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EKSTRA  

NIV-NYTT 
 

 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

19. årgang Nr. 3 mai 2020 
 

 

Disse koronatider: 
 
 

 
 

 

Her ser vi VM-gulljentene våre i skiskyting fra 22.2.2020, like før hele Norge ble lukket 

og låst. (Fra venstre Marte Olsbu Røiseland (4-etappe), Tiril Eckhoff (3), Ingrid 

Landmark Tandrevold (2) og Synnøve Solemdal (1) 
Foto: Lars Kolsrud 
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Vi er alle preget av alvoret i disse 

koronatider. 
 

NIVs styre har besluttet å avlyse møter fremover til 

etter at myndighetene kommer tilbake til en 

oppmykning av antall personer som kan møtes. 

 

Styret vurderte lenge om vi kunne gjennomføre en 

form for møter i den frie naturen og derved 

opprettholdt våre månedlige sammenkomster. 

 

Etter en nøye vurdering har imidlertid styret kommet 

fram til at det er mest riktige å avlyse møtet 12. mai. 

 

I stedet vil vi forsøke å sende ut noen ekstra nummer 

av NIV-NYTT elektronisk til våre medlemmer – både 

for å opprettholde kontakten med dere, men også for å 

gi dere litt annen informasjon enn det dere kan lese av 

de ordinære media. 

Regjeringen har besluttet av åpne for møter med inntil 

50 personer fra 7. mai. Styret vil vurdere om dette skal 

ha noen betydning for våre medlemsmøter på sitt 

styremøte 12. mai. 
 

I dette nummer gir vi dere en forsmak på det 

foredragsholder Rakel Rautun vil fortelle oss mer om 

til høsten. 
 

NIV rammes også noe økonomisk av koronakrisen! 
 

DNB har besluttet å utsette beslutningen om utbetaling 

av utbytte for 2019 til nov/des i år. Det rammer oss 

sterkt, i det at vi jo hadde budsjettert med denne 

inntekten i vårt budsjett for 2020. 
 

Nå er det endelige ordet ikke sagt i denne 

sammenheng, men styret har besluttet å vente litt med 

trykkingen av Medlemsmatrikkelen, mens vi ser an den 

økonomiske utviklingen i Norge og betydningen av 

dette for vår del. 
 

Redaktør Petter Riiser 
 

 
  

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

Redaksjon:  Petter Riiser, Nina Kahrs, Lars Kolsrud og Anne 

Thidemann. 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: 

Nina Kahrs 

Furulundsveien 4B, 0282 Oslo 

M: 460 59 720 

E-mail: nina.kahrs@broadpark.no 
 

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 
 

Lars Kolsrud 

Skrenten 1 B, 0198 Oslo 

M: 906 29 529 

E-mail: lars@larskolsrud.no 
 

Petter Riiser 

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 
 

Anne Margrete Thidemann 

Korsvollbakken 1c, 0880 Oslo 

M: 906 85 048 

E-mail: anne.thidemann@online.no 
 

 

Redaktør NIV-NYTT 

Petter Riiser  

Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

M: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 
 

http://idrettsveteraner.com/
mailto:atle.sundelin@outlook.com
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Kjære alle sammen, 
 

NIVs styre håper alle passer godt på seg selv slik at helsa ikke utsettes for noen korona-

påkjenninger. 

 

 

 

Styret hadde 14.april nett-styremøte. 

Hovedsaken var selvfølgelig om vi kan eller 

ikke kan avholde medlemsmøtene i mai og 

juni som planlagt eller i en eller annen 

utendørs variant, eller om de må avlyses. 

 

Like før møtet hadde regjeringen kommet 

med sine siste meldinger om mulige 

oppmykninger av korona-regelverket. 

 
 

Atle Sundelin 

 

De siste meldingene fra regjeringen kom nettopp og disse gjør det mulig møtes for 50 

stykker som holder minst 1 m. avstand og overholder andre smittevernreglene.  

Vi må i tillegg til disse reglene fra myndighetenes side, også hensynta at vi holder en så 

høy gjennomsnittsalder at vi kvalifiserer oss til å inngå i det de kaller «utsatte grupper». 

 

Konklusjonen er altså at styret ser seg nødt til å avlyse mai-møtet og vil vurdere 

junimøtet på styremøte 12. mai 2020. 

 

Som jeg sa i mitt innlegg i siste nummer av NIV-Nytt, så ville vi se om vi kunne finne 

andre måter å holde kontakten på i en periode uten fysiske medlemsmøter. Vi besluttet 

derfor at vi vil sende ut til medlemmene ett informasjonsskriv i månedene fremover. 

Dette vil selvfølgelig bli som vedlegg til e-mail til alle som har e-mail adresse, og de få 

som er uten e-mail adresse vil få NIV-Nytt i posten. 

 

Fortsett å ta vare på dere, og vi krysser alt vi har i håp om at vi kan møtes som normalt 

fra og med september. 

 

 

Hilsen Atle  
(på vegne av styret) 
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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 

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         

 

 

 

Det blir ingen opptak av nye medlemmer i vår. 

Første opptak blir på høsten 2020. 

 

 
 

MØTEDATOER 2020 
 

 

NIVs styre har fastsatt følgende møtedatoer for 2020: 

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

• Julebord: 8. desember 

• Årsmøte 9. februar 2021. 
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Jeg prøver i 2020. 
 

Når vi er i midten av 80-åra, så nærmer vi oss vekslingsfeltet i generasjonsstafetten. Slik 

tiden nå er med coronavirus hengende over nakken på oss, får vi håpe at stafettpinnen 

kan leveres uten for mye snubling. 
 

Dagene fremover er usikre både på kort og 

lengre sikt. Jeg prøver å ta en dag av gangen 

uten å bruke for mye energi på hva fremtiden 

vil bringe med seg. 

 

Jeg prøver etter beste evne å bruke uttrykket 

«prøve å gjøre». Rett og slett fordi det noen 

ganger blir slik.  

For eksempel prøver jeg så langt der er mulig 

å fortsette med ting jeg tidligere har satt pris 

på. Vi går flere ganger i uken turer ute i 

naturen. Bakkene er litt brattere enn tidligere, 

jeg hiver etter pusten og snubler lett i røtter og 

steiner  

 

Vi har hatt mange fine skiturer, med stor 

forsiktighet, men med stor glede. 

 

 

 

 
 

Thor-Øistein Endsjø 

 

Som gammel doktor med en del erfaring med idrettsungdommen, er det fremdeles et 

privilegium fortsatt å føle seg nyttig. Jeg skal ikke skryte på meg noen stor praksis (har 

fortsatt legelisens/autorisasjon) lenger, men det blir noen fine møter med ungdommen. 

Noen er på høyt prestasjons nivå og andre prøver å komme dit. Jeg prøver å bruke en 

del ti-års erfaringer fra denne bransjen samtidig som jeg har god tid. Som ung doktor 

hadde jeg knapt tid til å spørre «er det noe mer du lurer på?», det har jeg nå. Senest i går 

hadde jeg en slik prat med en ung dame, 1 time på terrassen her ute i 5 varmegrader og 

med pledd over skuldrene. Det var garantert ingen fare for virussmitte der ute. 

Selvsagt kommer det en dag at ungdommen synes at gamle Endsjø bør hvile. Jeg håper 

at jeg selv innser at tiden er inne for det. 
 

Vi er heldige og er fortsatt de 2 gamle i familien. Vi leser og diskuterer og finner masse 

glede i å skrive bloggen seniorlivet.blogg.no.  

I løpet av 3 år har vi skrevet mer enn 300 innlegg. Det blir om alt som rører seg i tiden 

av interesse for oss, til popularisering av faglig stoff. 
 

Til slutt, et gammelt idrettshjerte gleder seg over at våre 3 yngste barnebarn er skikkelig 

engasjert i idretten. 11 åringen løper veldig fort på banen, 13 åringen går på 

spesialtrening for fotballkeepere og 14 åringen spiller hockey de fleste dager i uka. Her 

gjelder det å stå på videre! 
 

Thor-Øistein Endsjø 
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Styreoppnevnte komitéer og utvalg for 2020 
 

NIVs Ærespris: 

Leder: Atle Sundelin 

Medlemmer: Berit Berthelsen 

 Marit Breivik 

 Hans B. Skaset 

 Per Wright 
 

Utvalget for Norsk idretts Æresgalleri: 

Leder: Petter Riiser 

Medlemmer: Grete Schulstock Johansen 

 Jann Post 

 Bjørge Stensbøl 

 Anne Thidemann 
 

NIVs Sportsjournalistpris: 

Leder: Anne Thidemann 

Medlemmer: Per Bergerud 

 Karen-Marie Ellefsen 

 Cato Zahl Pedersen 

 

Aftenpostens gullmedalje: 

NIVs representant: Berit Skirstad 

 Lars Kolsrud 
 

Rekrutteringsutvalget: 

Leder: Elisabeth Seeberg 

Medlemmer: Per Otto Furuseth 

 Berit Skirstad 

 Anne Marie Lund Thorvik 

 Marit Wiig 
 

Redaksjonsutvalget: 

Leder: Petter Riiser 

Medlemmer: Nina Kahrs 

 Lars Kolsrud 

 Anne Thidemann 

Foto: Håvard Lillegård 
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Foredrag som skulle vært avholdt april og mai. 

 
 

 
 

Rakel Rauntun 
Foto: privat 

Rauntun er tidligere aktiv langrennsløper på junior nivå, 

og fotballspiller på nasjonalt og internasjonalt nivå 

(J19-J21 og A-landslag). 
 

Bachelor fra NIH (1997), og master i styring og ledelse 

fra Oslo Met (2019). 
 

Ansatt i Norges Fotballforbund som internasjonal 

koordinator fra 1999-2006. 

Ansatt i Norges Skiskytterforbund som 

organisasjonssjef fra 2006-08, og generalsekretær fra 

2008-2018. 
 

Fra 2018 virksomhetsleder i Lørenskog kommune 

(park, idrett og friluftsliv). 

 

 

"Norsk idretts omdømme i et fremtidsperspektiv" 

Den norske idrettsmodellen betegnes som unik, og har fått mye oppmerksomhet 

internasjonalt. Norge ble beste nasjon i OL 2018, og våre internasjonale konkurrenter 

blir overrasket over hvor sterkt fokuset er på sosial kompetanse, lek og fysisk utvikling i 

barneårene i forhold til å konkurrere for å vinne. I internasjonal sammenlikning kan den 

norske idrettsmodellen synes å være en perfekt symbiose mellom grasrota og 

toppidretten. 

Til tross for gode resultater og for en unik og sterk posisjon i det norske samfunnet har 

NIF vært gjenstand for omfattende negativ omtale i media de siste årene, og fra 2012 

har omdømmemålingene vist en sammenhengende nedgang. NIF har blitt drevet fra 

skanse til skanse over år på grunn av svake forvaltningsrutiner og etiske retningslinjer, 

samt manglende vilje til innsyn i tidligere regnskap. 

Mens medieomtalen av NIF har vært sterkt aktør- og personorientert, tok vår oppgave et 

steg tilbake og anla et organisasjonsteoretisk perspektiv som forklaringsmodell. 

 

Foredragsholderen vil holde sitt foredrag en gang på høsten, datoen er ikke fastsatt9 

(red. kom.). 
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Verdensmestre i karantene 
Da våre skiskyttere kom hjem til Norge, 16. mars i år, fra det som ble sesongens siste 

Word Cup-runde i Finnland, ble de satt rett i karantene. De avsluttende rennene i 

Holmenkollen var avlyst. De hadde oppholdt seg utenlands siden juletider og hadde til 

og med hatt sitt VM i Nord-Italia, i dalføret rett bortenfor det som syntes å være 

episenteret for de europeiske Corona-problemene. 
 

 
 

Lars Kolsrud sammen med maskoter fra  

Anterselva 2020. 

Selv hadde jeg som landslagslege 

fått være med i et fantastisk VM i 

Anterselva, spesielt for Norge som 

tok medaljer i alle øvelser. Marte 

Olsbu Røiseland og Johannes 

Thingnes Bø var på pallen i de 

fleste øvelsene. Marte satt til og 

med en historisk rekord i skiskyting 

med fem GULL og to bronse i 

samme mesterskap. Derfor var det 

klart at det var "Verdensmestre" 

som ble satt i karantene, men vi 

fant også raskt ut at et slikt lag har 

erfaring med og er gode til 

karantene-livet. 
 

Hvorfor? 
 

Jo, det å reise med skiskytterne til trening-samling, høyde-akklimatisering, World Cup 

og mesterskap er faktisk som å være i karantene. Laget, bestående av fra åtte til opptil 

tjuefire personer (avhengig av om damer og herrer reiser sammen) lever hvert eneste 

sted i sin egen "boble". De sover, spiser, trener og har minimalt kontakt med andre, for å 

begrense muligheten til å bli smittet fra omgivelsene. En sjelden kontakt med andre, 

f.eks. journalister, skjer i korte seanser - helst utendørs og i "Corona-avstand". 

Måltidene skjer i egne rom selv om man bor på hotell, og aller helst leier man et eget 

hus for å ha full kontroll. Alle steder er Antibac-flaskene tilgjengelige: 

ved hotell-inngangen (slik cruisebåter har ved landgangen), i gangene, på rommene og 

på vei inn i spisesalen (også dette slik Cruisebåter alltid har det). 
 

Om karantene-situasjonen langt fra var ønskelig å komme hjem til, ettersom ukene etter 

avsluttet sesong er tiden da laget kan være sosiale med andre venner og familien 

hjemme. Derfor var det slett ikke noe nytt liv som møtte utøverne på hjemmebane. 

"Corona-livet" i Norge er uønsket, men velkjent og faktisk helt vanlig for våre beste 

idrettsutøvere i de fleste av årets uker. 
 

"Verdensmestere i karantene" en riktig overskrift for våre skiskyttere i år. Ikke bare 

fordi de var best i VM, men også fordi de er faktisk er: 
 

"Verdensmestere i å være i karantene". 
 

Lars Kolsrud  
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Norsk idrett i koronakrisen! 
 

Den 12. mars 2020 fattet Helsedirektoratet vedtak om forbud mot/stengning av blant 

annet idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs, 

samt treningssentre og svømmehaller. 
 

 
 

Kaja Græsholt 
Foto privat 

Videre besluttet regjeringen (8. april) at alle typer 

kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. 

juni 2020. Vedtaket fra Helsedirektoratet og 

regjeringens beslutning har betydning for hele 

norsk idrett på flere plan; sportslige, juridiske og 

økonomiske konsekvenser.  

Både store og små idrettsarrangement berøres av 

restriksjonene, bl.a. er Bislett Games og 

Holmenkollstafetten rammet av situasjonen. 

Selv om norsk idrett er inne i en krevende periode 

der mye er usikkert, opplever Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF) at idretten tar sitt samfunnsansvar på 

alvor og bidrar i den felles dugnaden for å hindre 

spredning av koronaviruset. 

 

Bl.a. er det tett oppfølging fra idrettskretsene mtp. at anlegg benyttes i henhold til 

gjeldene nasjonale retningslinjer. Særforbundene viser engasjement og kreativitet ved å 

tilrettelegge for fysisk aktivitet i hjemmet, samt utarbeidelse av «koronavettregler» for 

særidrettene. 
 

I tillegg til at den idrettslige aktiviteten er lagt på vent, har myndighetenes restriksjoner 

også konsekvenser for gjennomføring av idrettspolitiske møter. NIFs ledermøte 2020 vil 

avholdes digital fredag 5. juni. Flere idrettskretser, særforbund og idrettslag 

tilrettelegger nå for digitale krets-/forbundsting og årsmøter.  

Alle ansatte i NIF sentralt er pålagt hjemmekontor, og alle møter avholdes på digitale 

plattformer. På denne måten prøver NIF å holde en tilnærmet normal fremdrift. 

Situasjonen vi nå står i gir norsk idrett en mulighet til å tenke nytt, og raskere bidra til 

modernisering av organisasjonen – det er viktig å se det positive i utfordrende 

situasjoner. 
 

NIF har i perioden vi nå er inne i hatt god og tett dialog med Kulturdepartementet. 18. 

mars ble det gitt en tiltakspakke på 600 millioner kroner til norsk idrett og frivillighet. 

Tiltakspakken gjelder i første omgang for mars og april måned, og skal innrettes mot 

tapte billettinntekter, deltakerutgifter og eventuelt andre utgifter. 

En avgjørelse om mulige restriksjoner for resten av sommeren vil bli tatt i begynnelsen 

av mai, etter grundig gjennomgang og status på koronasituasjonen. 

 
Kaja Osnes Græsholt, NIFs arrangementsavdeling. 


