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Denne vanskelige våren! 
 

Det slo oss med en voldsom makt, viruset som rammet 

hele samfunnet - verden over! 

All idrettsaktivitet stoppet opp og Norge gikk inn i 

flere måneders dvale. 

Mange organisasjonsledd har fått store økonomiske 

problemer som følge av dette. 

Heldigvis dukket kulturminister Abid Raja opp med en 

milliard kroner i krisepakke til idrett og frivillighet. 

Det har kommet godt med. 

 

NIV følger fremdeles myndighetenes smittevern og 

anbefalinger på reiser. 

 

Derfor håper vi at dette ekstranummeret kan gi våre 

medlemmer enda en hyggelig hilsen, når de nå må 

være mye hjemme. Over sommeren kommer vi tilbake 

med ytterligere informasjon til våre medlemmer 

hvordan høstens møteprogram blir. 
 

I dette nummeret fortsetter Erling med å fortelle fra sitt 

innholdsrike liv. 

Vi er innom tidligere toppsvømmer Irene Dalbys 

arbeide i Idrettsbutikken og Skikongen Thorleif Haugs 

venner har en lang artikkel om han. 

Flere andre bidrar også i dette nummeret. Vi takker for 

bidragene fra Andreas M. og Knut K. 
 

Hvordan Anti-Doping Norge har greid å gjennomføre 

kontroller under koronakrisen har vi også fått plass til. 
 

Styret har gjenopptatt kontakt med NTB for å se på 

muligheten av å få også en engelsk versjon av det 

norske Æresgalleriet. 
 

Med dette nummeret tar redaksjonen seg en fortjent 

sommerferie og så hører dere fra oss igjen før 

septembermøtet. 
 

Redaktør Petter Riiser 
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Fra styreleder i NIV 
 

Samfunnet preges fortsatt av pandemien, men heldigvis har corona-statistikkene i vårt 

land vært relativt hyggelig lesning i flere uker. 

Myndighetenes forsiktighetsregler har vært under kontinuerlig utvikling i det siste. 

Det reglene sier nå er at det fremover kan være opptil 200 mennesker samlet til møter, 

festivaler, idrettsarrangementer bare det respekteres at det skal være 1 METER mellom 

de tilstedeværende, og at vi vasker/renser hendene før og etter aktiviteter. Dersom man 

skal spise sammen, må serveringen tilrettelegges på tilpasset måte. 

Dessuten: Vi i vår alder må være blant de mest forsiktige i forhold til covid-19. 
 

Fler og fler i NIV melder at de savner medlemsmøtene. 

Det gjør vi i styret også. Vårt siste medlemsmøte var den 

10. mars, to dager før det «eksploderte». I henhold til vår 

møteplan er første møte etter sommerferietiden den 8. 

september, og da er det 6 måneder siden vi møttes sist. 

Trist, men sant. 

Styret planlegger for at vi kan møtes den 8. september. 

Det vil måtte bli et annet sted enn i våre normale lokaler 

i NIFs høyborg på Ullevål. NIF har pr dags dato regler 

som begrenser antallet «eksterne» besøkende på huset, 

og vi kan, ved normal god påmelding, få problemer med 

å overholde 1 meters-regelen i kantine-møterommet.  

 
 

Atle Sundelin 
Foto privat 

Vi har vurdert en utendørsløsning i Erik Sture Larres flotte amfi ved Frognerseteren, 

men da er det ikke bare corona-situasjonen som vil skape usikkerhet, været kommer i 

tillegg. 
 

Vi har imidlertid, heldigvis, erfart at NIH legger opp til undervisning ved fysisk 

tilstedeværelse av studentene fra semesterstart i september, og de har lokaler vi kan få 

leie hvor vi lett kan tilpasse oss 1-meters-regelen selv om vi blir +/- 50. Men, og det er 

et «men», NIH-lokalene som er store nok for oss, er planlagt brukt til forelesninger på 

dagtid. Det betyr at septembermøtet må bli lagt til ettermiddagen, og da helst med start 

kl 18. Vi kommer tilbake med informasjon om fremmøtested og møtetid når vi nærmer 

oss den 8. september. 
 

Siden det er et halvt år siden vi har vært sammen da vi kommer til den 8. september, så 

ønsker vi en markering av at vi endelig kan møtes igjen. I og med at dette møtet blir et 

ettermiddagsmøte gir det oss en god anledning til å markere med noe å bite i og drikke 

til etter foredraget. Foredraget vi håper å få er det vi skulle hatt den 14. april om «Norsk 

idretts omdømme i et fremtidsperspektiv» ved Rakel Rauntun; hun oppnådde å spille 

fotball-landskamper for Norge i sin aktive karriere, og etter det har hun studert ved NIH 

og Oslo Met, og vært leder for internasjonal avdeling i Norges Fotballforbund og 

generalsekretær i Norges Skiskytterforbund. 
 

Vi gleder oss til å møte dere, og vi ønsker alle en aktiv og GOD SOMMER. Ta vare på 

dere.  
 

Hilsen Atle 
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«Erlings Epistel»-# 2 
 

Olympiatoppen – kjøpesenter eller premissleverandør? 
 

 
 

Erling Rimeslåtten 
Foto privat 

Mens jeg jobbet i Olympiatoppen (OLT) 

undret jeg meg ofte over hvor lite kjent denne 

enheten var (er?) i norsk idrett ut over å ha et 

treningssenter for toppidrettsutøvere - om OLT 

selv og ikke minst særforbund kjente 

(kjenner?) til og forstår OLTs mandat i norsk 

idrett og hvilke konsekvenser mandatet har. 

Jeg har fått spørsmål om hvor mye et 

medlemskap i OLT koster, og har bl.a. hørt 

medarbeidere si at «vi har mottatt en bestilling 

fra forbundet». Som om OLT er en 

kundebasert organisasjon der særforbund er 

«kunder» og OLT er kjøpesentret. 

 

Bestilling?? Særforbund kan gjerne uttrykke et behov for bistand og «tjenester» fra 

OLT på ulike områder, men det er tvert om OLT som skal «bestille» særforbundenes 

dokumentasjon på at behovene er reelle. Å «bestille» krever at forbundet vet hva som 

skal bestilles og hvorfor. Jeg påstår at det er høyst varierende grad av nivået på 

særforbundenes «bestiller-kompetanse». 

 

OLTs gjeldende mandat har i prinsippet vært uendret siden Idrettstinget i 2003: 

”NIFs toppidrettsorgan, Olympiatoppen, er gitt ansvar og myndighet på 

overordnet nivå for tilrettelegging for kompetanseutvikling og kvalitetssikring, 

trenerutvikling og coaching, beste praksis i toppidrettsarbeidet og kvalitetssikring 

av OL-forberedelsene…..».  

 

Mandatet stiller høye krav til hver enkelt medarbeiders og avdelings kompetanse, 

ledelse og prosessferdighet.  Og både OLT selv og særforbundene må forstå rollen som 

veileder, støtteorganisasjon og utfordrer. OLT skal ikke bare veilede, ikke ubetinget 

støtte og ikke bare utfordre uten veiledning og støtte. Det er en helhet i dette som ble 

godt formulert i OLTs strategi fra 2003-06 og som gjelder fortsatt: 

 

«….I samarbeidet skal særforbundene definere det faglige arbeidet som skal 

gjøres, og utfordres av OLT når det ansees hensiktsmessig….»  

«………Særforbundene kan på sin side utfordre OLT på ressurstilgang ut fra 

definerte behov, og begge parter informerer hverandre om aktuelle utviklinger 

som kan ha betydning for den annen parts kompetanse……». 

 

Lengre unna en rolle som leverandør av bestillinger som ikke er kvalitetssikret går det 

neppe an å komme. 
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Det kan innimellom være grunn til å minne om de grunnleggende kravene som skal 

stilles til særforbund for samarbeid med OLT, og kravene til OLT for selv å etterleve og 

kontinuerlig formidle disse kravene: 

 

- En klar forståelse av ansvaret for sin egen toppidrett 

- Strategier av høy kvalitet som gjør måloppnåelse sannsynlig 

- Konkrete trenings- og resultatmål for sitt toppidrettsarbeid, som resultat av 

gode målprosesser 

- Organisert sitt toppidrettsarbeid under én tydelig toppidrettsledelse 

- Etablert treningskultur på internasjonalt toppnivå. 

 

 
Erling Rimeslåtten 

 

 

JUBILANTER fremover 

 

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

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 90 95 

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       

Kyvåg Frode Angelsnes Håndball 8 9 1945   75     

Pettersen Axel G. NOK 28 9 1925       95 

 

 

 

MØTEDATOER 2020 
 

 

NIVs styre har foreløpig fastsatt følgende møtedatoer for 2020: 

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

• Julebord: 8. desember 

• Årsmøte: 9. februar 2021. 
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Idrettsbutikken 
(av Lars Petter Heggelund) 

 

Idrettsbutikken.no bidrar med 12 millioner årlig til Norsk Idrett. 
 

 
 

Fra v. Erik Heggelund og Marit Stenersen fra ledelsen i Klubben AS og  

Irene Dalbu som er leder av Idrettsbutikken. 
Foto: privat 

 

Idrettsbutikken er et samarbeid mellom 16 særforbund om logistikkfunksjonen av varer 

og tjenester. 

 

I 2004 ønsket Idrettsbutikken å flytte ut fra Idrettens Hus på Ullevål og kjøpe 

logistikktjenesten eksternt. Håvard Lillegård og Rolf Gunnar Haagensen fikk oppdraget 

å konkurranseutsette tjenesten. Etter en vurdering ble Klubben AS på Flisa valgt som 

samarbeidspartner av logistikkfunksjonen og som utvikler av nettbutikken. Daglig leder 

var den gang Lars P Heggelund (nå økonomiansvarlig i NIV, red. merk). 

 

Siden flyttingen i september 2004 og til og med 2019 har Idrettsbutikken omsatt for 276 

millioner med et bidrag på 177 millioner til særforbundene. 

 

Utgiftene til logistikkfunksjonen og datatjenestene utgjør ca. 15 % av omsetningen. 

Klubben AS utfører også andre tjenester for særforbundene. Et av de større oppdragene 

er utsending av alt materiell til den landsomfattende «Telenorkarusellen» som 

arrangeres av Norges Skiforbund. 
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Følgende forbund i Norges Idrettsforbund er med i Idrettsbutikken.no: 

Badmintonforbundet, Bordtennisforbundet, Danseforbundet, Fleridrettsforbundet, 

Golfforbundet, Gymnastikk og Turnforbundet, Ishockeyforbundet, Judoforbundet, 

Orienteringsforbundet, Rytterforbundet, Seilforbund, Skiforbundet, Skiskytterforbundet, 

Skøyteforbundet og Svømmeforbundet. Andre organisasjoner som samarbeider om 

logistikktjenester med KLUBBEN AS er Fagbokforlaget, Norges Bridgeforbund og 

Kondis. I vår tegnet også Norsk Fotballtrenerforening avtale med Klubben AS som har 

utviklet www.fotballtrenerbutikken.no. På samme måte som i www.idrettsbutikken.no 

tilbys kundene i tillegg til sine egne produkter mange tusen produkter innen sport og 

fritid. 

 

 
Irene Dalby 

Foto: fra linkedin.com 

Leder av Idrettsbutikken.no er Irene Dalby, merittert 

svømmer med finaleplass i tre OL og dobbelt 

europamester i svømming. Marit Stenersen fra ledelsen i 

Klubben AS har siden starten vært sentral i utviklingen av 

samarbeidet mellom Idrettsbutikken.no og Klubben AS. 

 
(Irene Karine Dalby er også oppnevnt utøver i Norsk Idretts 

Æresgalleri der hun fremstår som en av Norges beste kvinnelige 

svømmere gjennom tidene. 

Se: http://staging-aeresgalleriet.ntb-eu-west-1-apps.paas.ntb-

it.com/player/irene-karine-dalby  red. merknad) 

 

 
 

Irene Dalby i aksjon. 
Foto: Jon Eeg / NTB fra Norsk Idretts Æresgalleri 

http://www.fotballtrenerbutikken.no/
http://www.idrettsbutikken.no/
http://staging-aeresgalleriet.ntb-eu-west-1-apps.paas.ntb-it.com/player/irene-karine-dalby
http://staging-aeresgalleriet.ntb-eu-west-1-apps.paas.ntb-it.com/player/irene-karine-dalby
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Vil komme styrket ut av dette! 
 

Marit Breivik, sommeridrettssjef i Olympiatoppen, 

intervjuet av Kristin Bentdal: 
 

 

 

OL og Paralympics er flyttet til 2021. Det 

betyr at utøvere, trenere og Olympiatoppen 

har vært nødt til å omstille seg. 

 

I dette intervjuet forteller sommeridrettssjef 

Marit Breivik om hvordan Olympiatoppen 

jobber frem mot lekene i Tokyo. 

 
 

Marit Breivik 
Foto: fra Olympiatoppen 

 

Hvordan jobber Olympiatoppen nå under koronasituasjonen? 

Arbeidet er fortsatt rettet mot kjerneoppgavene våre som er å styrke daglig 

treningskvalitet, relasjoner i prestasjonsteamene, og konkurranseforberedelser og -

gjennomføring – i samspill med de prioriterte idrettene. I denne perioden har alle jobbet 

intenst for å støtte opp om treningskvaliteten med smittevern i høysetet. Det desidert 

viktigste nå er å følge smittevernreglene, samtidig som utøverne så langt som mulig kan 

opprettholde treningskvalitet og takle den situasjonen de er i. 

 

Hvordan har Olympiatoppen samarbeidet med de ulike idrettene? 

Det har vært viktig å ha en god dialog for å kunne klare denne omstillingen. 

Landslagstrenere og sportssjefer har sittet i førersetet i samspill med Olympiatoppen-

coachene når det kommer til hva utøverne trenger, og hvordan Olympiatoppens 

fagressurser kan være med å støtte utøverne i deres utvikling. 

 

Har Olympiatoppen måtte legge om arbeidsmetodene i løpet av denne tiden? 

Dette har vært en uvant og vesentlig annerledes arbeidssituasjon enn hva vi er vant med. 

Tilstedeværelsen på samlinger og konkurranser er ofte med på å styrke relasjonene og 

samspillet, men fram til nå har all kontakt foregått digitalt eller via telefon. Vi står i 

dette sammen, og vi vil gjøre så mye som mulig for at toppidretten kan komme styrket 

ut av situasjonen. Her er fellesskap og teamarbeid nøkkelen. Nå løsnes det opp litt etter 

litt og vi kan møtes i mer treningspraksis og møter. 

 

Hvordan håndterer landslagene og Olympiatoppen en slik usikker situasjon? 

Mange begrensningene for mange utøvere ser ut til å vare en stund til. I tider preget av 

mye uvisshet og uforutsigbarhet, er det viktig at utøvere og trenere har tilgang på 

fagressurser som kan bidra til å håndtere situasjonen. Da er Olympiatoppens rolle å 
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supplere det enkeltes landslags egen kompetanse, samt bidra til at utøvere og landslag 

klarer å stå i en situasjon der vi ikke har alle svarene, men hvor vi kan finne alternative 

løsninger og gi støtte nok til å håndtere det som måtte komme av frustrasjon og 

utrygghet. 

 

Hvordan ble nyheten om at OL i Tokyo ble flyttet til 2021 mottatt? 

Det var forståelse for at IOC og IPC trengte noe tid på å ta avgjørelsen ut ifra alle 

involverte i to så store arrangementer, og påfølgende konsekvenser av utsettelse. At 

helse ble det aller viktigste, er alle enige om. Idrettene og Olympiatoppen jobber med 

perspektivet at det blir OL og Paralympics i 2021. 

 

Opplever du at utøverne har håndtert situasjonen godt? 

Selv om alle utøverne har omstilt seg bra, betyr ikke det at dette ikke er krevende. Noen 

av dem mister hele konkurransesesongen sin, og det gir mange ulike utfordringer at 

forberedelsene blir på femten måneder i stedet for fire. Nå har de idretter som pr. dags 

dato ikke er kvalifisert til OL og Paralympics fått nye datoer for kvalifisering å forholde 

seg til. Kvalifiseringskonkurranser blir derfor et viktig delmål for mange utøvere å 

jobbe mot. Idretter og nasjoner som har oppnådd kvoteplasser for Tokyo 2020, beholder 

disse i 2021. Fokus på utvikling er en viktig del av konkurranseforberedelser, og for å 

sikre dette er et nøkkelord «teamarbeid». Samarbeidet med de ulike idrettene har i 

denne perioden vært preget av et veldig løsningsorientert klima. 

 

Hva jobber Olympiatoppen og idretten mot nå? 

Vi vil sikre at vi har en sterk toppidrett etter korona. Britt Tajet Foxel, en av 

Olympiatoppens psykologer, jobber med flere medaljekandidater for å skape «post-

korona vekst». Denne ambisjonen gir god energi. 

 
 

 
 

Kristin Bentdal 
Foto: fra Olympiatoppen 

Kristin Bentdal Larsen er kommunikasjonsrådgiver i 

Olympiatoppen. 

 
Utdannelse: Bachelor Communications University of North Dakota, 

delgrad sosiologi University of North Dakota, årsstudium 

markedsføring og merkevarebygging Høgskolen i Finnmark. 

 

Erfaring: Åtte år i PR-bransjen som rådgiver, prosjektleder og 

seniorrådgiver i henholdsvis PR-operatørene, Släger og King Street 

Communications. Praktikant ved Norges ambassade i London 

Ansvarsområde: Innholdsproduksjon, sosiale medier, 

kommunikasjonsrådgivning. 

 

 

 
Fra Olympiatoppens hjemmeside. 
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Skikongen Thorleif Haugs 

venner 

etablert 12.12.2014 
 

(80 år etter Thorleif Haug falt bort.) 

 

Skikongens Venner er en frivillig forening for 

bevaring av Haugstua og Thorleif Haugs minne. 

Samt bidra til å stimulere og motivere for idrett, 

friluftsliv, natur, miljø og folkehelse generelt. 

 

Haugstua var sterk forfallen, men er etter tusenvis av dugnadstimer, rehabilitert, «vind 

og vanntett!» Det er selvsagt utført på frivillighet og rom for utbedringer men et godt 

positivt utgangspunkt er etablert. Haugstua er ivaretatt. 

 

Nå jobbes det mye med henblikk på markering 1924 – 2024. 

 

Thorleif Haug ble født 29.09.1894 på Vivelstadhaug, Vivelstad, Lier. Haugs foreldre 

hjulmaker Leonhard og fru Edith kjøpte «Haugstua» av Anette, mor av Edith, for kroner 

6000,- i 1901. Familien Haug, flyttet opp til Haugstua, Årkvisla øverst i Vivelstaddalen, 

som er ei stue fra 1750 tallet. Første bygg reist i området etter Svartedauden. Thorleif og 

brødrene Asbjørn og Trygve gikk på Vivelstad skole, første faste skolehus i Lier. 

Skoleveien opp til Haugstua på Årkvisla var både lang og bratt. Her ble nok mye av det 

fysiske grunnlaget etablert. Thorleif og brødrene elsket naturen og var mye ute i marka 

hele året. Året 1910 fikk Thorleif Haug sine første «langski», laget av faren, hjulmaker 

Leonhard Haug. Thorleif hadde en fantastisk kondisjon, balanse, spenst og motorikk. 

Han ble raskt kjent for sin «kattemyke» og elegante stil, både i hoppbakken og 

langrennssporet. Et talent som vokste opp i en ung selvstendig nasjon, skisportens 

vugge, hvor idretten ble historiens drivkraft. (Ref fritt etter; Tor Bomann Larsen.) 

 

Med tiden utviklet Thorleif Haug seg som både menneske og idrettsperson. Han vant 

mange renn, var sosial og raus i forhold til både konkurrent og venner. Han laget og gav 

bort ski til de som ikke hadde det så «romslig». Delte både oppskrifter på miksing av 

skismurning og andre erfaringer.  

 

Det var ikke så romslige økonomiske tider i mellomkrigstiden og Thorleif Haug gikk fra 

Haugstua i Lier til Holmenkollen, Oslo. Gjennomførte og vant 50 kilometeren hele seks 

(6) ganger og gikk tilbake til Lier. Rett og slett imponerende. 
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Thorleif Haug (1894 – 1934) i frisk stil. 

Han er regnet som Norges fremste skiløper gjennom tidene før krigen. 
Foto NTB / Norsk Idretts Æresgalleri 

 

1920 årenes «ski elite» hadde en base på høydedraget mellom Lommedalen og 

Sørkedalen, Mixhytta. Her var de ofte og trente sammen både Haug, Bergendahl, 

Økern, Strømstad og Grøttumsbråten med flere. Thorleif Haug var formann på Mixhytta 

fra 1920 – 1934, (død). Erfarne marka elskere og ski entusiaster har engasjer uttalt; 

 

Skulle ønske disse veggene kunne snakke. 
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Skikongens Venner har revitalisert sporet fra Haugstua til Holmenkollen og besøkt 

Mixhytta, sammen med barnebarn etter Thorleif Haug. Her jobbes det også med 

«Hauern sporet» og et barmarkprosjekt; Grønt spor, hvor man kan bevege seg for egen 

maskin, på beina og/eller sykkel fra Haugstua til Holmenkollen.  

En fantastisk grønn tur i flott natur. Anbefales. Turen kan også deles opp i etapper og 

tilpasse den enkeltes form. 

 

En verdig skikonge; Thorleif Haug er alene i verden om å vinne 50 km i Holmenkollen 

hele seks ganger samt tre OL gull i Chamonix 1924. Hauern ble etter hva som er fortalt; 

uformelt «kronet» av selve Kong Haakon VII, til SKIKONGE under NM på Elverum 

1920 Dermed er Thorleif Haug å regne som verdens første vinterolympiske skikonge.  

 

Haug er nå snart hundre år etter sin storhetstid fortsatt inne på topp hundre 

vinterolympiere i Norge gjennom tiden. Norge har gjennom årene hatt mange eminente 

idrettsutøvere og skikonger. For Skikongens Venner er selvsagt Thorleif Haug; «Den 

første og største skikongen.» 

 

 
 

Glimt av gutta fra OL i 1924 
Foto fra Minnebok 

 

Erfaringer viser at man bør hedre den 

som hedres bør, og i den anledning har 

Skikongens Venner etablert et ønske 

om å få hedre alle vinterolympiere 

gjennom de siste hundre år. 1924 -

2024! 

Hunder år med vinterolympisk 

idrettsglede, satt i system, må og bør 

feires. 

 

Skikongens Venner har på eget initiativ 

ønsket å feire i samarbeid med Lier 

kommune, Drammen kommune og hele 

Norge, ikke bare Thorleif Haug men 

hele vinter olympiske idrettsverden. 

 

 

 

Skikongens Venner har vært i svært god dialog med Gerhard Heiberg, som har støtte 

oss og bistått med å formidle budskapet til både Norges Idrettsforbund / NOK og IOC. 

 

Skikongens Venner har med bistand fra både Utenriksdepartementet (UD) og Norges 

Ambassade i Paris forankret en god internasjonal dialog. Vi har besøkt IOC i Lausanne, 

Sveits. Innledet dialog og samarbeide med Chamonix, Frankrike, som var vertskap i 

1924. 

Det er ikke vinter-OL i 1924, da praksis ble endret for noen år siden. Alle parter er 

enige om å forsøke få til; 
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WINTER OLYMPIC MEMORIES EVENT, 1924 -2024. 

 

 

Chamonix, Frankrike som var vertskap 

1924, er svært positive til prosjekt; 

 

Skikongen Venner er blitt mottatt med åpen 

gjestfrihet og støtte, både i Lausanne og 

Chamonix.  

Møter har vært gjennomført både i Norge 

og Frankrike samt Sveits med idrettsleder 

og borgermester samt ordførere. Etter at 

Covid 19 forhåpentligvis har dempet seg, 

forsetter man arbeidet med detaljerte planer 

og arbeidsfordeling. Det er selvsagt at 

Chamonix og Frankrike er den sentrale part. 

 

Ide, konsept og prosjekt er utviklet av 

sentrale personer i Skikongens Venner og 

andre viktige støttespillere, på Haugstua, 

Årkvisla, Lier i Norge med sterk 

idrettsglede og idrettshistoriens drivkraft. 
 

 

               Thorleif Haugs målgang OL 1924 
Foto fra Minnebok 

 

Skikongens Venner har en godt gjennomarbeidet skisse på praktisk gjennomføring i 

Norge av «smakebiter» på OL øvelser etter 1924 modell. Man sikter inn på ni (9) grener 

og seksten (16) øvelser som det var i 1924. Mange av arenaer og baner eksisterer i dag 

og rehabilitering, utvikling, forbedring og gjenbruk er fokusert. Alt i Thorleif Haug sitt 

rike. En fantastisk mulighet for hele «OL familien». 

Øvelser gjennomføres i kombinasjon med innslag og bidrag fra de øvrige 

destinasjoner/nasjoner som ønsker å bidra til en historisk internasjonal folkefest. 

Grunnlaget og programmet er forankret i 1924. 

Man ønsker å gjennomføre øvelser på tradisjonelt vis og hedre andre OL 

destinasjoner/nasjoner i kombinasjonen med moderne teknologier. 

 

Dette sammen med en bred internasjonal kulturutveksling, med innslag fra ulike kanter 

av verden. Norge og Haugstua er stedet der fortid og fremtid møtes i olympisk ånd! 
 

 

WINTER OLYMPIC MEMORIES EVENT, 2024! 
 

 

Besøk oss gjerne på www.skikongen.com 
Marius Morin, + 47 480 88 868 

marius.morin@skikongen.com 

  

http://www.skikongen.com/
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Et liv i og med fotball! 
Lars Kolsrud har utfordret meg om å komme med et innspill i «nye NIV-NYTT». 

Naturlig nok antydet han det burde dreie seg om ett eller annet som har med fotball å 

gjøre. Og der har jeg jo mange muligheter å velge mellom! 

 

 
 

Andreas Morisbak 
Foto: Arthur S. Knudsen 

Etter som fotball har vært min store interesse, ja 

nærmest lidenskap, fra barnealderen og fram til 

altså 80 år som jeg fylte for noen dager siden, 

danner det rammen for mitt innspill. 
 

Alderen innbyr etter hvert å se/tenke oftere bakover 

over hva en har vært med på og opplevd gjennom 

årene enn av å være for opptatt av planer framover. 

Derfor har jeg tillatt meg å velge et personlig og 

egosentrisk tema som handler om en kortversjon i 

overnevnte tittel. Som innebærer en del valg og 

tilfeldigheter som gjorde at tilværelsen ble som den 

ble. 
 

Jeg tenker på barne- og ungdomstiden da fotball var 

primæraktiviteten på sommers tid og der gleden og 

engasjementet var drivkraften i aktiviteten. Jeg 

bodde i fjellbygda Ålen fra jeg var 8 til 14 år. Vi 

gikk annen hver dag på skolen. 

 

De dagene det ikke var skole, møttes vi om formiddagen på en steinete og ujevn løkke 

og spilte. På ettermiddagene møttes vi igjen og fortsatte. Dersom det var voksentrening 

om kvelden og det manglet spillere for å utfylle to lag, kunne enkelte av oss steppe inn 

– og dagen ble betraktet som fullbrakt! På skolen spilte vi i hvert eneste friminutt. Det 

var ingen ringeklokke som stoppet spillet, så friminuttene kunne noen ganger bli ganske 

lange, takket være en snill lærer som så at vi hadde det kjekt. 

 

Jeg tenker på tilfeldighetenes spill da min lensmannsfar fikk ny stilling i distriktet 

Børsa, Skaun og Buvik med bosted i Børsa, 15 km fra Orkanger og 30 km fra 

Trondheim. Der ble det først lokal fotball i Børsa – på guttelaget sammen med Målfrid 

Kuvås, senere en av pionerene for fremmelse av kvinnefotballen, men også som meget 

ung spiller på seniorlaget. Jeg gikk på realskole i Orkanger og lederne der ville gjerne 

ha meg over på deres lag. Jeg spilte både på juniorlaget (bl.a. mot Orkdal og Nils Arne 

Eggen) og A-laget. 

 

Etter 2 år på realskolen, ble gymnaset neste – på katedralskolen i Trondheim, med 

slitsomme bussturer hver dag til og fra skolen i 3 år, opp og ned den svingete 

Heimdalstigningen og rundt bergknattene i Børsabergan. Men jeg fikk mitt første 

mesterskap i Trondheim, gymnasmesterskapet for videregående skoler. 
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Høsten 1959 var det igjen tid for miljøskifte. Nå lærerskolen - og i Oslo, på hjørnet av 

Slottsparken Det som nå er Litteraturhuset). Hvorfor Oslo? Det var nok mest fordi min 

kjære Brit hadde dratt dit året før (hm). 

 

Jeg hadde selvfølgelig lyst til å fortsette min store interesse da jeg flyttet til Oslo, men 

som habil lokal fotballspiller i Trøndelag var det ingen som visste om meg i 

hovedstaden. Men hvilken klubb skulle jeg spille for? Min far ble med sin beskjedne 

landsens sønn til Fotballforbundets kontor som den gang var på Fritjof Nansens plass 

like ved Rådhuset. Forholdene den gangen var ikke større enn at vi kom direkte inn på 

Generalsekretærens kontor der Nic. Johansen tok hyggelig imot oss. Det var han som 

anbefalte Lyn, i og med at jeg bodde på en hybel mellom lærerskolen og Ullevål stadion 

hvor Lyn holdt til og at de på den tiden spilte i Landsdelsserien (serien under øverste 

serie, Hovedserien). 

 

Og slik ble det. Jeg meldte meg inn i Lyn høsten 1959. Trente med B-laget hele 

vinteren, men etter en treningskamp mellom A-laget og B-laget våren 1960, ble jeg 

omgående flyttet opp i A-stallen og var med å spille lyn opp i Hovedserien det året. 

At «Nicken» skulle bli min sjef i NFF 25 år senere er jo også litt spesielt å tenke på. 

Og at dette også ble starten på Lyns storhetstid det neste 10- året er ikke mindre spesielt 

å tenke på. Der spilte jeg i 11 sesonger på rad og fikk bl. a. med meg medaljer i serien 6 

år på rad (1963 – 1968), hvorav 2 seriemesterskap (1964 og 1968), 4 cupfinaler hvorav 

2 Norgesmesterskap og The double i 1968. Grunnet mesterskapene ble det også en del 

internasjonale kamper hvor høydepunktet var de to kvartfinalene i Europacupen mot 

Barcelona som begge ble spilt på Camp Nou midt på vinteren 1969! 

 

 
Lyns lagkaptein Andreas Morisbak, til høyre i kamp mot Barcelonas Rife under kvartfinalenkampen i 

Europacupen for cupvinnere. 
Foto: Dagsavisen 1969 
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Da jeg var ferdig med lærerskolen var det militæret som ventet. For ikke å komme for 

langt unna Lyn, søkte jeg på å komme inn på Befalsskolen for Hærens Sanitet som holdt 

til på Lahaugmoen på Gjelleråsen. Jeg gjorde meg flid der, fordi rangeringen av elevene 

hadde avgjørende betydning for hvor en fikk etterfølgende plikttjeneste. Jeg var heldig 

og ble befal ved neste kulls befalsskole. 

Så var det Statens Gymnastikkskole, militærlinjen, i ett og et halvt år som førte til ny 

plikttjeneste som idrettsoffiser – også på Lahaugmoen. Jeg var med på laget som ble 

fakultetsmester for gymnastikkskolen. 

Tidlig på 1960-tallet eksisterte det et militærlandslag som jeg ble uttatt på, med tidligere 

landslagsspiller, legendariske Harry Boye Karlsen som trener. Han som tok tilløp fra 

midtstreken da han utførte sine straffespark! 

Ordinære landskamper ble det tre av, da 6 Lyn spillere var aktuelle landslagskandidater 

i 1968. 

 

Etter den aktive karrieren var jeg trener i egen klubb i 3 år samt lagleder for Ungdoms-

landslaget i like mange år. 

 

Og enda mere fotball – om enn på en annen måte. Først på Norges Idrettshøgskole i 6 år 

som stipendiat og lærer. Der tok jeg hovedfag i idrett med en «murstein» av en 

hovedoppgave med tittelen «Fotballtrening og tidsprioritering». Den hadde jeg god 

nytte av da jeg ble tilbudt stilling som utdanningskonsulent i NFF og etter hvert 

utviklingssjef, hvor jeg var i 32 år til jeg gikk av for aldersgrensen. 

 

Fotball ble altså et fag og yrke der hovedområdene jeg jobbet med var trenerutdanning 

og spillerutvikling. Utvikling av trenerkurser for ulike nivåer samt gjennomføring av de 

øverste trinnene ble en hovedbeskjeftigelse. I den anledning har jeg skrevet noen 

lærebøker og en mengde fagartikler om fotball. Jeg har også vært til stede på alle EM- 

og VM-sluttspill i fotball fra 1978 til 2008 (deler av mesterskapene), der analyser av 

hvordan lagene og enkeltspillere opptrer i forhold til på forhånd oppsatte kriterier som 

er av betydning for utøvelsen. Dette ble samlet i rapporter som ble interesserte trenere 

til del. 

 

Jeg var også i mange år medlem av UEFAs tekniske komité der en samordning og felles 

retningslinjer og krav for en europeisk trenerlisensordning ble utarbeidet. 

Fotballpraksis er fortsatt mulig for en 80-åring. Det beviser jeg en gang i uka ved å 

spille løkkefotball på Kringsjå med andre gamlinger i Lyn. De aller fleste en god del 

yngre enn meg, men det er nesten like moro som i guttedagene i Ålen! 

 
Andreas Morisbak 

 

 

(Andreas Morisbak har vært medlem i NIV siden 2005 og med i styret, først ett år som varamedlem, 

deretter 10 år som sekretær, red. merknader.) 
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Hva skjedde med svømmeforbundets 

anleggsplan? 
 

 
 

Knut Korsæth 
Foto: Arthur S. Knudsen 

Knut Korsæth ble utfordret av redaktøren til å skrive 

noe som lå hans hjerte nært fra hans liv. 

Knut har vært medlem av NIV siden 2011 og er i dag 

88 år gammel. 
 

Knut V. Korsæth er en tidligere norsk politiker for 

Arbeiderpartiet, skolemann og fylkesmann i Oppland. 
 

Han var ordfører i Lillehammer fra 1975 til 1981. 

Deretter var han fylkesmann i Oppland fra 1981 til 

2002. Korsæth var vararepresentant til Stortinget for 

Oppland i to perioder fra 1973 til 1981. 
 

Han er utdannet som lærer og har også vært 

styremedlem i Norges Friidrettsforbund og Norges 

Idrettsforbund. Han var leder for prøve-OL på 

Lillehammer i 1993. 
 

Korsæth er kommandør av St. Olavs Orden (1998) og 

er æresmedlem i Norges Idrettsforbund. 
(Fritt fra Wikepedia) 

 

I samarbeid med tidligere president i Svømmeforbundet, fylkesmennene i Sør-

Trøndelag og Oppland, ble det utarbeidet en situasjonsplan for svømmehalssituasjonen i 

de nevnte fylker. 

 

Analyse-resultatene som viste at 47 anlegg innenfor 25 m i lengderetning med dårlig 

vedlikehold, ble lagt fram for daværende statsminister, Jens Stoltenberg, uten at det ble 

fulgt med øko. støtte opp fra statens side. I dag er det ingen kommuner som har slike 

anlegg i drift. Svømmeforbundets anleggsplan som så dagens lys i 2010, beskriver i 

detalj bruker-grupper og anleggsmessige utfordringer. Planen inneholder også nærmere 

bestemmelser om basseng og anleggstyper. 

 

Planens målsettinger om svømmeopplæring for barn og voksne gjennom svømme-

klubbene og skoleverket ved grunnskole, v. g. skolers idrettslinjer og høyskoler, er 

dessverre langt fra målet sett med dagens øyne. Anleggsmessige utfordringer beskrives i 

dag som alarmerende siden hovedtyngden av anleggene i 2010 var over 25 år gamle og 

med manglende vedlikehold. 

 
(Se https://svomming.no/wp-content/uploads/2015/12/Anleggsplan21mai2010.pdf red. Merk.) 

  

https://svomming.no/wp-content/uploads/2015/12/Anleggsplan21mai2010.pdf
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Svømmeforbundet med støtte fra 

kommunehold gikk inn for at det over 

statsbudsjettet ble bevilget nødvendige 

midler slik at vedlikeholdsarbeidene 

kunne iverksettes. Også her må vi 

fastslå at det ikke har vært stillet 

tilstrekkelige midler til rådighet. 

Anleggsplanens mål for framtidige 

anlegg vil være 25 og 50 meters 

basseng. I 2010 var det 204 

kortbaneanlegg og 5 langbaneanlegg. 

 

I planen antydes det konkurranseanlegg 

i følgende kommuner/områder: 

Oslo, Bærum, Romerike, Kr. sand, 

Stavanger, Bergen, (hovedanlegg), 

Trondheim og Tromsø. 

 

Bakgrunnen for dette forslaget var å få 

tidsmessige langbaneanlegg på steder 

med stor befolknings tetthet og hvor det 

var utdanningsinstitusjoner. 
 

 

Her er det ikke vanskelig å konkludere med at planen ville føre til økende sentralisering. 

 

I et notat datert 18. aug. 2008 fra daværende svømmepresident Arthur S. Knudsen 

siterer han hva hans forgjenger, W. Due ga uttrykk for: 

 

Jeg håper våre politikere og byråkrater er seg sitt ansvar bevisst og legger forholdene 

til rette for alle typer svømmeaktiviteter. 

 

Har dette skjedd? 

 
Knut Korsæth 

 

 

 
(Kan noen hjelpe Knut K. med å svare han??? Red. merknad) 
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Antidopingarbeidet rullet gjennom  

korona-krisen. 
 

Som tidligere medarbeider i Antidoping Norge, har redaktøren fått med seg at 

også innenfor antidopingvirksomheten har det vært en utfordring å arbeide med 

antidoping oppgaver i den senere tiden. Men stiftelsen har tatt i bruk nye 

hjelpemidler rett før coronaviruset parkerte Norge. Her forteller stiftelsen selv om 

hvordan de har arbeidet. 

 

 

 

 
 

Halvor H. Byfuglien er kommunikasjonsleder 
Foto: fra ADN hjemmeside 

 
 

Anders Solheim er daglig leder 
Foto: fra ADN hjemmeside 

 

Også antidopingarbeidet ble satt på prøve da pandemien slo til. For Antidoping 

Norge ble en bobil redningen for å holde testarbeidet i gang. 

 

Mange har uttrykt bekymring for at mangel på dopingtester under covid-19 har blitt et 

smutthull for de som ønsker å dope seg. At det vil være mulig å komme tilbake til 

internasjonale idrettskonkurranser uten å ha vært del av et solid kontrollprogram. 

 

Vi forstår godt den bekymringen, selvsagt. Vi vet at det mange steder i verden har vært 

ingen eller svært begrenset med testing i en periode. Det er selvfølgelig ikke bra for 

idretten eller for rene utøvere, sier daglig leder i Antidoping Norge (ADNO), Anders 

Solheim. 

 

Selv er han stolt over hvordan egen organisasjon har kommet ut av det som har vært en 

krevende tid. 

 

Vi brukte noen dager på å områ oss da landet ble stengt ned midt i mars. Etter noen 

runder internt, konkluderte vi raskt med at det ville være fornuftig å gå til anskaffelse av 

en bobil for å kunne drive testing med de smittevernhensyn som kreves. Det har vist seg 

å være et smart grep, og et grep som sørget for at vi relativt raskt kunne bedrive 

dopingtesting, sier Solheim. 
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I en tid der mange land har hatt lite testing kan han vise til en hyggelig statistikk. I mars, 

april og mai 2019 tok organisasjonen 438 prøver utenfor konkurranse. I de samme 

månedene i 2020 tok ADNO 347 dopingprøver. Det betyr at det denne våren ble tatt 80 

prosent av det antall prøver som ble tatt utenfor konkurranse i 2019. Takket være bobil-

grepet. 

 

 
 

Foto: ADN= 

 

Først fikk de på veien en leiebil og etter noen uker i drift, besluttet ADNO å gå til 

innkjøp av en bil nummer to slik at en kan ha to biler på hjul rundt i Idretts-Norge for å 

innhente urin- og blodprøver. 
 

Det har selvsagt vært en omstilling for organisasjonen og på noen måter har det vært 

krevende, men vi har klart å drive et godt testprogram i denne krisetiden, og 

tilbakemeldingene fra norske utøvere har vært veldig positiv. Det setter vi også pris på, 

sier Solheim. 
 

Også andre land har vist interesse for denne løsningen, og for eksempel svenskene 

skaffet seg nylig en tilsvarende mobil dopingkontrollstasjon. 
 

Solheim kan se for seg at bobil kan være nyttig å ha også etter koronaen. 
 

Halvor H. Byfuglien 
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Bilder fra innsiden av antidopingbilen: 
Foto: ADNO 

Vi ser ikke bort fra at det å ha en bobil tilgjengelig vil være etterspurt i god tid 

framover, og i forbindelse med en del av våre tester og idrettsarrangementer kan det 

være hensiktsmessig å benytte bobilen. Kanskje kan den også komme til nytte i det 

forebyggende antidopingarbeidet, sier han. 
 

Også innenfor det forebyggende antidopingarbeidet har ADNO måttet tenke nytt. De 

siste ukene har organisasjonen holdt en lang rekke webinarer for skoleelever, 

idrettsutøvere og idrettsutøvere. Nylig deltok over 50 personer på et heldags webinar 

tilpasset medisinsk støttepersonell. For å styrke informasjonsarbeidet lanserte de 

dessuten en ny podkast i juni – Antidoping-podden (kan søkes opp på Spotify) – og en 

ny videospalte på nett og i sosiale medier som er kalt #spørforenvenn. 
 

Det har vært en krevende tid, men det har også vært en veldig spennende tid. Vi har 

måttet gjøre ting på nye måter og se etter muligheter, og jeg er helt sikker på at mye av 

det vi har lært og satt i gang vil være med oss også etter koronaen, sier Anders Solheim. 

 
Halvor H. Byfuglien 
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MINNEORD 
 

 

Inger Norbye 
(17.05.39 – 21.05.20) 

 

 
 

Foto: Privat 

Inger Norbye, født 17.5.1939, døde den 21. mai i 

år, med de nærmeste rundt seg, etter flere års 

sykdom. Hun var medlem i NIV siden 2000 og 

var vararepresentant til styret fra 2004 til 2007. 

 

Inger var meget allsidig. Hun var medlem i 

mange frivillige organisasjoner, idrettslag og 

foreninger, - først og fremst i Kjelsås idrettslag, 

der hun var oppmann og senere leder av 

skigruppen og rennkomiteer. 

 

Hun var attaché for den russiske delegasjonen 

under VM i Oslo nordiske grener i 1982, og satt i 

styret for Lillehammer OL-anlegg før 1994.  

Inger hadde styreverv og var styreleder i 

Skiforeningen 1993 - 1996, medlem av rådet i 

Turistforeningen samt styremedlem i 2 perioder i 

Norges Skiforbund. 
 

Dette er bare noen eksempler på verv hun hadde. Inger Norbye mottok både 

Birkerbeinerplaketten, gullnål fra Skiforeningen og pokal fra Norges Skiforbund. 

 

Hun var utdannet siviløkonom og hadde i alle år lederstillinger innen bank og industri.  

Inger var aktiv innen flere idretter fra hun var ung. Senere fulgte hun opp familien med 

4 aktive barn i idrett og friluftsliv.  

 

Mitt første minne om Inger var i 1975, en fin sommerdag i Maridalen, hun først og alle 

fire barna etter som perler på en snor – alle på sykkel. De hadde vært på overnatting og 

sykkeltur i Nordmarka. Grethe, Bjørn Olav, Jon og Bente hadde en fantastisk mamma 

som sørget for at de fikk med seg utrolig mange opplevelser og erfaringer videre i livet. 

 

Idrettsmerkeprøvene på Kjelsås sviktet hun aldri, og hun fikk da også både statuett og 

pokal, og selvfølgelig tok hun merket i Birkebeineren. I alle sine friske år var hun med i 

trimgjengen vår på Kjelsås. Hun var den som alltid holdt humøret oppe når høstregnet 

kom midt under langturene våre i Lillomarka eller Nordmarka. 

 

Inger var ikke bare en god venninne. Hun var en bauta. Hun var en person man alltid 

kunne stole på i de miljøene hun deltok i. Hun var ikke opptatt av personlig prestisje 

eller titler, men hun tok ansvar i lederskap og styreverv, engasjerte seg og tok sin plass 
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der hun mente det var riktig og nødvendig. Det som preget henne i ett og alt var at hun 

var ærlig, rasjonell og rettferdig. 

Hun var full av energi, godt humør, blid og positiv. Hun var samfunnsengasjert og tok 

alltid hensyn til sine medmennesker. 

 

Inger var opptatt av å dele gleden over natur, idrett og friluftsliv med sin familie og 

sine venner. Det er vi henne utrolig takknemlige for og det er gode minner vi vil ha 

med oss videre. 

 

 

Jeg lyser fred over hennes minne. 

 
Nesøya, 29. juni 2020 

Anne Marie Lund Thorvik 

 

 

 

 

 

Resultater fra Impossible Games! 

 

 

 
 

Bilder fra Bislett Alliansen 

 

I forrige nummer av NIV-nytt 

hadde vi en artikkel om Bislet 

Impossible Games skrevet av 

stevnegeneral Steinar Hoen. 

 

Impossible Games ble 

gjennomført 11. juni med en 

fantastisk oppslutning blant et 

idrettshungrid publikum på TV. 

 

Vi fikk se en vel gjennomført 

konkurranse i glitrende solskinn 

med høye prestasjoner i mange 

«nye» øvelser. 

 

Se bare på noen utdrag her: 
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Resultater men: 

 
100m 

1. Salum Ageze Kashafali (NOR) - 10.59 

 

 

1.000m 

1. Filip Ingebrigsten (NOR) - 2:16.46 

(NR) 

 

 

2.000m Oslo 

1. Jakob Ingebrigsten (NOR) - 4:50.01 

(European Record) 

2. Henrik Ingebrigsten (NOR) - 4:53.72 

3. Filip Ingebrigsten (NOR) - 4:56.91 

 

 

2.000m Nairobi (KEN) 

1. Thimoty Cheruiyot (KEN) - 5:03.05 

2. Edwin Melly (KEN) - 5:13.12 

3. Elijah Manangoi (KEN) - 5:18.63 

 

 

300m Hurdles 

1. Karsten Warholm (NOR) - 33.78 

(World Record) 

 

25.000m 

1. Sondre Moen (NOR) - 1:12:46.5 

(European Record) 

 

 

Shot Put 

1. Marcus Thomsen (NOR) - 21.03m PB 

2. Wictor Petersson (SWE) - 20.94m PB 

 

 

Results Women 

 

600m 

1. Hedda Hynne (NOR) - 1.29.06 

 

 

200m hurdles 

1. Line Kloster (NOR) - 26.11 (NR) 

 

 

300m hurdles 

1. Sara Slot Petersen (DEN) - 39.42 

2. Amalie Iuel (NOR) - 39.44 

 

 

10.000m 

1. Therese Johaug (NOR) - 31:40.67 (WL 

PB) 

 

 

I lagkonkurransen mellom Norge og Kenya seiret Ingebrigtsen-brødrene med god 

margin på de Kenyanske løperne. De norske løperne løp på Bislet, mens de Kenyanske 

løp i Kenya med TV-overføring. 

 

 

God sommer til alle våre medlemmer og lesere! 

 
redaksjonen 


