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Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

20. årgang Nr. 2 mai/juni 2021 
 

Alternative aktiviteter for våre 

medlemmer: 

 
 

 

 

Her ser vi hvordan, Håvard 

Lillegård, et av våre tidligere 

styremedlemmer, virkelig får 

anledning til å glede seg over 

andre sysler i disse Corona tider. 

 

Litt positivt har det altså kommet 

ut av denne pandemien. 

 

 

 

 

Foto: privat 
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Digitale medlemsmøter er 

ikke bare greit! 
 

Nå har vi fortsatt med elektroniske møter for 

våre medlemmer med sånn passe oppslutning. 

Det har vært en markert nedgang i forhold til 

våre vanlige møter. Nå ligger snittet på mellom 

22 – 25 deltakere pr. møte mot 45 – 55 på de 

vanlige møtene. Kanskje ikke så rart når man 

ser på alderen på våre medlemmer. 

Det er imidlertid bare 4 av våre medlemmer 

som enda ikke har e-post adresse. Noen av 

medlemmene har også hatt problemer med å 

skru av lyden – det har skapt noen utfordringer 

for foredragsholderne. 
 

Nå har styret også bestemt at årsmøtet skal 

utsettes til september og sommertreffet er 

avlyst. 
 

Redaktøren etterlyste i siste nummer av 

medlemsbladet innspill på hva vi skal gjøre med 

Æresgalleriet i fremtiden. Det har vært 

minimalt med tilbakemeldinger. Redaktøren 

savner en dialog med medlemmene om dette. 
 

Vi ser på vårt Æresgalleriet som en stor 

annerkjennelse og kontinuerlig ære av de beste 

norske idrettsutøvere gjennom tidene. 
 

Link til Æresgalleriet ligger nå også på NIFs 

Teamnor.no hjemmesider. 
 

https://www.teamnor.no/norsk-idretts-aresgalleri/ 
 

Redaktør Petter Riiser 
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Ord fra styreleder: 
 
Om vi vil eller ikke, så påvirkes vi av pandemien. Dens krav 

til oppførsel i fellesskapet har langt på veg bestemt hva og 

hvordan livene skal leves. 

 

Det gjelder også vårt fellesskap i NIV. Vi ønsker som 

medlemmer å møte gode venner og kolleger fra våre mange 

år i idrettens tjeneste fysisk, kunne utveksle minner og 

snakke om det som skjer i idretten i dag ansikt til ansikt. Det 

å møtes på Zoom blir langt fra det samme.  
 

Atle Sundelin 
 
 

Det merker vi også på oppslutningen om Zoom-møtene. Siden vi ikke får lov til å møtes fysisk, så har 

imidlertid vi i styret ønsket å signalisere at vi ikke gir opp og at vi tenker på dere. Det gjorde vi også 

da vi vurderte et sommermøte som alternativ til årsmøte nå i juni, men de samme regler som hindrer et 

årsmøte, se nedenfor, hindrer også et sommermøte. 

 

 

Nå skal jeg passe meg for å sutre for mye, det er nok ikke vi, og spesielt de av oss som er pensjonister, 

som har mest å klage på under pandemien. 

 

 

Vedr årsmøtet: Det var umulig å gjennomføre årsmøte i februar, og det er dessverre fortsatt umulig nå i 

juni – i hvert fall umuliggjorde situasjon og regler at vi inviterte til årsmøte i juni da vedtektene våre 

krevde at beslutning måtte fattes en måned før. 

 

 

Nå konsentrerer vi oss om tirsdag 7. september. Vi er veldig glade for den utrolige fleksibilitet som 

Jotun i Sandefjord har vist i denne sammenheng. 

Konsernsjef Morten Fon ønsker oss nå hjertelig velkommen den 7. september. 

 

 

Når dette skrives så er det rundt 3 ½ måned frem til den datoen. Til det må vi virkelig håpe at 

samfunnet har kunnet gjennomføre alle tenkte åpningsplaner, og ingen tilbakeslag har oppstått, slik at 

vi kan få gjennomført opplegget i Sandefjord. 

Da skal, etter planene, alle medlemmer av NIV ha fått sine to vaksiner. 

 

Får vi kommet i gang i september, så skulle det også åpne for at vi deretter skal kunne møtes ansikt til 

ansikt hver måned. Livet skal bli så mye bedre. Vi gleder oss. 

 

 

I mellomtiden må dere koser dere med dette nummer av NIV Nytt, og God Sommer! 
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Medlemsmøte: 9. mars 2021, kl 18:00. 
 
Sted: Møte ble avholdt digitalt på Zoom 

Til stede: 24 Medlemmer 

Foredragsholder: Professor Sigmund Loland, Institutt for idrett og samfunnsfag, 

NIH  

Tema: Står idrettens kjønnsklassifisering for fall? Semanya, fairness og 

fremtidens konkurranseklasser. 

 

 

Medlemsmøtet 9. februar ble det tredje medlemsmøte i NIV, 

organisert som et Zoom-møte. Denne gangen som 

ettermiddagsmøte Kl. 18.00. 

Berit Skirstad var møte organisator. Invitasjonen var sendt ut 

av Petter Riser 2. Mars. 

Atle ønsket medlemmene velkommen. 

Deretter presenterte Berit Skirstad dagens foredragsholder, 

Sigmund Loland, som er professor i idrettsfilosofi og idrett og 

etikk ved Norges idrettshøgskole, og han takket for at han var 

invitert til å holde foredrag for NIV. 

 
 

 

 

Ingress 

Prof. Loland har skrevet en artikkel i Journal of Medical Ethics med tittelen ”Caster 

Semenya, athlete classification, and fair equality of opportunity in sport”. Loland har 

også skrevet et kapittel om ”Classification in sport” i European Journal of Sport (2020), 

som i sin helhet er viet tema om klassifisering i idrett. 

Caster Semenia den Sør-Afrikanske løper som naturlig har for høyt testosteron-nivå for 

å få løpe distanser fra 400m til en engelsk mil i kvinneklassen om hun ikke tar 

medisiner for å redusere testosteron-nivået sitt, slik det internationale friidrettsforbundet 

(IAAF) har bestemt. Hun har anket saken til CAS og høyesterett i Sveits uten å vinne 

frem. Nå har hun anket saken til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.  

 

 

Hyperandrogenisme; juridisk kjønn som kvinne, men for høyt testosteronnivå til å få lov 

til i stille i kvinneklasse i idrett, som ham bemerker er snakk om et ”fairness” problem. 

Han påpekte at klassifisering i idrett er i utgangspunktet for å skape ”Fair play”, men er 

det i dagens situasjon slik? 
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I konkurranseidrett måles ulikheter og derfor kompenseres/standardiseres klassene. 

Loland påpekte at det som er mest kjent til nå er: 

 

 
 

Alder (junior, senior og veteraner) 

Kjønn (binær)  

Vekt/Kroppsstørrelse 

Funksjonsklasser (som vi vel kjenner best fra handicapidretten) 

 

Han stiller samtidig spørsmål om det vil være slik i fremtiden og peker på ”Fair equality 

of opportunity” Ved siden av Semenia saken når det gjelder kjønn viste han også til 

eksempel om lerdueskyting som innførte kvinneklasser i 1996 og Zhang Shan som 

derved ikke fikk forsvare sitt gull fra året før. 

 

Han påpekte at noen faktorer er stabile og lite å gjøre noe med,  

mens andre faktorer kan manipuleres. 

Han mener at det er viktig med ”Fair, Equality of Opportunity”, men at det blir 

uinteressant om det blir for mange klasser. 

 

 

Etter presentasjonene takket Atle for et strålende foredrag og Berit avsluttet møte med å 

ønske velkommen til nytt nettmøte tirsdag 13. April, da med temaet 

”Arbeid for mangfold og likestilling” 

 

Hele presentasjonen finner du på NIVs hjemmeside under medlemsmøter. 
 

https://idrettsveteraner.com/category/medlemsmoter/ 

 
 

Nina Kahrs 
  

https://idrettsveteraner.com/category/medlemsmoter/
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Medlemsmøte: 13. april 2021, kl 18:00. 
 
Sted: Møte ble avholdt som digitalt møte på Zoom 

Til stede: 25 medlemmer deltok i møtet 

Foredragsholdere: 1. Professor Elsa Kristiansen 

2. Hans B. Skaset 

Tema: 1. Idrettsglede for Alle. Arbeid for mangfold mot rasisme. 

2. Dette er den frivillige idrettens formål. 

 

 

Medlemsmøtet 13. april 2021 var det 4. medlemsmøte i NIV som ble organisert som et 

Zoom-møte, igjen som kveldsmøte, dvs. Kl. 18.00. Invitasjonen ble som tidligere 

utsendt av Petter Riiser med Berit Skirstad som administrator. 

Atle Sundelin ønsket alle velkommen til møtet og gav en orientering om at 

Kulturministeren Abid Radja ikke kan være foredragsholder på NIVs mai møte pga. 

endringer i eget program. NIV styre vil finne en erstatning for kulturministeren slik at 

medlemsmøtet i mai kan arrangeres som planlagt, og da forhåpentligvis som siste 

digitale møte før vi kan møtes fysisk igjen. Atle presiserte at dette nok en gang vil være 

avhengig av gjeldende offisielle Corona regler.  

 

Berit introduserte deretter dagens foredragsholdere: 

 

Else Kristensen som har sin 

doktorgrad i Psykologi, har også 

Sport Management som fag. I dag 

er hun tilsatt som professor ved 

Universitetet i Sørøst-Norge ved 

Handelshøgskolen. Hun og 

kollega Lasse Sonne har på 

oppdrag fra NIF, skrevet 

rapporten: 

”Idrettsglede for alle. Arbeid for 

mangfold og mot rasisme”, januar 

2021. 

 

 

Else gav innledningsvis informasjon om at NIF hadde gitt Universitetet Sørøst-Norge 

i oppdrag å skrive rapporten om “Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot 

rasisme” . Bakgrunnen var arbeidsgruppen “Rasisme i idretten” ledet av Marco 

Elsafadi som ba om at det ble gjennomført en spørreundersøkelse i særforbundene om 

deres arbeid mot rasisme. 
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Hun informerte videre om metodiske problemer, om begrepsavklaringer og 

spørsmålstillinger i henhold til regler for datainnhenting. 
 

Undersøkelsen ble gjennomført som en undersøkelse i alle 55 særforbund. 
 

 
 

I svarene fra særforbundet gikk det frem at 28 forbund ikke hadde noe i sitt planverk 

mot rasisme. 

9 av 55 særforbund har mottatt sake om rasisme. 

35 av 55 særforbund har et rapporteringssystem. 

Hun påpekte at det var ønskelig med materiell/ veileder på plass. 

Og at det var ønskelig med opplæring. 

Hun påpekte også at deltagere med synlig minoritetsbakgrunn er lav og ikke speiler 

samfunnet som helhet. 
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Hun avsluttet med følgende konklusjoner: 
 

 
 

 

Neste innlegg var fra Hans B. Skaset,  

som vel ikke trenger noen videre presentasjon. Han var 

spurt av NIV styre om å gi en kommentar til Elses 

innlegg med referanse til hans eget innlegg i 

Idrettsdebatten: «Kampen om idretten» datert 23.02.21, 

publisert i Aftenposten 25.02.21. 

 

 
Han takket Elsa for bidraget, men påpekte samtidig at han var litt engstelig for denne 

typen innspill, spesielt på et så tynt datagrunnlag som en spørreundersøkelse blant 

generalsekretærene i 55 særforbund. Mesteparten av arbeidet i NIF foregår i lagene og 

det er der nye medlemmer møter organisasjonens folk. Så lenge man ikke har data fra 

lagene kan man heller ikke få relevante data om medlemmer med synlig 

minoritetsbakgrunn. Han avslutter sin kommentar med å peke på nødvendigheten av å 

drøfte om idrettsorganisasjonen i Norge slik den fremstår i dag, med sin tunge 

forankring i frivillighet, selvrekruttering, dugnad og demokrati, kan påta seg krevende 

sosialpolitiske oppgaver uten å miste sin egenart og sitt opprinnelige formål. 
 

Både Elsas slidepresentasjon og Hans B. s kommentarer er lagt ut på NIVs hjemmeside 

under medlemsmøter 2021. 
https://idrettsveteraner.com/2021/04/21/medlemsmoter-2021/ 

Berit takket begge foredragsholderne og påpekte at kveldes tema er et stort og 

vanskelig, men meget viktig tema. 
 

Atle avsluttet med å ønske NIVs medlemmer velkommen til møtet i mai. 
Berit og Nina 
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Medlemsmøte: 11. mai 2021, kl 18:00. 
 
Sted: Møte ble avholdt digitalt på Zoom 

Til stede: 29 Medlemmer 

Foredragsholder:  Journalist i Aftenposten; Mette Bugge 

Tema: Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv som grunnlag for en god 

pensjonisttilværelse. 

 

Medlemsmøtet 11. Mai 2021 var det 5 medlemsmøtet i NIV, og forhåpentlig vis det 

siste, som blir organisert som Zoom-møte. Invitasjonen ble send ut av Petter Riiser og 

som på de tidligere Zoom møtene var Berit Skirstad administrator. Vi benyttet 

anledningen til å takke Berit for en strålende jobb. 

 

Som det ble orientert om i invitasjonen var Kulturminister Abid Raja forhindret fra å 

være med i NIV mai møte, men isteden var vi så heldige å få sports-journalist i 

Aftenposten, Mette Bugge, til å holde foredrag om: 

 

”Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv som grunnlag for en god 

pensjonisttilværelse”! 

 

Det ble et meget hyggelig og inspirerende møte. 

 

 

Atle startet møte med å ønske alle velkommen og orienterte om at det ikke ville bli et 

ordinært sommermøte 2021 heller pga. pandemien, og videre at årsmøtet 

utsettes til 7. September. 

 

 

Deretter ble Mette introdusert: 

 

Mette Bugge, er kjent sportsjournalist i 

Aftenposten, som vel de fleste medlemmer i NIV 

kjenner fra før.  Hun ble tildelt NIVs 

sportsjournalist pris i 2009. 

 

 
 

Mette takket for invitasjonen og startet opp med å informere oss om at hun har vært i 

Aftenposten i 43 år, som hun sa: ”Gammel dame er lett å vende”! 

Hun ønsker å stå på til hun må pensjonere seg. 

 



 NIV-Nytt nr. 2-2021 Side 10 

 

 

Hun orienterte om historien som sportsjournalistikken fra tidligere tider hvor man 

presenterte ferske resultater og var tilstede på stevner, altså mange på jobb, til det å 

presentere resultater digitalt og nesten ingen på jobb i helgene lenger. 

 

Aftenposten har enn ikke kommer i mål, sa hun.  Det er stadig nye verktøy som må tas i 

bruk, det skjer noe hele tiden. Fra å presentere resultat må man i dag skrive en god 

historie. Man må drive litt gravejournalistikk.  Man får ikke tilgang til utøverne på 

samme måte som før i tiden. Hun refererte til at utøverne da ofte må intervjues før/eller 

etter stevner.  Da må det lages en historie om utøverne som skal presenteres for at det 

skal bli interessant. Hun fortalte at det i dag handler om hvordan man tenker og hvor 

nysgjerrig man klarer å være på hva som skjer og det å ha det moro! Hun presiserer:  

Tankegang – ikke alder som teller, men vilje og nysgjerrighet. 

 

Hun har lært mye av utøverne forteller hun og sier at en god historie trumfer 

alle resultat. 

 

Det må gode ledere til for selv å bli god: at man blir utfordret og sett istedenfor oversett! 

Hun understreker at man vinner på det å løfte i lag; Det handler om å strekke seg; Må 

hjelpe for å få hjelp igjen: Som hun sier:  

Se opp! Positiv endring pågår! 

 

Nå blir Mette 70 år i desember- da vil hun finne seg noe å gjøre, fortsette å være 

nysgjerrig, klare å trene, ikke sette seg ned - gå ut å ”gi jernet” - som hun sier. 

 

 

 

 

 

I 2017 ble hun bedt av Cappelen/Dam om å gi ut en bok 

om: 

”Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv”. 

 

Boken er nå utgitt og heter: ”Senior” med den ovenstående 

undertittel. 

 

Den blir anmeld av Lars Kolsrud på side 17 i dette nr. av 

NIV Nytt. 

 

 

Møtet ble avsluttet med at Atle takket Mette for et meget inspirerende foredrag og 

ønsket alle en riktig god sommer. 

 
Nina 
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MINNEORD 
 

 

Tormod Knutsen 
(07.01.1932 – 23.02.2021) 

 

 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

 

Tormod Knutsen døde 23 februar 2021 på 

Kongsvinger sykehus etter et kort sykeleie 89 år 

gammel. 

 

Ved hans bortgang er en stor skiløper og en stor 

personlighet og hedersmann gått bort. Tormod ble 

født mens faren arbeidet ved Berger Bruk ved 

Hurdalssjøen og bodde hele sitt liv i Eidsvoll 

kommune. For Tormod sto idretten sentralt hele livet. 

Først som skiløper og senere som idrettsleder i 

lokalsamfunnet innen ski og orientering og som 

interessert far og bestefar. 

Tormod var 13 år da krigen sluttet. Idrettsinteressen i etterkrigsårene var stor i miljøet 

rundt ski og fotball i Eidsvoll. Hans mor var fra Eidsvoll og hans far var en engasjert og 

skiinteressert far som opprinnelig kom fra Ophus i Østerdalen. Dette var spiren til at 

Tormod begynte med skihopping slik mange gutter gjorde på den tida. Han var en 

svært lovende guttehopper som oppnådde gode resultater både lokalt og på landsbasis. I 

1949 vant han den eldste gutteklassen i guttelandsrennet i Trondheim og han ble 

norgesmester i spesielt hopp for junior i Steinkjer i 1951. Under avtjeningen av 

førstegangstjenesten i militæret møtte han Gunder Gundersen som allerede var en god 

kombinertløper og blant annet hadde vunnet kombinertrennet i det ordinære 

Holmenkollrennet i 1952. I 1954 ble han gjennom Gunder kjent med Sverre Stenersen. 

Dette vekket interessen for kombinert og Gunder og Sverre ble store inspiratorer. 

Tormod ble nr. 3 i NM i 1955 og kvalifiserte seg til OL i Cortina i 1956 hvor han ble 

nr. 6. Han fikk sølvmedalje i OL i Squaw Valley i 1960 og ble olympisk mester i 

Seefeld i 1964. Han ble norgesmester fire ganger og med seieren i Holmenkollrennet i 

1958 fikk han totalt fem kongepokaler. I tillegg ble han premiert i Holmenkollen ti 

ganger hvorav fem var blant topp tre. Tormod var uten å gjøre noe nummer ut av det, 

stolt av sine prestasjoner og spesielt av at han i tillegg til kombinert, ble premiert både i 

spesielt hopp og spesielt langrenn i Holmenkollen. Tormod deltok i VM i Lahti i 1958 

og Zakopane i 1962 hvor han ble nr. 4. Han hadde i tillegg flere gode resultater i de 

velkjente internasjonale rennene i Lahti og i Falun. Tormod var en av våre største 

kombinertløpere gjennom tidene. (Og en selvfølgelig utøver i Norsk Idretts Æresgalleri. Red. merk.) 

Tormod fikk jobb hos Mathiesen Eidsvold Værk og begynte på lønningskontoret i 
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1950. Han hadde gjennom årene flere arbeidsoppgaver hos Mathiesen og ble etter en 

tid salgssjef for trelast med ansvar for både det norske og utenlandske markedet. 

Tormod var en svært dyktig og populær medarbeider og arbeidskollega. Hans 

arbeidsgiver Mathiesen Eidsvold Værk som den gang ble ledet av Haaken Severin 

Mathiesen, behandlet Tormod svært romslig og fikk innvilget lønn når han hadde fri for 

trening og konkurranser. Tormod har ved flere anledninger gitt uttrykk for stor 

takknemlighet for den støtten han fikk hos det familieeide selskapet. Tormod gikk av 

med pensjon noen år etter at Moelven i 1994 overtok sagbruksvirksomheten i 

Mathiesen Eidsvold Værk. 

 

Av æresbevisninger fikk Tormod 

Holmenkollmedaljen i 1960, Norges 

idrettsforbunds jubileumsplakett i 1963 og ble 

æresmedlem i Eidsvold Værks Skiklubb i 

1963. Han var medlem av Gullklubben hvor 

han ofte deltok i klubbens møter og hyggelige 

samvær. Tormod ble medlem i NIV i 2006 og 

var en tid medlem av rekrutteringsutvalget. 

Tormods premiesamling er gitt til Eidsvoll 

kommune og er utstilt i kommunens bibliotek. 

 

(Bilde til venstre viser Tormod Knutsen i fint driv slik han 

blir presentert i Æresgalleriet med bilde fra Innsbruck 1964 

Red. merk.) 

Foto NTB 

På det administrative området var Tormod formann i Eidsvold Værks Skiklubb i 

perioden 1983-1986 og han gjorde en stor innsats da historien om Eidsvold Værks 

Skiklubb fra etableringen i 1881 til nyere tid skulle kartlegges og skrives. Han deltok 

helt fram til sin død i de ukentlige møtene i Eldres avdeling i Skiklubben. Her var han 

et sentralt midtpunkt som med sitt gode humør, sin væremåte og evne til å fortelle gode 

historier vil bli dypt savnet. Tormod var en av stifterne av Eidsvoll Orienteringslag da 

det ble stiftet i 1960 og han var med som styremedlem i flere år. Han deltok som 

orienteringsløper i flere tiår og var ivrig deltaker i turorientering. Han likte seg godt i 

skog og mark og var senest sist høst fram til snøen kom på flere skogsturer enten alene 

eller sammen med venner. 

Jeg lyser fred over vennen, skiløperen og hedersmannen Tormod Knutsens minne. 

 

Hamar 30 april 2021 
Mikkel Dobloug 
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«Erlings epistel» # 6 
 

 
 

Erling Rimeslåtten 
Foto privat 

«Lykkerus og tomhet» 

 

Korona-situasjonen er kjedelig. Fremtiden er 

usikker. Selv om idretten fortsatt underholder 

meg på TV, drømmer jeg meg tilbake – til 

forrige vinter-OL i Pyeong Chang 2018. Med 

14 gull-, 14 sølv- og 11 bronsemedaljer ble 

Norge beste nasjon. Følelsene var preget av 

lykkerus etterfulgt av tomhet: 

 

 

 

Lette febrilsk i avisene etter mer OL-stoff. Prøvde å lese andre nyheter, og fant ut at ting 

faktisk hadde skjedd både hjemme og ute. Sjekket sportssidene nok en gang uten å finne 

annet enn etterdønninger. Tomhetsfølelsen var som om jeg i noen fantastiske minutter 

har hatt på en storlaks, men som slapp flua rett før den skulle i hoven. Samtidig 

opplevdes en følelse av stolt lykke, som ble forsterket når tidligere innen- og 

utenlandske kolleger gratulerte meg med innsatsen. Som om jeg – en pensjonist – hadde 

hatt noen som helst innflytelse på den norske suksessen.  Som den hilsenen jeg fikk fra 

Jeff Hastings – tidligere amerikansk skihoppelev med «sur» 4.plass fra OL 1984: 

 

Erling, 

Congratulations to you and Norway on an incredible Olympics. 

I loved watching and thinking:   

a) you had a role in this success and 

b) you must be going crazy! 

 

It really warms my heart that the work hard, play hard, play fair mantra that I 

believe to be Norway can pay off in a world that seems steeped in anger, lying 

and cheating as the tools for success. 

 

Maybe there is hope for the rest of us. 

 

Best 

Jeff 

 

Skrevet i 2018 - og dermed i lys av Trumps presidentskap - var mailen til ettertanke! 

 

Ikke åpenbart at OL på TV er utelukkende sunt. Men fytterakker´n så moro! Og moro er 

vel sunt? I iallfall for et par ukers tid og spesielt i et delvis nedstengt land. 

Og nå starter 3stk VM snart.   (Artikkelen ble skrevet før første vinterVM i 2021 – red. merkn.) 
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Som gammel Olympia-topper er jeg jo mer enn normalt opptatt av toppidrett, for 

utenforstående i overkant engasjert. Til dette hører sterke, følelsesmessige utladninger 

når nordmenn (og noen ganger andre …) presterer på artistisk nivå. Under OL i 2018 

kom mitt engasjement til uttrykk hjemme i kjellerstua under sendingene på 

ettermiddagen der jeg satt mutters alene mens kona var på jobb. Høye, ukontrollerbare 

og uartikulerte rop(skrik) hadde sikkert skremt vettet av naboer om de hadde vært 

hjemme. Koronasituasjonen innbyr til tilsvarende, isolerte utbrudd i kjellerstua i tida 

framover, men jeg lengter jo etter å treffe Rune Tribune og andre gale nordmenn på et 

eller annet arrangement i «frihet».  Da kan jeg rope sammen med andre! 
 

Erling Rimeslåtten 

 

 

 

JUBILANTER fremover 

 

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

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd. År 70 75 80 85 

Gerhardsen Rune Skøyter 13 6 1946   75     

Heggelund Lars Petter Svømming 14 6 1946   75     

Viervoll Veslemøy Gym/turn 4 7 1941     80   

Mørk Brit Gym/turn 22 7 1936       85 

Andresen 
Laila Karin 

Lea 
Skøyter/idr. adm 24 7 1951 70       

Staff Peer Hallvard Orientering/idrettslege 9 8 1941     80   

 

 

MØTER fremover 

 

Følgende møter er foreløpig planlagt: 

 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

07. september Sandefjord / Årsmøte Vertskap Jotun 

12. oktober TBD TBD 

09. november TBD TBD 

14. desember TBD / Julemøte TBD 
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Anmeldelse: 

«Et steg foran 

veien til varig løpeglede» 
 

 

Sportskommentator og mangeårig løper, Jann 

Post, har kommet med en bok flere vil kjenne 

seg igjen i. 

 

Men først litt om forfatteren. 

 

Som langrenns-kommentator har han ofte før 

skirennet, gått gjennom de løypene han skal 

kommentere skirennene fra, for å ha bakgrunn for 

sine kommentarer under sending. 

Under en test i monsterbakken før Tour de Ski 

avsluttingen i januar 2011, fikk han en skikkelig 

aha-opplevelse som gjorde at han tok tak i sin 

egen helsesituasjon. 

 

Han ble etter hver hekta på løping og har siden 

holdt dette ved like bl. annet gjennom deltakelser 

i flere New York Maraton og andre 

langdistanseløp. 

 

Hans beskrivelse av sine emosjonelle følelser etter å ha gått i mål på New York Maraton 

første gang i 2011, kjenner jeg sterkt igjen etter målgang ved mitt første 

Birkebeinerrenn. Også mine tårer presset på og mestringsfølelsen var enorm tilsvarende 

hans opplevelser i New York. Som han beskriver – der og da blir man hektet på 

aktiviteten. Han på løp – jeg på ski. 
 

Senere kommer han tilbake med både en svært nyttig treningsfilosofi som godt kan 

gjelde for også de godt voksne mosjonistene, selv om man ikke skal konkurrere på de 

lengste løpene. 

Hans beskrivelse av å legge forholdene til rette for at det skal være enkelt å komme seg 

ut å trene er viktig å ta med seg. De enkle delmålene kan også gjøre det lettere å komme 

deg igjennom treningen eller om du vil konkurransen. 
 

Spesielt er det viktig at han har beskrevet den eneste mirakelkuren som virkelig gjelder 

– det er kontinuitet. Han har så rett, så rett. 
 

En rekke gode råd og treningsprogram har han også funnet plass til. 

Så boken anbefales på det varmeste. Kontakt post@vigmostadbjorke.no  
 

Petter Riiser 

mailto:post@vigmostadbjorke.no
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Et tidsbilde fra turnverdenen. 
 

 

Under EM i turn i Basel, Sveits, i 

slutten av april, imponerte den russiske 

Europamesteren, Nikita Nagornyy, alle 

med å være den første i verden til å 

gjøre trippel salto i sitt frittstående. 

Elementet har derfor fått hans navn. Til 

alt overmål gjorde han også pikert 

trippelsalto (med hofteknekk og strake 

ben) i finalen. Det har uten tvil skjedd 

en stor utvikling i turn over tid. Ikke 

bare har turnerne som er blitt bedre – 

apparatene er også blitt utviklet til en 

helt ny verden. 
 

 

På 60-tallet turnet man frittstående på parkettgulv lagt rett på betong. Den gang gjorde 

faktisk finnen Lasse Laine dobbelt salto, og ble Europamester i frittstående nesten bare 

«fordi han overlevde» dette. 
 

 

På 70-tallet kom det frittstående tepper, 

like støtdempende som et vanlig 

stueteppe, men man sklei ikke lenger 

på våt parkett. Etter hvert utviklet teppe 

seg til å bli to cm tykt med 

støtdempende gummi på undersiden (se 

illustrasjon). 
 

På 80-tallet startet utviklingen av hele 

frittstående golv – noe som de seneste 

årene har tatt helt av. 
 

Nå er det egentlig et 12x12m 

oppbygget (40-50cm) tumblingfelt 

med store springfjærer i bunn og lag-

på-lag med støtdempende materiale 

som også skal gjøre det mulig å 

dempe en landing og stå. Helt på 

toppen finner vi igjen det gamle 

frittståendeteppe.  
 

 

Før var all tilgjengelig kraft i egen sats – nå gjelder det også å utnytte kraften fra 

springfjærene i golvet i satsen og de dempende lagene på toppen i landingene. 
 

Tekst og bilde: Lars Kolsrud 
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Anmeldelse: 

«Senior - 

Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv» 
 

 

Mette Bugge er en av våre mest meriterte sportsjournalister. 

Hun mottok NIVs journalistpris allerede i 2009 og er blant 

annet kåret til årets seniorprofil i 2016. 

Ettersom journalistikken stadig har utviklet seg til mer og mer å 

bli vurdert etter antall «klikk» i nettavisene, er hun nesten blitt 

«ensom og verneverdig» i sin yrkesgruppe. Mette Bugge er til å 

stole på, både for utøvere og lesere og hun har alltid samlet 

masse informasjon om de tema hun skriver om. Nå har hun 

plukket ut deler av sin informasjon til boken, Senior. 

 

Jeg trodde dette var en bok til meg i min alder da jeg kjøpte den, men jeg burde hatt den 

på nattbordet og lest den for ti-tjue år siden, som yrkesaktiv eller sjef. Her påpekes det 

mye som kan gjøre en forskjell – både for eldre, yngre, ledere og ansatte som kan gjøre 

hverandre bedre, bygge gode team, for å få en bedre arbeidsdag og for bedre å benytte 

og utnytte tilstedeværende senior-kompetanse. 

I etterpåklokskapens avslørende lys kan jeg - og sikkert mange med meg - klart se 

områder der vi kunne tenkt på og tilrettelagt bedre, den gang vi faktisk var i posisjon til 

å gjøre dette. Det kunne gitt en bedre forvaltning av erfaring, kunnskapsoverføring og 

opparbeidet nettverk. Jeg tror hverken NIF eller særforbundene oppleves som spesielt 

gode på dette, - selv om de har prestasjonskulturen i sin midte og formidler kunnskap 

om dette utenfor egen organisasjon. 

 

Mette Bugge har truffet mange mennesker og med sine journalist-gener har hun samlet 

vurderinger, kunnskap og visdomsord fra de fleste. Sammen med historier fra sine egne 

erfaringer, reflekterer hun omkring tema som: Alder, omstillinger, sjefens betydning, 

digital verden, inspirasjon fra idretten, mestring eller rivalisering og oppsummerer det 

hele i kapittelet: «Bugges metode». Jeg kunne dessverre ikke være med under Mette 

Bugges Zoom-forelesning for NIV 10. mai, men oppsummerer boken slik: 

 

Det er aldri for sent å «lytte og lære, være åpen for input og å ta til seg av det andre har 

å by på». Positiv, uredd, nysgjerrig, ydmyk og ærlig er alle honnørord som kan beskrive 

journalisten, Mette Bugge. Både unge og eldre i arbeidslivet kan ha nytte av å søke å 

tilegne seg de fleste av disse egenskapene – og å bruke Mettes «lille røde» Senior-bok 

til å forankre betydningen av honnørordene på veien til et langt og lykkelig arbeidsliv. 

 
Lars Kolsrud 
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Ytringsfrihet i idretten 
Et web-seminar i regi av Norsk Idrettsjuridisk forening 

27. april 2021. 

 

Norsk Idrettsjuridisk forening inviterte våre medlemmer til å delta på dette web-

seminaret. Redaktøren samt en rekke av våre medlemmer deltok. Utgangspunktet 

for seminaret var bestemmelser i det olympiske charteret paragraf 50: 

 

 
 

Innledere var Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Leif Welhaven, Kristin Kloster Aasen og 

Trond Solvang. 

Ordstyrer Torbjørn Evjenth, styremedlem i Norges Idrettsjuridisk forening. Dert var 

mer enn 100 deltakere. 

Redaktøren talte 8 av våre medlemmer fulgte seminaret på nettet. 

 

Astrid Uhrenholdt Jacobsen 

Er tidligere toppidrettsutøver i langrenn, medlem av NIFs 

utøverkomité. 

 

Bakgrunnen til at denne diskusjonen kom opp var flere innspill 

fra utøvere om å kunne bruke den olympiske arenaen til å 

komme med en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling. Kunne 

man bruke artikkel 50 i IOC’s charter til dette?  
 

Foto: mot.no 
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NIF også oppdrag fra IOC som bad at den nasjonale olympiske komité kunne se på 

dette. 

 

Hensikten til artikkel 50 er at det skal være ingen politiske markeringer i forbindelse 

med de olympiske leker. 

I henhold til charteret er det mange arenaer der det ikke er tillatt å vise sine synspunkter. 

 

Men også arenaer der det er tillatt å vise protester, eks. vis under: 

• pressekonferanser 

• intervjuer 

• lagsmøter 

• på digitale plattformer. 

 

Utøverkomitéen peker på at det finnes flere gode kanaler og muligheter for 

kommunikasjon som foretrekkes til dette formålet. 

 

Premieutdeling og åpnings/avslutningsseremoni bør bevares som nøytrale arena. 

En eventuell endring av artikkel 50 må ta høyde for dette. 
(Foredraget ligger på våre hjemmesider som en PDF-fil. Red. anm.) 

 

 

Leif Welhaven er kommentator i VG-sporten. Han har jobbet i VG 

siden 2002 og var tidligere nyhetsleder, nyhetsreporter og 

utenrikskorrespondent. Welhaven har også bakgrunn fra 

Aftenposten og Budstikka. Syv års utdannelse innen jus, 

statsvitenskap, journalistikk og strategisk kommunikasjon. 

Han er tidligere fotballspiller. 

Nå stiller han seg kritisk til IOCs regel nr. 50. 

 

Kritikken mot «Rule 50» 

 

Man bør begynne i motsatt ende i forhold til det Astrid snakket om. Menneskerettene 

bør legges i bunn - ikke IOC’s charter. Ytringsfriheten er tuftet på de grunnleggende 

regler helt fra 1700 tallet. 

Hvor er egentlig legitimiteten fra IOC til å kunne begrense utøvernes rett til å kunne 

ytre seg?? 

 

Artikkel 50 fremstår som en form for paternalisme på de privilegertes premisser. 

 

Er hensyn til en IOC regel mer tungtveiende enn en individuell rettighet som et hvert 

menneske har. 

 

OL har aldri vært nøytralt. 
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Hvor stor er egentlig utøvernes mulighet til å påvirke regel 50?? Hvor samlet er 

utøverne egentlig?? 

 

Påstand om at utøvere ofte blir presset til stillhet. 

 

«Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv» Arnulf Øverland 

 
(Foredraget ligger på våre hjemmesider som en PDF-fil. Red. anm.) 

 

 

 

 

Kristin Kloster Aasen er utdannet jurist og har etterfulgt 

Gerhard Heiberg i den Internasjonale Olympiske Komité. 

Hun har også vært medlem i Idrettsstyret og president i 

Norges Rytterforbund. 

 
 

Foto: NIF 
 

Plassering i artikkel 50 

Charteret inneholder bestemmelser for hele den olympiske aktiviteten. I begynnelsen 

(artikkel 6) handler det om de rettigheten man har som menneske under lekene. 

 

Utøverne konkurrerer på vegne av sine nasjonale olympiske komitéer, ikke sine land 

eller sponsorer. 

 

De fleste av utøvere ønsker å opprettholde seierspallen, åpnings- og lukke 

arrangementet slik det er i dag. 

 

 

 
 

Foto: UiO 

 

 

Professor i rettsvitenskap i Oslo, Trond Solvang, med blant annet 

Idrett som spesialfelt. 

 

 

Ytringsfrihet som menneskerett og forholdet til idretten. 

Det er de nasjonale statene som er forpliktet i henhold til menneskerettighetene. 

Artikkel 10 i menneskerett sier dette. 

Det er nasjoner som kan ilegges straff for brudd på menneskerettighetene, ikke 

organisasjoner. 

Solvang nevner Sveits og Tyrkia som eksempler. 
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Uanmeldte dopingprøver ble forsøkt, men utøveren vant ikke fram. Kl 11:00 til 06: om 

morgenen ble det anmodet om at det ikke skulle tas dopingprøver. 

 

Er i utgangspunktet begrensninger i deltakelse, men må sees i sammenheng til om det er 

urimelig. 

 

De nasjonale rettighetene er et ikke analysert begrep. 

 

WADA-koden og menneskerettighetene. 

Uskyldig inntil det motsatte er bevist – i ytterkant av menneskerettighetene. 

Relativistisk tilnærming til menneskerettighetene. 

 

 

Ingen sanksjoner er ilagt til organisasjoner for brudd på menneskerettsbruddene. 

 

Og slik var vi samlet under møtet: 

 

 
 

Petter Riiser 
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Siste nytt fra Idrettstinget 

 
Vårt siste medlem i redaksjonskomiteen har skrevet dette fra 

Idrettstinget 2021 

 
Høydehus-vedtak og sluttstrek for debatten 
 

Så ble det endelig fastslått - en gang for alle – norske 

idrettsutøvere må ikke lenger reise til Alpene eller 

andre høyereliggende strøk for å oppnå fordelen av å 

trene i «tynn» luft. Nå kan du når vedtaket settes ut i 

livet i løpet av høsten, nøye deg med å reise til 

Høydehuset i Trysil eller tilsvarende, for at kroppen 

skal produsere flere røde blodceller. 

Stemmetallene 130 mot 33 på Idrettstinget, borger 

også for at det er satt sluttstrek for debatten i denne 

omgang – og det er lite sannsynlig at det blir en ny 

omgang de nærmete ti-årene. 

 
 

Harald Bråten 
Foto privat 

 

Fritt fram for høydehus 
 

Debatten var jo ganske heftig i forkant av Idrettstinget – og til tross for 

utsettelsesforslag - ble det et massivt flertall for å avskaffe forbudet – en gang for alle. 

Underveis opp mot ting-vedtaket ble det også reist tvil om nytten av et opphold i 

høyden, både reelt – og i høyderom. Forskjellene er marginale, hevdes det. 

Etter et besøk i det ikke-operative høydehuset i Trysil for noen år siden, skal det medgis 

at undertegnede nok ville satt mer pris på et høydeopphold i Alpene enn å være 

innelukket i Trysil. Men nå er det altså fritt fram. Gjør det som passer deg, din idrett, 

ditt forbund og ikke minst din og idrettens lommebok best! 

 

 

Nok å snakke videre om 

 
Et 27 år gammelt stridstema er ikke lenger en del av dagsorden. Heller ikke opprettelse 

av en uavhengig påtalenemnd, en gjenganger på flere Idrettsting. Likevel har vi som er 

interessert i idrett nok å snakke videre om. Alle tema er kanskje ikke like prinsipielle, 

men Idrettstingets sammensetning er en god gjenganger. Skal vi ikke snart søke OL 

igjen? Vi som jobbet for å gjenta 1994-suksessen i 2022, har i hvert fall et berettiget håp 

om at noen våger seg utpå tynnisen igjen. 
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Boikott eller ikke 

 
Boikott eller ikke vil jo være et tema for fremtidige store og små arrangement, og ikke 

bare fotball-VM i Qatar. Og apropos fotball: «Av alle ting som ikke er viktige, er fotball 

det viktigste», skal Drillo ha sagt. Da kan vi jo fortsette å diskutere Ole Gunnar 

Solskjærs suksess som Manchester United-manager, og den tapte straffespark-

konkurransen, som med en annen utgang ville gitt Kristiansunderen (med en årslønn på 

100 millioner) nettopp den endelige bekreftelsen på at «Det er typisk norsk å være god». 

 

Og nå med klarsignal for bruk av høydehus, blir vi kanskje enda bedre? Ja, hvem vet! 

 
Harald Bråthen 

 

 

Dette er det nye Idrettsstyret 
 

Idrettstinget har valgt nytt idrettsstyre for tingperioden 2021–2023. Sondre Sande Gullord ble 

valgt som 2. visepresident. 

Etter endringer av NIFs lov på Idrettstinget i 2019, som berører valgbestemmelsene og 

innføring av 2-årlig tingperiode, er ikke alle styremedlemmene i Idrettsstyret på valg i 

2021. I Idrettsstyret er 2. visepresident og 4 styremedlemmer på valg. Det ble også 

vedtatt på Idrettstinget i 2019 at to kandidater til Idrettsstyret må være 26 år eller yngre. 

Alle tillitsvalgte i lovbestemte utvalg er på valg i 2021. 

Her er det nye Idrettsstyret, inkludert valgte kandidater for 4 år på Idrettstinget i 2019. 

Nye medlemmer er uthevet. 

• Berit Kjøll (president), Bærum Rideklubb (ikke på valg) 

• Vibecke Sørensen (1. visepresident), Oslo IL (ikke på valg) 

• Sondre Sande Gullord (2. visepresident), Nydalens Skiklub (valgt for 2021-2025) 

• Zaineb Al-Samarai, Holmlia Sportsklubb (ikke på valg) 

• Sebastian Henriksen, Kvaløya Sportsklubb (ikke på valg) 

• Astrid Strandbu, Tromsø IL (ikke på valg) 

• Ole Rogstad Jørstad, Sportsklubben Nessegutten (valgt for 2021-2025) 

• Elisabeth Faret, Ishockeyklubben Stavanger (valgt for 2021-2025) 

• Erik Unaas, Indre Østfold O-lag (valgt for 2021-2025) 

• Marco Elsafadi, Bønes Basketballklubb (valgt for 2021-2023) 

• Sara Stokken Rott, Kalandseid IL (valgt for 2021-2025) 
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Disse tre er nye medlemmer i NIV: 
 

Per Rune Eknes 
 

 

 
 

Foto: privat 

 

Svømming har vært Per Rune sin idrett. Han har 

vært styremedlem, visepresident og president i 

svømmeforbundet i perioden 1996 – 2016. 
 

Han har sittet i flere utvalg oppnevnt av NIF. 
 

Internasjonalt har han vært medlem av styret og 

president i det nordiske svømmeforbundet  

2004 – 2016 og medlem av flere av FINAs 

komitéer, i tillegg til å ha vært president i det 

europeiske svømmeforbundet i 8 år. 

 

Hasse Farstad 
 

 

Det har vært skøyter som har vært den mest 

dominerende idretten for Hasse, selv om han også har 

vært aktiv innen sykling, fotball og svømming. 

Som journalist har han hatt en rekke viktige oppgaver 

innen sportsverdenen. 

I tillegg har han vært presseansvarlig i skøyte-VM 1981 

og 1983 samt presseattasjé i NOK 1985-89. Han har 

vært styremedlem i Norges Skøyteforbund og leder av 

Skøytemuséet 2002 – 2018. 

 

 
 

Foto: privat 

 

Harald Aarhus 
 

 

 
 

Foto: privat 

 

Harald har vært medlem av og leder av FIS 

kombinertkomité i perioden 1989 – 2010. 

 

Vært TD i kombinert i en rekke mesterskap, 

1990 – 2018, heriblant VM i Falun 1993, OL i 

Nagano 1998 og VM i Oberstdorf 2005. 

 


