. anm.). Det ble vist bilder av de tre i aksjon på idrettsarenaen, henholdsvis seiling, 

golf og ski.  De tre ble intervjuet av Sven Mollekleiv i forbindelse med 

bildene/filmklippene som ble vist. 
 

 

Styret hadde også invitert en rekke 

prominente personligheter til åpningen, 

heriblant Norges Idrettsforbunds president 

Berit Kjøll, Fylkesmann for Viken og 

Oslo Valgerd Svarstad Haugland og flere 

av de nylig oppnevnte personer i 

Æresgalleriet. 

 

Bl. annet stilte håndballspilleren Karoline 

Dyre Breivang med både mor og far (se 

bilde side 8 red. anm.) 
 

 
 

På første rad satt fra venstre Sven Mollekleiv, 

Berit Kjøll, Suzann Pettersen, Odd-Bjørn 

Hjelmeset, Remi Eriksen og Atle Sundelin, Bak 

på andre rad skimtes Lars Kolsrud. 
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Etter åpningen av det nye Æresgalleriet var det en kort pause med ditto forfriskninger 

før årsmøtet. 

 

NIV’s leder Atle Sundelin ledet årsmøte (se protokoll på side 13 - 17 red. anm.). 

 

 

Rett etter årsmøtet benyttet leder seg av 

anledningen til å takke styrets medlemmer 

som troppet av med blomster (se bilde side 35) 

og prosjektleder Petter Riiser for hans arbeid 

med etableringen av Æresgalleriet. 

 

Riiser benyttet samtidig anledningen til å 

takke Utvalget for deres arbeid med å finne 

fram de rette nye kandidatene til Æresgalleriet. 
 

 

Atle Sundelin overrekker blomster til 

prosjektleder Petter Riiser. 

 

 

 

Årsmøte middagen foregikk i DNV GLs Kantine. 

 

Det var dekket 17 runde bord. Ansvarlig for 

bordplasseringen var Berit Bertelsen, Dikke Eger og  

Ellinor Allergoth. 

 

Ved hver kuvert lå det et menykort (se bilde til venstre) 

 

Konsernsjefen i DNV GL, Rimi Eriksen, ønsket alle 

velkommen til bords med; 

”Uten mat og drikke - duger heltene ikke!” 

 

Som seg hør og bør ledet NIV’s medlem Oberstløytnant 

Johan Baumann an i H.M. Kongens skål. 

 

NIVs Journalistpris ble overrakt vinneren under årsmøtemiddagen av Andreas 

Morisbakk og Atle Sundelin (se eget innlegg om dette side 23 og 24 red. anm.). 

 

Journalist John Rasmussen takket så mye for Journalistprisen og sa bl.a.; 

Ikke alle setter pris på det journalister skriver. 

Arbeidet med denne saken har gjort meg bevisst på idretten, ikke bare de som 

intervjues og er på topp hver helg. Vi skylder alle dem som får idretten opp og 

frem en takk. 

Tusen takk for at vi har fått lov til å være kritisk til det dere holder på med. 
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Norsk Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 2019 ble tildelt Per Ravn Omdal av Berit 

Berthelsen og Atle Sundelin (se eget innlegg om dette side 22 red. anm.). 
 

Per Ravn Omdal takket for Æresprisen samtidig som han rundet av taffelet på en flott 

måte: 
 

Deres Majestet, kjære idrettsvenner, takket hjerteligst for æresprisen og gav 

utrykk for hvor stor pris han satt på tildelingen. 

Videre sa han: Idretten er en samfunnsfaktor som kanskje er det viktigste vi har. 

Ungene begynner med idrett for å være sammen med vennene sine, sammen rundt 

lek, integrering skaper rom for annerledeshet, samtidig skapes noen gode 

idrettsutøvere, ikke dytt oppover, la barna kose seg med vennene sine. 
 

Idrett er fantastisk i forhold til bistand og ikke minst til at jentene kan være med. 
 

 

 

 

Avslutningsvis bad leder, Atle Sundelin, 

konsernsjefen ved DNV GL, Remi 

Eriksen om å komme opp på podiet, Han 

overrakte Tom Schankes samlede verker 

til konsernsjefen og takket konsernet for 

gjestfriheten og en flott kveld. 

 

 
 

Atle Sundelin overrekker Tom Schankes 

boksamling til konserndirektør Remi Eriksen. 

 
 

Fra venstre Per Wiggo Richardsen, Maria Aamo 

Gullhav og Sven Mollekleiv alle fra DNV GL. 

 

 

 

 

 

Det ble også utlevert blomster til tre fra 

konsernledelsen i DNV-GL som alle 

hadde bidratt med fantastisk innsats for 

NIV i forbindelse med arrangementet: 
 

Nina Kahrs 
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Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris for 

2019 til Per Ravn Omdal. 
 

Komitéen for Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris uttaler om årets kandidat: 
 

 
 

Per Ravn Omdal 

Årets vinner har viet sitt liv til fotball på hele spekteret 

fra toppfotball til frivillig 

innsats for grasrotfotball. 

 

Per Ravn Omdals første lederverv i Norges 

fotballforbund var i Ressurs komitéen i 1974. 

Komitéen foreslo blant annet å innføre kvinnefotball 

og kunstgressbaner. 

 

Etter mange ulike verv ble Omdal president i NFF i 

1987 fram til -92 og 96 til 2004. 

I UEFA ble han valgt inn i styret 1992 og var 

visepresident 96-2008. 

I FIFA var han styremedlem fra 94-2001. 

 

Parallelt med vervene i NFF, UEFA og FIFA satt han i utallige komitéer i alle tre 

organisasjoner. 
 

For sitt arbeid har Omdal fått Kniksens hederspris to ganger, Idrettsgallaens hederspris, 

Æresmedlem NFF, Æresmedlem av NIF/NOK, Æresmedlem av UEFA og FIFAs 

«Order of Merit». 
 

Etter avsluttet karriere på toppen av NFF, UEFA og FIFA har Omdal fortsatt sitt 

omfattende arbeid for breddefotballen som ligger hans hjerte nærmest. Det genuine 

engasjementet hans, og omfanget av dette arbeidet, er spesielt oppsiktsvekkende og har 

vært viktig for komitéen i valget av Omdal. 

Internasjonalt er han involvert i mange bistandsprosjekter for barn og unge i Afrika og 

Midtøsten i land som Irak, Jordan, Syria og Kenya. 
 

I Norge har Omdal initiert bygging av ball-binger og kunstgressbaner og han reiser land 

og strand rundt og deltar i åpninger og holder foredrag. 
 

Komitéen for innstillingen har bestått av: 

Leder Atle Sundelin 

Medlemmer: Berit Berthelsen, Hans B Skaset og Per Wright. 

 

Styret besluttet enstemmig å tildele Per Ravn Omdal NIVs Ærespris for 2019. 
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Norske Idrettsleder-Veteraners 

Sportsjournalistpris for 2019 til 

John Rasmussen. 
 

I Sportsjournalistprisens bestemmelser 

finner man følgende: 

«NIV deler ut en hederspris til en norsk 

journalist som har gjort en særlig fortjenstfull 

innsats for utviklingen av journalistikken 

innenfor idrettsområdet. Ved vurderingen 

legges det vekt på at vedkommende har satt 

idretten og dens betydning inn i en 

samfunnsmessig sammenheng, …..» 
 

 

John Rasmussen 
 

Sportsjournalistprisens komité uttaler om årets kandidat: 
 

Utgangspunkt 

 

 
 

Utgangspunktet er Dagbladets reportasjerekke «Glidens 

pris», der et reportasjeteam har foretatt et omfattende og 

meget grundig arbeid i å belyse fluorens og fluorsmøringens 

negative innvirkning på mennesker og miljø. 

Dette er gjort gjennom flere undersøkelser og innhenting av 

fakta fra flere hold. Blant annet ved å intervjue flere smørere 

fra forskjellige tidspunkter, under ulike arbeidsforhold, med 

manglende beskyttelse og plager dette har forårsaket. 

 

De har også sjekket historien til Mitenifabrikken som siden 1980-tallet samarbeidet med 

Swix for å lage skismurning, etter at en italiensk professor påviste glideegenskapene til 

fluor.     (Se journalistens foredrag på side 30 - 33 fra medlemsmøte i mars 2020 red. anm.) 

 

11 ganger i løpet av november 2019 har Dagbladet gjennom sin research dokumentert 

fluorens skadevirkninger i forskjellige sammenhenger. Selv om problemet har vært 

kjent i noen år, noe som også har medført et forbud av bruk for skiløpere under 16 år, 

men det er først den siste tiden det er satt skikkelig trykk på dette. Noe Dagbladet har 

satt et vidt omfavnende fokus på, og som har ført til oppmerksomhet og forbudsforslag 

både nasjonalt og internasjonalt. 
 

Prisvinneren 

Vårt valg er John Rasmussen (Dagbladet). 

Han har vært sentral i opprullingen av fluorskandalen i norsk langrenn. Dette er den 

desidert største saken i norsk sportsjournalistikk på flere år og kommer som et resultat, 

etter over et halvt års gravearbeid i en gruppe med personer fra flere sektorer, men der 

Rasmussen har vært sentral som sportsjournalist.  
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Denne journalistikken vil trolig bety en radikal omlegging av hele den norske 

smørehverdagen – og av norsk vinter kultur. 

 

John Rasmussen har for øvrig i en årrekke vært en av de mest reflekterte fagskribentene 

i langrenn. Å hedre han vil gi prisen en helt ny aktualitet fordi den legges opp til en 

pågående journalistisk utvikling. 

 

Komitéen har bestått av: 

Leder: Andreas Morisbak 

Medlemmer: Ellinor Allergoth, Britt Mellegaard og Esten O. Sæther. 

 

Styret besluttet enstemmig å tildele John Rasmussen sportsjournalistprisen for 

2019. 

 

 

 

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 

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   

Robsahm Kirsten Tennis 1 5 1945   75       

Norstad Knut Arthur Mosness Roing 6 5 1945   75       

Morisbak Andreas Fotball/ idr. adm 19 5 1940     80     

Krogh Lars Svømming 27 5 1935       85   

Vestlund Dag Steinar Fotball 27 5 1950 70         

Myhrvold Arne Ski 12 6 1945   75       

Haagensen Rolf Gunnar Svømming 27 6 1950 70         

Kjenner Gunnar Martin Fotball / jurist 12 7 1945   75       

Hansen Frank Roing 4 8 1945   75       

Skirstad Berit Ski/Orientering/NIH 9 8 1945   75       

Søhol Finn Erling Tennis 9 8 1930         90 

Ellefsen Karen-Marie Media 25 8 1950 70         
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Medlemsmøte tirsdag 14.01.20 
 

53 medlemmer var på plass da leder Atle 

Sundelin ønsket velkommen. Han minnet 

om Årsmøtet 11. februar med frist for 

påmelding 29. januar. 

Nestleder Berit Skirstad tok ordet og fikk 

forsamlingen med på å gi vår leder en 

velfortjent applaus for å ha passert 75 år! 

 

Det nye året startet med å ønske 

Idrettspresident Berit Kjøll velkommen 

til NIV.  
 

Idrettspresident Berit Kjøll. 

 

Hun har nå bak seg 8-9 måneder i presidentrollen. Hun ville benytte anledningen til å 

rette blikket fremover og snakke om norsk idretts vei videre, og i den forbindelse 

komme innom sentrale utfordringer og muligheter for norsk idrett. 

Temaet for hennes foredrag var: 

 

«IDRETTEN VIL» 

 

Innledningsvis ville hun gjerne vite hvor mange som hadde hørt henne før. Og det var 

en del. Det kunne derfor hende man ville kjenne igjen enkelte uttalelser, noe som burde 

tolkes som at de var viktige. 

 

Idrettens verdigrunnlag finner en i Idrettens langtidsdokument 2019 – 2023. 

 

Hennes inngangsutsagn var som følger: «Idretten er en pilar i det norske samfunnet. 

Den plassen vil jeg styrke! Den rollen vil jeg bevisstgjøre! Og dette vil jeg prioritere.». 

Mine tre valgløfter:  

1. Tydelig ledelse.  

2. Utvikling av idrettens samfunnsrolle.  

3. Styrking av idrettens rammebetingelser. 

 

Jeg har kommet til dekket bord. En organisasjon som leverer idrett. Vårt ansvar er å 

skape gode samfunn – gjennom idrettsorganisasjonen – med god idrett og enda bedre 

idrettslag. 2.1 millioner medlemskap. Det vi gjør skaper god helse, godt humør. En 

meget dyktig administrasjon og det nye styret tegner godt. Drive og positivitet i 

organisasjonen. 

 

Den norske idrettsmodellen er unik. Alt under en og samme paraply. «Gull» for veien 

videre. Vi er verdens beste vinteridretts-nasjon. 

Status: Hvor er vi? Deltakelse i idrett i oppveksten – jenter og gutter på 

videregående skole. 7 % gutter og 8 % har aldri vært med i et idrettslag. 15 % gutter og 
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16 % jenter sluttet på barneskolen. 28 % gutter og 31 % jenter sluttet på 

ungdomsskolen. 15 % gutter og17 % jenter sluttet på videregående. 36 % gutter og 27 

% jenter er med i idrettslag nå. 

 

 
 

Mange kjente fjes her, fra venstre Kjell Emblem, Lars Petter Heggelund (med hånden foran ansiktet), 

Lars Erik Frisvold (hviler hodet), Rolf Gunnar Haagensen (i forgrunnen), Elisabeth Seeberg, Per 

Tøyen (ikke medlem), Tove Strand, Arthur Knudsen, Johann Baumann og Liv Jagge. 

 

Visjon: Idrettsglede for alle! 

 

Overordnede mål: Flere med - lengre. Flere nye medaljer. 

 

Verdier i idretten vil!: Ambisiøs, ærlig, leken, inkluderende. Verdibasert ledelse også 

i styret der en har laget sine spilleregler. Vi skal ikke snakke om, men til. Styret er et 

team som har signert en teamkontrakt. 

 

Strategiske satsingsområder. Idretten skal!: Livslang idrett. Bedre Idrettslag. Flere og 

bedre anlegg. Bedre toppidrett. Hvordan få ting til å skje ute i organisasjonen, blir den 

store utfordringen. 

 

En organisasjon for fremtiden: Ønsker å bli verdens beste idrettsorganisasjon. 

Omfattende digitale løsninger for å forandre arbeidsdagen for idrettslagene til det bedre. 

Hvordan samhandle bedre. Møteplasser viktige, skape dynamikk. Se på en fremtidig 

ting-sammensetting. 

 

Rammebetingelser: Kontakt med politikere. 

 

«Idrettsregnskapet»: Idretten skaper verdier for samfunnet. Samlet verdi av 

tilrettelegging for idrettsaktivitet totalt 35,9 milliarder kroner. Idrettens dugnadsarbeid 
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utgjør 17.300. Idrettens egne inntekter 10.856. Kommunene 4.131. Norsk Tipping 

2.895. Statsbudsjettet 656. 

 

Viktig å bevare den norske spill-modellen: Den blir utfordret på mange måter. Vi bør 

holde oss stødig til den. Kommer den på et eller annet tidspunkt opp til debatt og 

vurdering, må det gjøres skikkelige utredninger slik at en har et skikkelig faktabasert 

grunnlag før en eventuelt konkluderer. 

 

Frivillige og ansatte: Alle vil elske deg, til gjengjeld får du ikke lønn. Idrett er 

viktigst. Det å ha tilhørighet til noe er en sentral verdi. 700 000 frivillige er fundamentet 

i idretten. Idrettens viktigste bidrag til samfunnets folkehelseutfordringer er det som 

skjer hver dag i alle idrettslag i hele landet. 

 

 
 

Svært mange interesserte tilskuere. Første rad fra høyre Dikke Eger og Jan Bache-Wiig. 

Andre rekke fra høyre Odd-Roar Thorsen, Kristin Gilbert, Brit Mørk og Eva Berger 
 

Effektene av frivillighetens «merverdi» er: Folkehelse. Inkludering og integrering. 

Utligning av sosiale forskjeller. Voksne som bryr seg. Tilhørighet. Ledertrening. 

Demokrati. «Livet». 

Idrettens folkehelsestrategi: Aktiv inspirasjon. 1. Påvirke til et mer fysisk aktivt 

samfunn. 2. Flere i aktivitet innenfor norsk idrett. Samfunnsgevinster gjennom å 

samarbeide med idretten. 

Idretten skaper sjanser? For eksempel prosjektet gatefotball og andre. 

Folkehelseminister Bent Høye interessert i dette. 
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FN har17 bærekraftmål: 

 

1. Utrydde fattigdom. 

2. Utrydde sult. 

3. God helse. 

4. God utdanning. 

5. Likestilling mellom kjønnene. 

6. Rent vann og gode sanitærforhold. 

7. Ren energi for alle. 

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

9. Innovasjon og infrastruktur. 

10. Mindre ulikhet. 

11. Bærekraftige byer og samfunn. 

12. Ansvarlig forbruk og produksjon. 

13. Stoppe klimaendringene. 

14. Liv under vann. 

15. Liv på land. 

16. Fred og rettferdighet. 

17. Samarbeid for å nå målene. 

 

 

Idretten kan bidra positivt i bestrebelsene mot disse målene. 

 

Bærekraftig utvikling og mål i hvert idrettslag: 

Satse på gjenbruk av utstyr. Prosjekt plast. 

Innspill til ny idrettsmelding som har vært ute i alle grupperinger skal ut til høring i 

løpet av 2020 og opp til vurdering i 2021. 

Temaer: Idrettens samfunnsbidrag. Bærekraftig utvikling. Nye aktiviteter og 

samfunnstrender. Idrett og begrepet idrettsformål. Økonomiske rammebetingelser. Idrett 

for alle. Satsingsområdene i Idretten vil! Internasjonalt arbeid. Antidoping og 

kampfiksing. 

 

Forslag til seks prioriterte tiltak:  

1. Rettighetsfesting av full momskompensasjon (både vare- og 

tjenestemomsordningen og anleggsordningen). 

2. Fjerning av etterslepet på utbetaling av spillemidler ved bygging av anlegg. 

3. Prioritering av tiltak som kan bidra til å redusere økonomi som barriere for 

deltakelse i idretten. 

4. Et samarbeid om: Å nå ut til de grupper som i dag ikke deltar, eller er 

underrepresentert i idretten. Å løse samfunnsoppgaver som ligger på siden av 

idrettslagenes kjerneoppgaver. Å skape gode oppvekst-vilkår og et mer aktivt 

samfunn. 

5. Finansiering av et nytt nasjonalt toppidrettssenter. 

6. Bedrede rammebetingelser for toppidretten (økonomi og utdanning). 
 

Idrettsforbundets etikkarbeid: Seminar – Sykdom og skader i idretten – når er nok nok? 

- Utrede hvordan arbeidet med en etisk trygg idrett kan styrkes ytterligere i 

organisasjonen – Hva er etisk og trygg idrett? Hva kan vi gjøre og hvordan skal vi 

jobbe? 

- Etablert idrettsmedisinsk etikkutvalg. 

- Arbeid med trygg idrett. 

- Arbeid mot vold i idretten. 

Styrke Norges posisjon i internasjonal idrett, men aldri tukle med våre verdier. 
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Tre felles satsingsområder for alle internasjonale representanter: 1. Godt styresett. 2 Fair 

play. 3. Bærekraftig utvikling. 

Antidoping! 
 

Idrettens fanesaker foran Stortingsvalget i 2021: 

- 1. Prioritere etterslepet på finansieringen av idrettsanlegg. 

- 2. Rettighetsfestet, full momskompensasjon. 

- 3. Redusere barrierer for idrettsdeltakelse. 

- 4. Den norske spill-modellen. 

- 5. Toppidrett. 

Samt utrede eventuell OL/PL i Norge. 

«Påeng`e er at alle med samma drakta speller mot samma mål!» 

Idrettsglede for alle! Slik vil vi ha det! 
 

Idrettspresidenten fremsto veltalende og inspirert 

med en god porsjon entusiasme. Hun hadde 

tydeligvis brukt tiden godt til å besøke/være i 

kontakt med ulike grupperinger i idretten for å 

orientere seg og kommunisere. Hun har god 

ledererfaring fra tidligere jobber, er tydelig 

opptatt av «lagspillet» og støtter seg til 

kompetansen der den finnes. Gode egenskaper 

hos en moderne leder. 

At hun fikk oss tilårskomne til å reise oss fra 

stolene for å strekke oss litt midt i foredraget var 

uventet, men positivt! 

 

Vi takker Berit Kjøll så mye for hennes klare tanker på hva hun, hennes styre og 

idretten vil! 

V ønsker all mulig lykke til med oppfølging og gjennomføring! 
 

Andreas Morisbak 

 

MØTEDATOER 2020 
 

 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2020: 

• Medlemsmøter om våren: 14. april (avlyst) 12. mai, (avlyst) 

• Sommersamling: 9. juni (avlyst) 

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

• Julebord: 8. desember 

• Årsmøte 9. februar 2021. 
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Medlemsmøte tirsdag 10.03.20 
 

Atle startet møte med å ønske NIVs medlemmer velkommen. samtidig som han 

orienterte om hvordan NIVs styre vil forholde seg til Korona viruset.  

Alle medlemmene vil få beskjed dersom neste møte avlyses. 

Dernest ønsket han dagens foredragsholder velkommen. 
 

Under tittelen, ”Superglidens egentlige pris”, 

innviet John Rasmussen oss i det omfattende 

gravende journalistarbeidet som ble gjort for å 

komme til bunns i smøringens produksjon og –

brukens konsekvens. Resultatet av dette arbeidet 

har allerede ledet til at FIS har vedtatt forbud mot 

bruk av fluor i ski smøring i alle ski-grener fra 

neste sesong, og det jobbes nå intenst med å 

finne måter å avdekke forbudt bruk (teknisk 

doping) i fremtiden.  
 

John Rasmussen 
 

 

1. Bakgrunn for Dagbladets interesse for saken. 
 

 
 

Toril Stokkebø 
Foto fra foredragsholderen. 

Arbeidet med saken i Dagbladet startet med at Toril Stokkebø 

(1967-2016) døde av nyrekreft. 

Oksnes,”feature journalist” i Dagbladet hadde skrevet om 

frivilligheten i idretten for egne og andres barn. 

Historien om Toril Stokkebø ble lagt frem som en varm og god 

historie om hva som legges ned av frivillig innsats. Vanebo, 

hennes mann, ringte Dagbladet etter at historien kom ut,og 

spurte hvorfor ikke foreldre og andre frivillige for øvrig hadde 

blitt fortalt at man kunne dø av fluor. Han fortalte at 5-7 enker 

hadde kontaktet han etter at mennene deres hadde dødd av kreft 

etter å ha stått i smørebua. 

 

Etter dette utviklet Dagbladet følgende hypotese: Kan utstrakt bruk av fluorsmøring 

knyttes til flere dødsfall og alvorlig sykdom? 

 

2. Gravejournalistikk om fluor i skismøring er meget krevende. Dagbladet startet 
med å prøve å få innsyn i virkning på amatør smørere. 

 

«For å kunne si noe nøyaktig om hvor mye en ikke-profesjonell skismører får i seg av 

de helseskadelige stoffene måtte det gjøres målinger i blod» uttalte Folkehelseinstituttet. 

Prosjektet begynte nå å ligne på et forskningsprosjekt, så da måtte de Nasjonale 

Forskningsetiske Komiteene kontaktes. Dagbladets egne advokater laget retningslinjer 
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og prosedyrer for blodprøve-prosjektet. Personvernet hadde også konsekvenser for 

utredningen. En pilotstudie ble gjennomført på Konnerud juni 2019.  Skiskytter legen 

Bård Freberg, som hadde tatt doktorgrad på denne type analyser, tappet blod og prøvene 

ble analysert av Folkehelseinstituttet.  

 

Resultatene viste at 6 av 17 smørere lå over faregrensen satt av EU. En av smørerne 

hadde 19 ganger høyere fluornivå i blodet enn normalbefolkningen. 

75% av deltakerne i pilotprosjektet fortalte om ubehag knyttet til smøring av ski. 

Det var en klar sammenheng med antall år i smørebua og fluorverdier i blodet. 

Av etiske grunner er alle blodprøver destruert etterpå. 

 

 
 

Denne forsamlingen vet hva temaet dreier seg om – og er svært interessert i å høre om Rasmussens omfattende  

gravende journalistarbeid. Fra venstre Jan Bache-Wiig, Per Wright, Lars Krogh og Bjørn Bogerud 

 

3. Neste spørsmål ble om produsenter holder det de lover angående innhold i 
skismøringer som selges? 

 

Det neste Dagbladet gjorde var å teste skismøring. Fluorforbindelsen C8 skal ikke 

forekomme i skismøring lenger, men C6 teknologien er tillat. De fikk med seg 11 ulike 

smøretyper fra Milslukeren som de tok med til Stockholm for å få testet. 

De fikk hjelp av en kinesisk post.doc. student som de betalte Kr.150 000,- for å utføre 

testene. 9 av de 11 smøringstyper som ble testet overskred forbudsgrensen på PFOA-

C8. Påstanden fra industrien om at de hadde sluttet med C8 var altså ikke sann. 
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4. Hvorledes innvirker smøringen på miljøet? 
 

Det neste Dagbladet ville teste var hva fluorstoffer gjorde med naturen.  

Fluor forsvinner etter hvert i menneskekroppen, men forsvinner ikke fra jorden. 

NMBU (Høyskolen på Ås) hjalp Dagbladet med å teste for fluorstoffer i Holmenkollen, 

Birkebeinerløypa og på Lillehammer skistadion, og også ved Swix gamle fabrikk. 

Eksperter mente at det faktisk var skismøringsfluor Dagbladet hadde funnet. 

 

 

 
 

Mikkel Dobloug hadde tatt turen fra Hedemarken. 

Her flankert av Dag Vestlund og Odd Martinsen 

 

 

5. Hvordan har fluor påvirket de som produserer smøringen? 
 

De neste skritt i Dagbladets prosjektet var å finne ut om de som laget smøringen kunne 

bli syke. 

Etter mye ”research” fant Dagbladet ut at fluorleverandøren til Swix var italienske 

Miteni. De fant rapporter fra Greenpeace, EU, WHO og Veneto-regionen, og de fant 

også rapport fra Universitetet i Padova om at det var påvist økt dødelighet, 

overhyppighet av kreft og andre alvorlige sykdommer hos arbeiderne ved Miteni. 

 

Det viste seg at Miteni hadde holdt giftskandalen skjult i en årrekke. Blant materialet 

Dagbladet fant om skandalen sto det ingen ting om arbeiderne ved Swix. I Italia møtte 

Dagbladet folk som fortalte forferdelige historier. 

 

Derfor gjorde Dagbladet samme kartlegging her hjemme, og en overaskede stor andel 

av ”proffene” snakket om helseskader. Forholdene for smørerne forbedret seg noe da 

smørebussen kom i 2009. 
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6. Norsk idrett burde påvirke slik at dette «Glidens pris prosjektet» kan fortsette 
sammen med relevant forskningsinstitusjon. 

 

NSF har sluttet å følge opp smørerne og foreleser kunne videre fortelle at ingen i klubb-

Norge var blitt advart mot fluorsmøring før Torill Stokkebø døde i 2016. 

 

 
 

 
 

Johan Baumann. Linda Verde, Anne Marie Lund Thorsvik, Elisabeth Sommerfeldt og Anne Thidemann 
 

 

 

 

 

John Rasmussen avsluttet med å peke på at det er mange etiske spørsmål rund 

tematikken og at det ville være flott om forskere interesserte seg for tematikken. 
 

 

 

Nina Kahrs, Sekretær 
 

 

 

 

 

Referanser: 

” PowerPoint” presentasjonen ligger på NIVs hjemmeside: https://idrettsveteraner.com/category/medlemsmoter/ 

 

 
Melding fra styret: 
 

Opptak av nye medlemmer til NIV i 2020 vil først skje i oktober på 

grunn av Corona situasjonen. 
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Takk til avgåtte styremedlemmer 
 

 

 

Styreleder Atle Sundelin benyttet anledningen ved avslutningen av årsmøte til å takke 

de avgåtte styremedlemmene med å gi dem en blomst hver og noen hyggelige ord på 

veien. 

 

 

 

 
 

 

Fra venstre Dikke Eger, Andreas Morisbakk og Berit Berthelsen. 
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Styret 2020 
 

 

 

 

Det nye styret i 2020 består nå av: 

 
 

 

 

 
 

 

 

Fra venstra Lars Kolsrud, Ellinor Allergoth, leder Atle Sundelin, nestleder Berit Skirstad, 

styremedlem økonomi Lars Petter Heggelund, styremedlem sekretær Nina Kahrs,  

Anne Thidemann og Petter Riiser. 

 
 

 

 

 

Har du forresten besøkt Æresgalleriet.no? 
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For 10 år siden - 
Da la NIV sin sommertur til Gålå og Per Gynts rike. 

Her er noen bilder derfra, tatt av Arthur Sverre Knudsen. 
(Bildene får tale for seg selv.) 

 

  
 

  
 

 
 

Anne-Lise Knudsen, Ellinor Allergoth, Brit 

Mørk og Mildrid Kristoffersen 

 
 

Leif Ljungquist (gått bort), Berit og Andreas 

Morisbak og Thora Ljungquist. 

 


