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Endelig fysisk samling. 
 

Styret har funnet det nødvendig på bakgrunn av 

koronasituasjonen og råd fra myndighetene å 

utsette årsmøtet til 7. september i år. 
 

Styret leverer imidlertid sin årsrapport for året 

2020. 
 

Nå kan vi imidlertid samles og det ser ut som at 

medlemmene strømmer på for å delta på dette 

første møtet på svært lenge. 
 

Denne gangen er det store internasjonale 

konsernet Jotun som står som vertskap. 

Selskapet har 38 produksjonsenheter i 23 land 

med 67 bedrifter i hele 47 land. De er 

representert i over 100 land over hele verden. 
 

Deres verdisett er  

• Lojalitet 

• Omsorg 

• Respekt 

• Frimodighet 

Mye av dette gjenspeiles også i flere av 

idrettens organer. 
 

Vi gleder oss til å få se deres lokaler og høre 

mer om dem. 
 

Vi skal også ta opp to nye utøvere i Norsk 

Idretts Æresgalleri. 
 

Redaktør Petter Riiser 
 

 
  

NIV-NYTT 

Utkommer i januar, mai, august og oktober. 

 

Redaksjon:  

Petter Riiser, Harald Bråthen, 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 

M: 908 82 328 

E-mail: atle.sundelin@outlook.com  
 

Nestleder: 

Berit Skirstad 

Olav Aukrusts vei 58 F 

0785 Oslo 

M: 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 

M: 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 

Bergrådveien 5b, 0873 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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Program for årsmøte 2021: 
tirsdag 7. september kl. 16.00 med vertskap 

Jotun AS i Sandefjord 
 

Bussavganger til Sandefjord 
Fra Oslo: Hotell Opera kl 13:30 

Fra Sandvika: Sandvika bussterminal kl 13:50 

Fra Drammen: Stoppested til flybussekspressen til Torp flyplass kl 14:30. 
 

15:30 – 16:00 Registrering ved porten 

16:00 – 16:30 Samvær med forfriskninger 

16:30   Vi entrer møterommet 

16:40 – 17:00 Konsernsjef Morten Fon, Jotun, ønsker velkommen og presenterer 

konsernet. 

17:00 – 17:15 Vi minnes de som har gått bort siden sist 

Nye medlemmer presenteres 

Nye utøvere i Æresgalleriet presenteres. 

 

17.15 – 18.25 Årsmøte i NIV 
Åpning og velkommen ved leder Atle Sundelin 

Det velges møteleder og deretter skal følgende saker behandles: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

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

3. Styrets beretning 

4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

5. Innkomne forslag 

6. Fastsette innmeldingsavgift 

7. Fastsette årskontingent 

8. Forslag til budsjett for kommende år 

9. Valg av styre: 

Leder, nestleder, styremedlem – økonomi, styremedlem – sekretær 

4 styremedlemmer 

10. Valg av 2 revisorer 

11. Valg av valgkomité: Leder og 3 medlemmer. 
 

18:30 – 21:00 Middag 

• Utdeling av NIVs Ærespris for trener/leder 

• Utdeling av NIVs Journalistpris. 
 

Bussavganger fra Sandefjord 
Avreise Sandefjord ca. kl 21:15 

Ankomst Drammen: Stoppested til flybussekspressen ca. kl 22:15 

Ankomst Sandvika: Sandvika bussterminal ca. kl 22:35 

Ankomst Oslo: Hotell Opera ca. kl 23:00. 
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Saksdokumenter 

Leder informerer om hvor mange stemmeberettigede som er tilstede.  

Møteleder og referent velges. 

 

Sak 1 Godkjenne innkalling og saksliste  

 

Forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

 

 

Sak 2 Valg av 2 medlemmer som undertegner 

protokollen sammen med møteleder. 

 

 

Styrets forslag på medlemmer til å undertegne protokollen blir fremlagt på møtet. 

  

Forslag til vedtak: 

De foreslåtte medlemmer oppnevnes. 

 

 
 

Sak 3 Styrets beretning  

 

For perioden 1. januar 2020 – 31. desember 2020 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 32. årsmøte 11. februar 2020. 

DNV GL/Det Norske Veritas – var vertskap for årsmøtet i sine flotte lokaler på Høvik. 

Leder Atle Sundelin åpnet møtet og ønsket 84 medlemmer velkommen. 

 

På årsmøtet ble følgende styre valgt: 

Leder: Atle Sundelin (gjenvalg) 

Nestleder: Berit Skirstad (gjenvalg) 

Styremedlem - økonomi: Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Styremedlem - sekretær: Nina Kahrs (ny) 

Styremedlemmer: Ellinor Allergoth (gjenvalg), Lars Kolsrud (ny), Petter Riiser 

(gjenvalg), Anne Thidemann (ny). 

 

Revisorer: 

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

Leder: Per Wright (gjenvalg) 

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

Seeberg (gjenvalg), 

 

Styret har i perioden oppnevnt følgende utvalg 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Oppnevnt utvalg for vurdering av kandidater til Æresgalleriet: 

Leder: Petter Riiser. 

Medlemmer: Grete Schulstock Johansen, Jann Post, Bjørge Stensbøl og Anne 

Thidemann. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder: Atle Sundelin. 

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

 

Aftenpostens Gullmedalje: 

NIVs medlemmer i Gullmedalje-komiteen: Lars Kolsrud og Berit Skirstad. 

Fra Aftenposten: Eirik Fardal, Åge Dalby og Sarah Sørheim. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder: Anne Thidemann. 

Medlemmer: Karen Marie Ellefsen, Cato Zahl Pedersen og Per Bergerud 

(reserve: Arne Myhrvold). 

 

Rekrutteringsutvalg: 

Leder: Elisabeth Seeberg. 

Medlemmer: Marit Wiig, Anne Marie Lund Thorvik, Per Otto Furuseth og Berit 

Skirstad (som er kontakt inn mot styret). 

 

Kapitalplassering, lover og regler: 

Leder: Inge Hansen. 

Medlemmer: Harald Tronvik, Ellinor Allergoth og Lars Petter Heggelund. 

 

Redaksjonsutvalg:  

Redaktør: Petter Riiser.  

Medlemmer: Lars Kolsrud, Anne Thidemann og Nina Kahrs og fotograf: Håvard 

Lillegård. 

 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr 01.01. 2021 hadde NIV 163 medlemmer. 3 medlemmer har gått bort i perioden:  

• Bergljot Sandvik Johansen (9/1-20) 

• Olaf Evjenth (15/4-20) 

• Rigmor Andresen (8/9-20) 
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I perioden 01.01.20 – 31.12.20 ble følgende medlemmer tatt opp: 

• Sven Mollekleiv 

• Kristin Kloster Aasen 

• Solveig Sikkeland 

• Harald Bråthen 

• Harald Tyrdal 

 

Kort tid før jul i 2020 ble NIVs medlemsmatrikkel 2021 sendt alle medlemmer. 

 

Medlems - arrangementer 

Året 2020 har dessverre vært sterkt preget av Corona-pandemien som for Norges 

vedkommende har påvirket nesten all virksomhet fra februar måned. 

For NIV betød det at alle medlemsmøter i perioden mars – juni og i månedene 

november og desember ble avlyst. 

I månedene september og oktober ble det fra myndighetenes side åpnet for at foreninger 

som vår kunne avholde medlemsmøter for inntil 50 deltakere gitt at man overholdt 

myndighetens regler for slike sammenkomster. Styret i NIV valgte for disse møter å leie 

det største auditorium ved Norges Idrettshøgskole til formålet. Det ble også improvisert 

enkle serveringer etter møtene. 

I perioden mai – juli besluttet styret å utgi elektroniske utgaver av NIV Nytt for å 

opprettholde medlemskontakten. Tre elektroniske NIV NYTT ble publisert, ett i mai, ett 

i juni og ett i juli. Av samme grunn ble det utgitt en fullstendig papirutgave av NIV Nytt 

kort tid før jul i 2020. 

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

følger videre opp den tradisjonen. 

NIV rakk å avholde to medlemsmøter etter tradisjonell modell før Corona-pandemien 

preget samfunnet, dvs i møterommet ved NIFs kantine og med felles lunsj i kantina i 

forkant av medlemsmøtet. 

 

 

Medlemsmøter 

 
Dato Kåsør Tema Delt. 

14.01.20 Berit Kjøll «Idretten vil» 52 

10.03.20 John Rasmussen «Superglidens egentlige pris» 39 

08.09.20 Dag Vidar Hanstad «For å ta vare på fortiden: 

Nettundervisning for fremtiden» 

35 

13.10.20 Rakel Rauntun «Norsk idretts omdømme i fremtids-

perspektiv» 

38 

 

Pga. myndighetenes Corona-regler ble både et spesielt sommermøte og 

julemøtet/julebordet avlyst. 
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Årsmøtet 2020 og presentasjonen av det digitale Æresgalleriet 

Årsmøtet og den etterfølgende middag ble avholdt i DNV GL (Veritas) lokaler på 

Høvik. Konferansier for denne delen var Sven Mollekleiv. Konsernsjef Remi Eriksson 

ønsket alle velkomne til DNV GL (Veritas) og ga en kort redegjørelse om DNV GLs 

virke og verdier. 

 

Årsmøtet 2020 ble sterkt preget av at det nye digitale Idrettens Æresgalleri (Idrettens 

«Hall of Fame») ble åpnet samtidig som nye utøvere og lag i Æresgalleriet ble 

offentliggjort. Ved inngangen til årsmøtelokalene hadde vi fått anledning til å minnes 

det gamle fysiske Æresgalleriet ved å plassere ut noen av utøverplakatene som hadde 

hengt i Håkons Hall på Lillehammer. Etter denne fremvisningen av deler av det gamle 

Æresgalleriet, ble alle de gamle plakatene makulert. 

Styret hadde invitert en rekke prominente personligheter til åpningen av det nye 

Æresgalleriet på nettet, heriblant Norges Idrettsforbunds president Berit Kjøll, 

Fylkesmann for Viken og Oslo Valgerd Svarstad Haugland, samt flere av de sist 

oppnevnte personer i Æresgalleriet, herunder Suzanne Pettersen og Odd Bjørn 

Hjelmeset. 

Årsmøtemiddagen foregikk i DNV GLs Kantine. Konsernsjefen i DNV GL, Rimi 

Eriksen, ønsket alle velkommen til bords med «uten mat og drikke - duger heltene 

ikke!» Som seg hør og bør ledet NIV’s medlem Oberstløytnant Johan Baumann deretter 

an i H.M. Kongens skål. 

 

Under årsmøtemiddagen ble NIVs Ærespris og NIVs Sportsjournalistpris utdelt:  

NIVs Journalistpris ble overrakt journalist John Rasmussen. 

NIVs Ærespris for 2019 ble tildelt Per Ravn Omdal. Omdal benyttet anledningen til å 

takke for prisen samtidig som han rundet av taffelet på en flott måte: 

 

«Deres Majestet, kjære idrettsvenner, jeg takker hjerteligst for æresprisen som 

jeg setter uhyre stor pris på.» 

V 

idere sa han: 

«Idretten er en samfunnsfaktor som kanskje er det viktigste vi har. Ungene 

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

integrering skaper rom for annerledes het, samtidig skapes noen gode 

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

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

 

Avslutningsvis overrakte leder Atle Sundelin konsernsjefen ved DNV GL, Remi 

Eriksen Tom Schankes samlede verker og takket konsernet for gjestfriheten og en flott 

kveld, samtidig som han ga blomster til Per Wiggo Richardsen, Maria Aamo Gullhav og 

Sven Mollekleiv fra DNV GL som alle tre hadde bidratt sterkt til den vellykkede 

gjennomføringen. 
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NIV-Nytt 

I Corona-året 2020 er det utgitt 4 nummer på papir (januar, april, oktober og desember) 

og i tillegg 3 nummer digitalt (mai, juni og juli). 

Medlemsbladet gjengir referater fra medlemsmøter og andre NIV-arrangementer, 

minneord over medlemmer som har gått bort, jubileumsdager, enkelte bokomtaler av 

bøker skrevet av NIV-medlemmer og eventuelle andre innspill. 

Vi prøver å få med en god del bilder også. 

 

NIVs nettside (idrettsveteraner.com) 

En forsøker å oppdatere Nettsiden med noen aktuelle NIV-aktiviteter etter hvert og 

knytter bl.a. også internettsiden til NIV-Nytt. 

Det arbeides kontinuerlig med oversikt over og arkivering digitalt av dokumenter for 

organisasjonen. 

 

NIVs Arkiver 

NIV har arkivplass til disposisjon i kjelleren i NIF-bygget på Ullevål. Der er NIVs 

papir-arkiv ajourført frem til og med 2016 av Håvard Lillegård, samt nye papirutgaver 

av NIV Nytt og Medlemsmatrikkelen blir oppbevart. Alt annet arkivmateriale fra 2017 

og fremover blir lagret elektronisk i en Dropbox, merket NIV Styre, på nettet. 

 

Norsk Idretts Æresgalleri 

NIV lanserte sitt nye digitale Norsk Idretts Æresgalleri under Årsmøte 11. februar 2020. 

I forbindelse med lanseringen ble to av «deltakerne» i Æresgalleriet Suzann Petersen og 

Odd-Bjørn Hjelmeset spesielt invitert til å foreta den offisielle åpningen sammen med 

H.M Kong Harald. 

Utviklingen av det nye digitale Æresgalleriet ble gjennomført som et samarbeid mellom 

NIV og NTB, hvor NTB sto for det tekniske utviklingsarbeidet. Driften av Æresgalleriet 

styres av en driftsavtale mellom NIV og NTB. I henhold til denne avtalen har NIV 

sikret seg adgang til å korrigere tekster i galleriet. I 2020 har dette vært spesielt viktig 

siden vi hadde engasjert professor Matti Goksøyr ved NIH til å kvalitetssikre alle 

presentasjoner. Arbeidet med oppretting av tekster pågår fortsatt ved inngangen til 

2021. 

I 2020 har NIV dessuten sondert muligheten til å få finansiert teknisk utvikling og 

oversettelse av alle tekster til engelsk. Også dette arbeidet vil fortsette i 2021. 

Allerede under lanseringen i februar 2020 ble det opplyst at NIV ville søke kontakt med 

NIF med tanke på å finne en løsning sammen med NIF for Æresgalleriets fremtid. NIV 

har i september 2020 fremmet et forslag for /NIF om hvordan NIV kunne tenke seg 

fremtiden. NIV mottok i desember 2020 brev fra NIFs generalsekretær hvor hun 

beklageligvis måtte si at NIF grunnet sterke kutt i tilgjengelige midler ikke kunne påta 

seg et ansvar for Æresgalleriet hverken arbeidsmessig eller økonomisk. Styret vil følge 

opp avslaget med å høre om NIF i det minste vil kunne gi oss støtte i arbeidet med å 

sikre distribusjon/visning på egne skjermer av Æresgalleriet i idrettens 

organisasjonsledd og idrettsrelaterte institusjoner, samt bistand til å markedsføre 

Æresgalleriet gjennom idrettens organisasjonsledd. 
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Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

NIVs Ærespris kan «tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig 

fortjenstfull innsats for idretten i de senere år. Det skal i tillegg legges vekt på konkrete 

resultater som kan føres tilbake til vedkommendes virke». 

For 2019 ble prisen tildelt Per Ravn Omdal 

Begrunnelse: Årets vinner har viet sitt liv til fotball på hele spekteret fra toppfotball til 

frivillig innsats for grasrotfotball. Per Ravn Omdals første tillitsverv i NFF var allerede i 

1974, og siden har han mange år som president i NFF, visepresident i UEFA og 

styremedlem i FIFA bak seg. Etter alle år på toppen i norsk og internasjonal fotball har 

Omdal fortsatt med et omfattende arbeid for grasrotfotballen som ligger hans hjerte 

nærmest. Det genuine engasjementet hans, og omfanget av dette arbeidet, er spesielt 

oppsiktsvekkende og har vært viktig for komitéen i valget av Omdal. Dette arbeidet har 

brakt ham, og bringer ham fortsatt, land og strand rundt i vårt eget land, samt til mange 

såkalte utviklingsland rundt omkring i verden. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

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

gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av journalistikken innenfor 

idrettsområdet». 

 

For 2019 fikk John Rasmussen (Dagbladet) prisen 

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

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

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

og der Rasmussen har vært sentral som sportsjournalist. Denne journalistikken vil trolig 

bety en radikal omlegging av smørehverdagen for alle som er involvert i internasjonalt 

langrenn, og ikke minst for norsk langrenn – og norsk vinter kultur. John Rasmussen 

har ellers i en årrekke vært en av de mest reflekterte fagskribentene i langrenn. Å hedre 

han vil gi prisen en helt ny aktualitet fordi den legger opp til en pågående journalistisk 

utvikling. 

 

Aftenpostens Gullmedalje 

For 2019 ble Gullmedaljen tildelt Therese Johaug 

For 2020 ble Gullmedaljen tildelt Erling Braut Haaland 

 

Oslo 24. august 2021 

 

Atle Sundelin  Berit Skirstad  Nina Kahrs  Lars Petter 

Heggelund 

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

 

Ellinor 

Allergoth 

 Lars 

Kolsrud 

 Petter 

Riiser 

 Anne M. 

Thidemann 

(Sign.)  (Sign.)  (Sign.)  (Sign.) 
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Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 

 

 
 

Sak 4 Årsregnskap og revisorberetning 
 

 

 

 
 

  

Noter
Regnskap

2020

Budsjett

2020

Regnskap 

2018/19

01.10.18-

31.12.19

Inntekter

Medlemskontingent 53 000             55 000             59 800             

Arrangementsinntekter 22 150             80 000             121 400           

Tilskudd NIF 30 000             30 000             30 000             

Tilskudd Æresgalleriet drift 30 000             30 000             

Nordisk Møte -                    -                    109 042           

Finansinntekter 736                   150 000           158 058           

Tilskudd Æresg.KUD 2019 250 000           250 000           

Bevilget Æresg. NIV 2018 250 000           

Sum inntekter 635 886           595 000           478 300           

Utgifter

Styret og medlemsmøter 1 30 218             30 000             33 670             

Administrasjonskostnader 2 63 738             100 000           108 667           

Arrangementsutgifter -                    110 000           309 382           

Gaver / Ærespriser 64 527             60 000             70 213             

Jubileumstidskrift -                    16 375             

Reiser, diverse -                    10 000             8 294                

Æresgalleriet innvestering 3 483 600           485 000           

Æresgalleriet drift 3 19 408             75 000             

Bankomkostninger 4 021                5 000                6 122                

Sum utgifter 665 512           875 000           552 723           

Resultat 4 29 626-         280 000-      74 423-         

Regnskap 2020
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Noter 2020 2019

Eiendeler
Anleggsmidler

18822 aksjer i DNB 5 616 160        616 160        

Fond Søderberg&partners 5 355 000        505 000        

Sum Anleggsmidler 971 160        1 121 160     

Omløpsmidler

Nordea driftskonto 61 549           21 904           

Nordea sparekonto 13 665           432 935        

Sum omløpsmidler 75 214           454 839        

Sum eiendeler 1 046 374 1 575 999 

Egenkapital og gjeld

Innskutt og opptjent EK 1 325 999     1 325 999     

Udisponert resultat 29 625-           

Overfør KUD bevilgning 250 000-        

Forskudd KUD -                  250 000        

Sum EK og gjeld 1 046 374     1 575 999     

Balanse
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1. Styre og medlemsmøter Budsjett Påløpt Resultat

30 000       30 218     218-             

2. Administrasjonskostnader Budsjett Påløpt Resultat

100 000     63 738     36 262       

3. Æresgalleriet

4.Resultatet

5. DNB aksjer og fond

Noter

På grunn av Corona-situasjonen ble det færre møter på Ullevål. 

NIH var positive til å stille lokaler til disposisjon, 

men lokalleie og bevertning der  ble naturligvis mer kostbart.

Den største utgiften er NIV-nytt og Matrikkelen med kr. 46 045.- 

Investeringen til  å få opprettet Idrettens Æresgalleri var på kr. 483 600,- .

NTB har fakturert kr. 4 852,- i driftsutgifter pr. måned fra september.

Våre 18822 aksjer i DNB var ved årsskiftet notert til kr. 168,- hvilket utgjør en 

samlet verdi på kr. 3.162.096,-. 

Vårt fond i Søderberg&Partners  som ble opprettet med kr. 505.000,- i november 

2016 hadde den 27. november 2020 steget til  kr. 579.075,- . Da ble det overført 

kr. 150 000,- for å finansiere Æresgalleriet.

Ved årsskiftet hadde vårt gjenstående fond hos  Søderberg & Partners en verdi på 

kr. 434.676,-.

I balansen i NIVs regnskap er våre verdipapirerer satt til kostpris .

Det var budsjettert med et resultat på - kr. 280 000,-. Vi hadde ikke lagt inn vår 

egen bevilgning fra årsmøtet 2018 på kr. 250 000,- i inntektsbudsjettet for 2020. 

Dette ble lagt inn  i årets regnskap og resultatet ble  - kr. 29 626,-. 
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NIV - Styrets beretning om økonomien for 2020 

 

Regnskapet viser et underskudd på kr. 29 625,-. 

Årsaken til underskuddet er at den digitale versjon av Idrettens Æresgalleri ble 

gjennomført i år og forventet utbytte på DNB aksjene ble utsatt til 2021. 

NIV avsatte på årsmøtet i 2018 inntil kr. 250 000,- til den nye versjonen av Idrettens 

Æresgalleri. Tilskuddet fra Kulturdepartementet til Idrettens Æresgalleri på 

kr. 250 000,- mottok vi i 2019 og ble balanseført i fjorårets regnskap. 

Disse summene ble i 2020 benyttet til å dekke investeringen i Æresgalleriet. 

Fakturaen fra NTB for opprettelsen av Æresgalleriet var kr. 483 600,-. 

Driftsutgiftene fra NTB startet fra september måned i 2020 og er utgiftsført med 

kr. 19 408,-. 
 

I 2020 har Olympiatoppen og Norges Olympiske museum bidratt til driften av 

Æresgalleriet med tilsammen kr. 30 000,-. 

 

Møteaktiviteten har i år vært redusert pga. Corona- situasjonen. 
 

Aktive-plasseringer. 

Forvaltningshuset AS ble fusjonert med Søderberg & Partners og vi har tatt ut  

kr. 150 000,- av våre fondsmidler til årets drift og investeringer.  

Årsaken til uttaket var at utbytte av våre DNB-aksjer er satt på vent av styret i DnB i 

påvente av beslutningen om utbetaling fra generalforsamlingen. 
 

Våre 18.822 aksjer i DNB var ved årsskiftet notert til kr. 168,- hvilket utgjør en samlet 

verdi på kr. 3 162 096,-. 

I balansen i NIVs regnskap er aksjene i DNB satt til kostpris som tidligere år. 
 

Vi hadde som ønske i 2020 å selge en del av DNB aksjene og plassere midlene i andre 

aksjer og/eller fond for å spre risikoen. På grunn av Covid-19 og den turbulente 

situasjonen i finansmarkedet og utsatt utbyttebetalinger, er ikke omplassering av DNB-

aksjene gjennomført. 
 

Revisorberetning 
 

Vi har gjennomgått NIVs regnskap for perioden 1.1.2020 – 31.12.2020. 

På grunn av Corona-året ble regnskapet sendt elektronisk og revisorene har bekreftet 

regnskapet via SMS. Årsregnskapet viser et underskudd på kr 29.625.- som er belastet 

foreningens egenkapital. Revisjonen har ingen bemerkninger til årets regnskap, og vi 

anbefaler dette til godkjenning. 
 

Brit Mørk 

(sign) 

 Jarl Bibow 

(sign) 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2020 godkjennes. 
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Sak 5 Innkomne forslag  

 

 

Sak 5.1 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 11.2 om undertegnelse 

av protokollen. 
 

Forslagsstiller: 

Styret 

 

Vedtektene § 11.2 lyder: 

Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med møteleder. 

 

Forslag til ny tekst: 

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen sammen med referent. 

 

Styrets begrunnelse: 

Det er uvanlig og heller ikke i tråd med NIFs lovnorm for idrettslag at protokollen 

underskrives av leder (bl. annet kan det reises spørsmål om hvilken leder, 

avtroppende, påtroppende eller møtedirigenten. Det er mer vanlig at den valgte 

referenten/protokollføreren skriver under protokollen, men dette står ikke i lov 

normen. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

 

Sak 5.2 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 11.4 om Årsregnskap, 

og revisjonsberetning. 
 

Forslagsstiller: 

Styret 

 

Vedtektene §11.4 lyder: 

Årsregnskap og revisjonsberetning. 

 

Forslag til ny tekst: 

Årsregnskap, styrets økonomiske beretning og revisjonsberetning. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styrets beretning (§11-3) og årsregnskapet (§11-4) er ofte tatt som samme sak. På 

årsmøtet i fjor ble 11-3 og 11-4 riktignok behandlet hver for seg, men 

årsberetningen (11-3) ble igjen avbrutt med lesning av den økonomiske 

beretningen før regnskapet (11-4) ble behandlet. Med det nye forslaget vil det bli 
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en mer naturlig form i behandlingen av disse sakene. Dette er også i 

overensstemmende med NIFs lovnorm. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

 

Sak 5.3 Forslag til tillegg i NIVs vedtekter § 11 Årsmøtets oppgaver 
 

Forslagsstiller: 

Styret 

 

Vedtektene lyder: 

Årsmøtet åpnes av leder og det velges møteleder. 

 

 

Forslag til ny tekst: 

Årsmøtet åpnes av leder og det velges referent og møteleder. 

 

Styrets begrunnelse: 

Det er i tråd med NIFs lovnormen for idrettslag at det oppnevnes en referent til å 

skrive protokollen. Det har vært vanlig at NIV gjør dette på sine årsmøter, men 

det står ikke i vedtektene. Derfor er dette forslaget bare en fastsettelse av det som 

har vært vanlig prosedyre lenge. 

 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 

Utvalget støtter forslaget. 

 

 

Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift  

 

Forslagsstiller: 

Styret 

 

Forslag til vedtak: 

Innmeldingsavgiften foreslås uforandret på Kr. 200,-. 

 

Styrets begrunnelse: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
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Sak 7 Fastsette årskontingent  

 

Styret har på bakgrunn av tidligere årsavgifter allerede bedt medlemmene betale inn 

denne avgiften for i år. 

 

Forslagsstiller: 

Styret. 

 

Forslag til vedtak: 

Årskontingenten foreslås uforandret på Kr. 400,-. 

 

Styrets vurdering: 

Styret finner ingen grunn til å endre denne avgiften. 
 

 

Sak 8 Forslag til budsjett 2021  

 

 

Poster
Budsjett 

2021
Noter

Regnskap 

2020

Buddsjett 

2020

Regnskap 

2018/19

01.10/18

31.12/19

Inntekter
Medlemskontingent 53 000      53 000          55 000          59 800             

Arrangementsinntekter 45 000      1 22 150          80 000          121 400           

Tilskudd NIF 30 000      30 000          30 000          30 000             

Tilskudd Æresgalleriet drift 30 000          280 000       

Nordisk Møte -                -                109 042           

Finansinntekter 200 000    2 736               150 000       158 058           

Tilskudd Æresg.KUD 2019 250 000        

Bevilget Æresg. NIV 2018 250 000        

Sum 328 000    635 886        595 000       478 300           

Utgifter
Styret og medlemsmøter 22 000      24 491          30 000          33 670             

Administrasjonskostnader 100 000    3 82 345          100 000       108 667           

Arrangementsutgifter 45 000      4 -                110 000       309 382           

Gaver / Ærespriser 55 000      51 647          60 000          70 213             

Jubileumstidskrift -             -                16 375             

Reiser, diverse 10 000      -                10 000          8 294               

Æresgalleriet innvestering 10 000      5 483 600        485 000       

Æresgalleriet drift 60 000      6 19 408          75 000          

Bankomkostninger 5 000         4 021            5 000            6 122               

Sum utgifter 307 000    665 512        875 000       552 723           

Resultat 21 000  29 626-    280 000-  74 423-       
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Noter til budsjettforslaget: 

1. Arrangementsinntekter 

Inntektene er basert på tidligere antall deltagere. Sommermøtet ble kansellert på 

grunn av Corona-situasjonen. Vi velger å subsidiere de resterende 

arrangementene sterkere. 

 

2. Finansinntekter 

DNB har avsatt i regnskapet 2019 kr. 8,25 pr aksje, for oss betyr det kr. 155 000,- 

i finansinntekt. Pga. Corona situasjonen ble dette ikke utbetalt. Styret i DNB har 

signalisert at det også kan bli utbytte for 2020. Summen på kr. 200 000,- er et 

anslag, men usikkert. Generalforsamlingen ble gjennomført i DNB 27. april 2021. 

Det ble vedtatt å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 9 

kroner per aksje i 2020. Eventuell utbetaling er ikke vedtatt enda. 

 

3. Administrasjonskostnader 

NIV-nytt utgjør den største kostnaden. I 2020 ble det produsert 4 nr. pluss 

matrikkelen. Vi hadde 4 utsendinger i og med Matrikkelen og ett nr. ble sendt 

sammen. Utgiftene til NIV-nytt var ca. kr. 50 000,-. 

I budsjettet er det lagt inn tilsvarende antall NIV-nr. dvs. 4 trykte nummer. 

 

4. Arrangementsutgifter 

Utgiftene blir lavere i forhold til tidligere år fordi sommerarrangementet ble 

avlyst. 

 

5. Æresgalleriet investering 

Summen er basert på erfaringstall og informasjon om kostnader for å legge inn 

nye personer. 

 

6. Æresgalleriet drift 

Summen er basert på avtaler for å drifte Æresgalleriet. 

 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2021 godkjennes. 

 

 

Sak 9 Valg av styret  

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder:  Per Wright, 

Medlem   Elisabeth Seeberg 

   Laila Andresen 

   Håvard Lillegård 
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KOMITÉENS INNSTILLING AV STYRE 

 

Valgkomitéen har henvendt seg til hvert av medlemmene i nåværende styre og forespurt 

om de er villige og har interesse for å fortsette også i kommende periode. 

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

nåværende styre og tanker om fortsettelsen. 

 

Seks av de åtte i styret svarte at de var villige til å fortsette. 

To personer, Ellinor Allergoth og Anne Thidemann, svarte at de ikke ønsket å fortsette. 

 

Valgkomiteen mener NIVs styre har gjort et meget godt arbeid i inneværende periode 

under de vanskelige forhold som pandemien har skapt. 

 

Komitéen innstiller derfor på gjenvalg av de seks. 

Oppgaven ble da å rekruttere to nye medlemmer som kunne passe godt inn i miljøet og 

med ønsket kompetanse. Det har komitéen funnet gjennom Tove Strand og Harald 

Bråthen. 

 

FORSLAG TIL NIV-STYRE 2021-22 

 

Leder Atle Sundelin (gjenvalg) 

Nestleder Berit Skirstad (gjenvalg) 

Styremedlem/økonomi Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Styremedlem/sekretær Nina Kahrs (gjenvalg) 

Styremedlem Petter Riiser (gjenvalg) 

Styremedlem Lars Kolsrud (gjenvalg) 

Styremedlem Tove Strand (ny) 

Styremedlem Harald Bråthen (ny) 

 

De 4 førstnevnte velges enkeltvis, de 4 styremedlemmene samlet. 

 

 

Sak 10 Valg av 2 revisorer  

 

FORSLAG PÅ NIVs REVISORER 

 

Valgkomitéens oppgave er også å innstille på valg av revisorer. 

Vi har henvendt oss til de to nåværende revisorer. De har gjort en flott jobb. 

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

 

FORSLAG 

 

Brit Mørk (gjenvalg) 

Jarl Bibow (gjenvalg) 
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Sak 11 Valg av valgkomitéen  

 

Leder har vært i kontakt med leder av valgkomitéen som har bedt seg fritatt fra 

ytterligere verv. Det er derved foreslått nytt medlem i komitéen og at Laila Andresen 

blir valgt som leder. 

 

Styret foreslår følgende valgkomité: 

 

Leder Laila Andresen Gjenvalg, men ny som leder 

Medlem Arne Kvalheim Ny 

Medlem Håvard Lillegård Gjenvalg 

Medlem Elisabeth Seeberg Gjenvalg 
 

 

 

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 

Holte Inger Marie Gym/turn 23 9 1936       85   

Carlsen Hans Petter Skøyter / Friidrett 27 9 1946   75       

Strand Tove Håndball / NIF 29 9 1946   75       

Nilsen Thor S. Roing 5 10 1931         90 

Nordby Svenn-Erik Bordtennis 1 11 1951 70         

Hansen Eldar Fotball 7 11 1941     80     

Lereim Inggard Idrettslege 9 11 1941     80     

Tyrdal Harald Håndball 25 11 1946   75       

Seeberg Elisabeth Ski/idr.adm. 30 11 1951 70         

 

 

Møter fremover 

 

Følgende møter er foreløpig planlagt: 

 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

07. september Sandefjord / Årsmøte Vertskap Jotun 

12. oktober Idrettshøyskolen Ikke bestemt 

09. november Ikke bestemt Ikke bestemt 

07. desember Olympiatoppen / Julemøte  
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«Erlings epistel» # 7 
 

 

 
 

Erling Rimeslåtten 
Foto privat 

«Olympiatoppens trenerfilosofi: 

Lever den i dag?» 

Olympiatoppens filosofi ble utviklet i perioden 

1984 – 88 gjennom «Prosjekt 88» ledet av 

Thor Ole Rimejorde. Filosofien ble 

videreutviklet gjennom 90-tallet og videre 

framover i en prosess som fortsatt pågår. Altså 

ikke som et «prosjekt» med en start og en slutt, 

men som en prosess der ny kunnskap, 

erfaringer og beste trenerpraksis danner 

grunnlag for bærende elementer i en 

trenerfilosofi. 
 

I en hektisk hverdag er det lurt å stoppe opp en gang iblant – konsolidere situasjonen og 

sikre at vi har med oss basis. Spesielt viktig i oppgangstider. 

Akkurat som en utøver som må «back to basic» for å komme seg videre.  
 

Olympiatoppen har som oppgave å kvalitetssikre særforbundenes toppidrett. I dette 

ligger arbeid med trenere som igjen påvirker utøvere. 

I hvilken grad ligger Olympiatoppens filosofi som grunnlag i arbeidet med 

trenerne? Og: Hva er egentlig Olympiatoppens trenerfilosofi? 

Her er noen elementer i trenerfilosofien og utfordringer knyttet til disse. 

 

«Med filosofi som ledestjerne» 

Trenere skal utvikle en egen filosofi som ledestjerne for sitt arbeid med utøverne. 

Tanker, holdninger og innsikt er grunnlaget for alle våre handlinger og bestemmer 

hvordan vi leder det praktiske arbeidet. De som arbeider med utvikling av trenere må 

hjelpe dem med å utvikle deres egen filosofi. 

Utfordrer Olympiatoppen trenerne på å ha en tydelig trenerfilosofi? 

 

«Utøveren i sentrum» 

Utøveren skal settes i sentrum i idrettsutviklingen. Utøveren er den som må gjøre 

jobben, produsere resultatene og ta inn over seg feilene. Utøveren er den «reisende» og 

er den som føler enhver mangel på kompetanse i systemet rundt. 

I hvilken grad er utøverne satt i sentrum i Olympiatoppens arbeid med 

særidrettene? 

 

«Ta ansvar-utøveren» 

Utøvere må gå fra å være en «tren-meg-utøver» til en «ta-ansvar-utøver», til å lære å 

stole på seg selv og akseptere ansvaret som utøver 24 timer i døgnet mens han/hun 

utvikler seg på 3 områder: i idretten, i utdanning/arbeid og i familie- og samfunnsliv. 

Hvordan bidrar Olympiatoppen til trenernes utvikling av selvstendige utøvere? 
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«Det hele mennesket» 

Utøveren skal utvikle seg som et helt menneske; fysisk, mentalt/intellektuelt og sosialt. 

Mange trenere har velutviklede fysiske treningsprogram, noen har programmer for å 

utvikle mentale/intellektuelle ferdigheter og bare noen få bidrar til utøverens sosiale 

utvikling. Suksess betinger utvikling på alle 3 arenaene hos en helhetlig utøver. 

Hvordan sikrer Olympiatoppen trenernes arbeid med en helhetlig utvikling av 

utøverne? 

 

«Det enestående mennesket» 

For å kunne nå sitt maksimale potensial, må utøveren utvikle seg individuelt. Treneren 

må behandle hver utøver som en enestående person, og fastsette en metodikk for å møte 

de unike behov. 

Hvordan jobber Olympiatoppen med trenerne for å sikre individuell utvikling? 

 
Erling Rimeslåtten 

 

 

 

Anmeldelse: 

««Best – boken om Paralympiske 

gullvinnere fra Norge» 
 

I innledning til boken «BEST-PARALYMPISK GULL» skriver fotograf Arnfinn 

Johnsen: 

 
 

”I 2020 feires 60-års jubileet for de 

”paralympiske leker”. Etter å ha portrettert 115 

norske gullvinnere i Olympiske Leker gjennom 28 

år, lå ideen om paralympiske gullportretter bare å 

ventet på meg”. 

”Jeg håper BEST kan være med å bidra til at 

denne sterke gruppen utøvere også kan få sin 

velfortjente honnør. Denne boken forteller 

historien om livsgnist, mot, utholdenhet, glede og 

styrke – og det å være best”. 
 

 

Det har fotograf Arnfinn Johnsen virkelig klart! 

 

NIF har gitt støtte til prosjektet slik at boken  

«BEST – PARALYMPISK GULL» nå er blitt en realitet.  

Som Berit Kjøll skriver i forordet: 

«En så viktig og historisk bok ønsker vi å være med på». 
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Cato Zahl Pedersen som sammen med Kaja Græsholt har gjort jobben med å få tak i alle 

de 82 parautøverne som portretteres i boken BEST –PARALYMPISK GUL. 

Andre økonomiske støttespillere har vært Stiftelsen VI, Para ski VM, Norske 

Fagfotografers Fond, Sparebank Østlandet og Innlandet Fylke. 

 

Bokens omslag prydes av NIVs eget medlem Cato Zahl Pedersen som selv har fire gull 

fra fire Paralympiske leker. 

Utøverne som er portrettert i BEST har til sammen tatt 102 paralympiske gullmedaljer. 

De første utøverne deltok på verdenslekene i Roma i 1960, de siste utøverne som er 

presentert deltok i de Paralympics Lekene i Rio De Janeiro i 2018. Utøverne presenteres 

langs denne tidslinjen. 

 

Det finnes innledningsvis i boken et verdenskart hvor både paralympiske sommer- og 

vinterleker er plottet inn. 

Videre finnes informasjon om utøvernes fødselsdato, hvilke idrett de har tatt 

gullmedalje i, hvor de bor og hvilke yrker de har. 

Selve presentasjonen av hver utøver er gjort gjennom personlige intervju om deres 

tanker rundt det å oppleve å ta Paralympisk gull, litt om hvordan utøverens funksjons-

hemming har påvirket den situasjonen de står i. Hvert intervju er ledsaget av et 

fantastisk kunstfoto av utøveren. Som Arnfinn Jacobsen selv skriver i innledningen: 

«Prosjektet BEST tangerer klart både idrett, idrettshistorie og kunstfeltet». 

 

Dette er en fantastisk bok. Det er spennende og lærerikt å bli kjent med Parautøverne på 

denne måten både gjennom foto og intervju. 

 

Morten Krogvold skriver i bokens EPILOG: 

”…å portrettere enere fra Paralympics markerer Arnfinn Jonsen i Norsk 

fotografi ved å skildre mennesker med viljestyrke-som han selv også besitter. 

Alene har han kjørt land og strand rundt og møtt menneske, skildre dem ved hjelp 

av empati, fagkunnskap og det eksisterende lyset.  Han har lyttet og deltatt i 

samtaler, som er memorert på papir”. 

 

Bedre kan ikke boken «BEST – PARALYMPISK GULL» beskrives. 

 

I ETTERTANKER skriver Anfinn Johnsen: 

At møtet med gullvinnerne har vært en sann glede. 

”Heldigvis går utviklingen den riktige veien, og funksjonshemmede blir mer 

akseptert og likestilt. Men fremdeles er det en vei å gå for likeverd i samfunnet, 

for universell utforming, likhet innen idretten, arbeidslivet og når det gjelder 

omtale i media av deres store idrettsprestasjoner”. 

 

BEST – PARALYMPISK GULL er en bok til ettertanker for oss alle. Det er vanskelig 

å beskrive boken med sine fantastiske bilder og intervjuer.  

Den må oppleves!  
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”BEST” er utgitt av kunstforlaget: 

Orfeus Publishing, Oslo. 

Tel. 957 08 648 

ISBN 978-82-93140-78-8  

For øvrig kan de som ønsker boken gå inn på Ark.no og bestille 

den der. 

 

 

Til boken ble laget en utstilling som tidligere har stått på Maihaugen. Se mer om 

utstillingen på denne hjemmesiden: 

https://www.lillehammer.com/hva-skjer/best-paralympisk-gull-p5691513 

Utstillingen er absolutt verdt et besøk. 

 

 

Brøyting av langrennsspor hedres med 

Ridderutnevnelse og statue i Hemsedal 

18. september 2021. 
 
 

Da Liv Arnesen og Damenes Skiklubb sammen 

med kunstner Merete Sejersted Bødtker tok 

initiativ til å realisere en statue av Ingrid 

Wigernæs, var sistnevnte ikke positiv. 

 

Bildet av Ingrid (da 82 år) gående med staver en 

ettermiddag i påsken 2010 på Løkjistølatn med 

barnebarn Ingrid (da 3 år) i hæla, også med staver, 

for å ligne «gommo», snudde om på motivasjonen. 

Motivet var satt. Ingrid brøytet spor, bak kommer 

ivrige jenter som får muligheten hun måtte jobbe 

for. 
 

 

Ingrid Wigernæs 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 
 

«Mamma ønsket egentlig ikke noen «kvinnekamp», men hadde øyet godt festa på 

at hun ønsket å delta på lik linje. På 50- og 60-tallet var dette ikke noen selvfølge. 

Det er viktig at ettertiden innser hvor mye som har endret seg,» sier datter Ine. 

 

Prosessen fra liten til stor modell i leire, via gips-støping på Vega og sluttprosess med 

bronse i Gamlebyen i Oslo er tidkrevende, men artig. Statuen blir 8 meter lang og over 

2 meter høy. Kunstner Merete har hatt god kontakt med Ingrid hele veien gjennom 

prosessen og vært på besøk på Bygdaheimen og overlevert en liten modell av 

barnebarnet Ingrid, som også er utstilt på Ringebu Prestegård fram til september 2021. 
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«Etter å ha flyttet fra hjembygda Hemsedal til Oslo i 1944, flyttet mamma tilbake 

til hjembygda på Bygdaheimen i november 2020. Om syn, hørsel og gangfunksjon 

ikke er som før, er heldigvis humør, hukommelse, engasjement for politikk og 

nærmiljø, historie, fysisk aktivitet og toppidrett intakt,» smiler Ine. 

 

Søknaden til HKH Kong Harald om St Olavs orden til Ingrid ble innvilget i juni 2021. 

Avdukingen starter dermed med staselig tildeling av Ridder av 1.klasse St. Olavs orden, 

fra hoffets representant. 

 

Etter lang jobbing gjennom trange økonomiske koronatider med litt bulkete optimisme, 

er det nå over 100 på lista over bidragsytere. 

 

 

 

Utholdenheten og arbeidskapasiteten til 

sydpolfarer Liv Arnesen har kommet 

godt med i denne perioden, godt hjulpet 

av en positiv kommune. 

 

Vi gleder oss til 18. september og som 

hovedpersonen sier: 

«Dei som vil koma, må få løv te å 

koma». 
 

Bilder fra Langrenn.com 

 

Se Hemsedal kommunes hjemmesider og facebook side for påmelding (og 

koronaoppdatering) til fest kl. 12 lørdag 18.september i Hemsedal sentrum. 

 

Send gjerne påmelding også til datteren Ine på e-post 

innen 10. september iwiger@online.no. 

 

Ingrid, vårt eldste medlem, har vært medlem i NIV siden startåret 1988 og er sammen 

med H. M. Kong Harald en av 8 gjenlevende medlemmer. 

 

Hun har vært med på svært mange av våre møter og arrangementer og det gleder oss i 

NIV, at hun nå mottar denne hedersbevisningen. (red. anm.) 

  

mailto:iwiger@online.no
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Minneord om Thorleif Nils Gange 
(22.04 2021 – 14.08.21) 

 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

Thorleif ble valgt inn som formann i Nordstrand IFs 

hovedstyre i 1989, og hadde dette vervet frem til 1999. 

I et tiår med store utfordringer for klubben, viste han 

igjen sitt fabelaktige engasjement og sine 

organisatoriske evner. Han var også medlem av 

representantskapet i Nordstrand IF i mange år. 

 

Thorleif var styremedlem i herrehåndballgruppen i 

Nordstrand IF gjennom hele 20 år - de siste seks årene 

som formann. Han la ned et formidabelt arbeid for 

herrehåndballen. Thorleif ble tildelt klubbens høyeste 

utmerkelse, Gullmerke med krans, og ble senere på 

1990-tallet æresmedlem i Nordstrand IF. 

 

Thorleif var også aktiv i styret for Norske Idrettsleder-Veteraner i perioden 1997-2008. 

 

I Norges Håndballforbund (NHF) ble Thorleif Gange valgt til visepresident i 1973, før 

han ble valgt til håndballpresident i 1979. Denne posisjonen hadde han frem til 

Forbundstinget i 1985. Sammen med sitt styre hadde håndballpresident Gange fem 

satsingsområder: Økonomi, administrasjon, organisasjon, landslag og utdanning. 

 

Thorleif var, i tillegg til å være en god leder, aktiv i å medarrangere landskamper på 

1970- og 1980-tallet. Thorleif utviste stor personlig innsats for å få gjennomført 

håndballarrangementer rundt om i Norges land. Thorleif var hovedpersonen bak 

etableringen av Polar Cup, som er grunnlaget for dagens Intersport Cup (kvinner) og 

Gjensidige Cup (menn). Han var samtidig en pådriver for satsing på kvinnehåndball, og 

for bygging av haller. Flere av disse hallene var i bruk da Thorleif på tampen av sin 

presidentperiode kunne ønske velkommen til B-VM i Norge i 1985. 

 

Thorleif var også sentral i etableringen av Håndball-lotteriet. Lotteriet ble avviklet i 

2011 etter å ha vært en økonomisk bærebjelke for NHF i arbeidet med å skape et 

moderne særforbund. 

 

Thorleif mottok NHFs fortjenstmerke i gull i 1985. Han har deltatt på alle forbunds- og 

håndballting siden 1985. Thorleif Gange vil bli dypt savnet for sitt sterke 

håndballengasjement og sin omsorgsfulle væremåte. 

 
Tekst fra Handball.no  
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Knut "Kuppern" Johannesen tildelt 

St. Hallvard-medaljen  

fra Oslo kommune 
 

 

 

St. Hallvard-medaljen er hovedstadens spesielle heder til 

personer som har gjort en verdifull innsats for Oslo 

kommune eller på annen måte gjort seg fortjent til byens 

påskjønnelse. Medaljen er Oslo bys høyeste utmerkelse, og 

navnet er hentet fra byens skytshelgen, St. Hallvard (ca. 

1020 – 1048). 

 

Begrunnelse 
 

Knut «Kuppern» Johannesen tildeles St. Hallvard-medaljen for sitt livslange 

engasjement og innsats for idretten. 
 

Knut «Kuppern» Johannesen har gjennom hele livet vært en sterk bidragsyter og 

motivator for å få barn og unge interessert i sport. Han har vært involvert i 

Morgendagens Skøyte-Ess i mange år og hans eget fond, Knut Johannesens Fond, er nå 

en del av denne satsingen. Fondet deler ut midler til ungdom som ønsker å satse på 

skøyteidretten. Flere tusen barn og unge har fått oppleve å gå Kuppern-runden sammen 

med «Kuppern» på Skøytesportens dag på Valle Hovin. Han har vært en pådriver for 

skøyteanlegget på Valle Hovin, og den omfangsrike premiesamlingen hans vil få sin 

plass der når anlegget står ferdig med tak over banen. 
 

Knut «Kuppern» Johannesen er født og oppvokst på Kampen i Oslo og representerer vår 

stolteste idrettshistorie. Han ble verdensmester i 1957 og 1964, Europamester i 1959 og 

1960 og vant NM 8 ganger. Under OL i 1960 og 1964 var han Norges flaggbærer under 

åpningsseremonien og Norges største gullhåp. Gullet under i Squaw Valley i 1960 gikk 

inn i historien da den magiske grensen på 10.000 meter ble slått med 46 sekunder. Tiden 

15.46.6 sitter etset i hukommelsen til en hel generasjon. Knut «Kuppern» Johannesen 

satte verdensrekorder på Bislett både på 5.000 meter og 3.000 meter. 
 

Knut «Kuppern» Johannesen startet skøytekarrieren i Arbeidernes Skøyteklubb, nå 

Aktiv Skøyteklubb. Der satt han også som leder i en årrekke, og var også aktiv som 

anleggsansvarlig for Norsk Skøyteforbund på 1970-tallet. 
 

«Kuppern» har mottatt flere utmerkelser. Aftenpostens gullmedalje i 1957. Fearnleys 

olympiske ærespris i 1960, Oscarstatuetten i 1959 og Sportsjournalistenes statuett i 

1960. I 1964 ble Johannesen kåret til «Norges største idrettsutøver gjennom tidene» i en 

landsomfattende avstemning gjennomført av Norges Røde Kors og Sportsjournalistenes 

klubb. 
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Etter at han la opp mottok han Idrettsgallaens hederspris i 2013, og Kongens 

fortjenestemedalje i 2018. På «Kuppern’s» 80-årsdag ble det avduket en statue av han 

ved Bislett stadion. 
 

For sitt engasjement for idretten tildeles Knut «Kuppern» Johannesen St. Hallvard-

medaljen for 2021 som en anerkjennelse fra byen han er født og oppvokst i. 

 

Medaljen 
 

 

Medaljen har i midtfeltet i sølv St. Hallvard og en møllestein 

med 3 piler. I blå emalje rundt midtfeltet har den inskripsjonen: 

UNANIMITER ET CONSTANTER. Medaljen er festet i bånd i 

Oslo bys farger. Medaljen følges av et diplom, hvor det fremgår 

for hvilken fortjeneste medaljen er tildelt. 

 

Lånt fra Oslo kommunes hjemmesider 

 

 

 
 

Kupper’n i fint driv under 10.000 m under OL i Squaw Vally,  

der han vant på tiden 15.46.6. 
Bilde fra Æresgalleriet /NTB 
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Informasjon om Æresgalleriet 
 

 

 

Norsk Idretts Æresgalleri som eies av NIV, er nå 

digitalisert gjennom et samarbeid mellom styret 

og NTB og er åpent tilgjengelig på internett. 
 

Styret i NIV er ansvarlig for Æresgalleriet. Atle 

og Petter samarbeider om oppfølgingen av de 

praktiske sakene. 

Det videre arbeidet med Æresgalleriet vil 

heretter være 

• Vedlikehold og oppdatering av innholdet 

inkludert nye utøvere. 

• Markedsføre og gjøre æresgalleriet 

tilgjengelig ikke bare på nettet, men og på 

skjermer plassert på steder hvor det er 

mulig og naturlig. 

• Skaffe praktiske og økonomiske 

samarbeidspartnere. 

 

Årlig vedlikehold og oppdatering: 

Dette utføres i samarbeid med NTB og er beregnet til å koste ca. kr. 100 000,- pr. år. 

På sikt vurderes det å lage en engelsk versjon som forutsettes finansiert ved egen 

sponsor. 

 

Markedsføre og gjøre Æresgalleriet tilgjengelig på skjermer: 

NIV ønsker at Æresgalleriet skal være kjent og tilgjengelig for flest mulig ved bl. annet 

at skjermer – hvor Æresgalleriet kan rulle og gå - settes opp på steder hvor mange ferdes 

og på steder som forbindes med idrett. 

Det videre arbeidet med Æresgalleriet vil være å gjennomføre distribusjons- og 

markedsføringstiltak for å gjøre Æresgalleriet mer kjent. 

Det er utarbeidet en foreløpig liste over slike tiltak. 

 

Samarbeidspartnere: 

Til å dekke de årlige drifts- og vedlikeholdsutgiftene vil det være naturlig å søke 

sponsorer, som blir markedsført med logo i det digitale bildet. 

For å komme i gang med å markedsføre via skjermer i Idrettens Hus rundt om i landet 

søkes det sponsor(er) til innkjøp av skjermer. 

 

Det har gjennom 2 år vært kontakt med NIF om å bli delaktig i prosjektet på permanent 

basis. Dette er foreløpig avslått av NIF, men inntil videre søker NIV praktisk bistand fra 

NIF på områder hvor det er naturlig. 


