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NIV-NYTT 

 

 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

20. årgang Nr. 4 november 2021 
 

 

Årsmøte 2021 
 

 

 

 
 

 

En svært disiplinert forsamling med Corona meterens avstand 

under vårt årsmøte i Jotuns flotte lokaler i Sandefjord. 
 

 

 
Foto: Håvard Lillegård 
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Stilfullt årsmøte 
 

Årsmøtet ble gjennomført med stor suksess i 

Jotuns lokaler i Sandefjord.  

Medlemmene koste seg og vertskapet var 

eksellent. Nytt styre ble valgt, men det får en 

kort funksjonstid da vi skal ha nytt årsmøte 

allerede i februar. 

 

To nye idrettsutøvere ble tatt opp i 

Æresgalleriet. Det var Hege Riise og Anne 

Margrethe Hausken Nordberg. 

 

Nye kandidater vil bli vurdert i løpet av 

november/desember og innstilt for styret. 

 

Vi hadde et meget reflektert og viktig innspill 

fra vinneren av årets sportsjounalistpris, Jan 

Petter Saltvedt på vårt medlemsmøte i oktober. 

 

Vi trenger å reflektere på hvilken vei idretten 

går og hva det er som styrer idrettens mangfold 

og hvordan den vanlige personen i gata får 

tilgang til å se og oppleve idretten også som 

tilskuer. 

 

Det kommer til å bli interessant å følge med når 

det nye utvalget som skal vurdere om Norge 

igjen skal søke om OL, kommer til å legge fram 

sin innstilling om noen måneder. 

 

 
 

Redaktør Petter Riiser 
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Protokoll for årsmøte 2021: 
tirsdag 7. september kl. 16.00 med vertskap 

Jotun AS i Sandefjord 

 

Atle Sundelin ble valgt til møteleder og Nina Kahrs ble valgt som referent. 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkallingen til årsmøtet var sendt ut både elektronisk og ved NIV-NYTT.  

Det var ingen bemerkninger til innkalling eller saksliste som dermed ble godkjent. 
 

 

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

møteleder 

 

Styret foreslo Ann-Helén Bjørnstad og Per Otto Furuseth som ble enstemmig valgt. 
 

 

 Sak 3. Styrets beretning 

 

Det var ingen kommentarer til beretningen bortsett fra merknaden om at det er Marit 

Breivik og ikke Hans B. Skaset som har vært medlem av komiteen for Norske 

Idrettsleder-Veteraners Ærespris. 

Styrets beretning ble enstemmig vedtatt med nevnte rettelse. 
 

 

Sak 4. Årsregnskap og revisjonsberetning 

 

Lars Petter Heggelund orienterte om NIVs økonomiske situasjon og kommenterte 

notene. Årsregnskapet er gjennomgått av de to revisorene Brit Mørk og Jarl Bibow 

som begge har godkjent regnskapet. 

Regnskapet for 2020 ble enstemmig godkjent. 
 

 

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 to medlemmer som undertegner protokollen sammen 

med møteleder. 
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Forslag til ny tekst: 

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

 

Vedtak: Forslaget til ny tekst ble enstemmig vedtatt. 
 

 

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. 

 

Vedtak: Den nye teksten ble vedtatt. 
 

 

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. 

 

 

Vedtak: Forslag til ny tekst ble vedtatt. 
 

 

Sak 6 Fastsette innmeldingsavgift  

 

Styret finner ingen grunn til å endre innmeldingsavgiften for 2021. 

Det var ingen kommentarer til forslaget. 
           

Vedtak: Innmeldingsavgiften på Kr. 200,- ble vedtatt uforandret. 

 

 

 

Sak 7 Fastsette årskontingent  
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Styret har på bakgrunn av tidligere årsavgifter allerede bedt medlemmene betale inn 

denne avgiften for i år og foreslår at årsavgiften på Kr. 400,- blir stående uforandret. 

Det var ingen kommentarer til forslaget. 

 

Vedtak: Årskontingenten vedtas til Kr. 400,-. 
 

 

Sak 8 Forslag til budsjett 2021  

 

Lars Petter Heggelund gikk gjennom budsjettforslaget med noter. 

Det var ingen kommentarer til styrets budsjett forslag. 

 

Vedtak: Budsjettet for 2021 ble godkjent. 
 

 

Sak 9 Valg av styret  

 

Valgkomiteens leder redegjorde for forslaget til nytt NIV-STYRE for 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) 

 

Det var ingen kommentarer til valgkomiteens forslag om gjenvalg på leder og 

Atle Sundelin ble enstemmig valgt som leder. 

Det var ingen kommentarer til valgkomiteens forslag om gjenvalg av nestleder og 

Berit Skirstad ble enstemmig valgt til nestleder. 

Det var ingen kommentarer til å gjenvelge styremedlem med ansvar for økonomi og 

Lars Petter Heggelund ble enstemmig valgt. 

Det var ingen kommentarer til gjenvalg av styremedlem/sekretær og Nina Kahrs ble 

enstemmig valgt. 

De øvrige fire styremedlemmene ble enstemmig valgt an blokk; Petter Riiser 

(gjenvalg) Lars Kolsrud (gjenvalg) Tove Strand (ny) og Harald Bråthen (ny). 

 

Styret ble anmodet om å se på forholdet at alle styremedlemmer velges for ett års 

perioder og vurdere en annen periodisering, slik at NIV ikke risikerer at hele styret må 

erstattes samtidig. 

 

Sak 10 Valg av 2 revisorer  
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Valgkomitéens oppgave er også å innstille på valg av revisorer. 

Begge revisorene har svart har at de er villige til å fortsette også i kommende periode. 

 

Vedtak: Begge revisorene ble gjenvalgt enstemmig 

Brit Mørk (gjenvalg) 

Jarl Bibow (gjenvalg) 
 

 

Sak 11 Valg av valgkomitéen  

 

Styret foreslår følgende valgkomité: 

 

Leder Elisabeth Seeberg  Gjenvalg, men ny som leder 

Medlem Arne Kvalheim Ny 

Medlem Håvard Lillegård Gjenvalg 

Medlem Laila Andresen Gjenvalg 

 

Vedtak: Forslag til ny valgkomité vedtas enstemmig. 
 

 

Årsmøtet 2021 ble avsluttet ved at leder Atle Sundelin delte ut blomster til 

Ellinor Allergoth og Anne M. Thidemann og takket dem for deres innsats i styret, samt 

til Per Wright for hans innsats i valgkomiteen. 

 

 

Oslo 23. september 2021 
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To styremedlemmer og valgkomitéens leder ble 

takket for deres innsats. 

 

 
 

Fra venstre tidligere leder av valgkomitéen Per Wright, tidligere 

styremedlemmer Anne Thidemann og Ellinor Allergoth. 

 

Jubilanter fremover 

 

Fram til neste nummer av NIV-NYTT, har følgende medlemmer jubilert i 2021: 
 

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd. År 70 75 80 85 90 

Tyrdal Harald Håndball 25 11 1946   75       

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

 

og i 2022: 
 

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 80 85 90 

Kahrs Nina Funksjonshemmede 4 1 1947  75    

Aamodt Finn Alpint / idr. adm 7 1 1952 70     

Tronvik Harald Friidrett/idr. adm 17 1 1942   80   

Korsæth Knut Villy Ski, friidrett 19 1 1932     90 

Kveil Jan Fredrik Sykling 19 1 1937    85  

Lunde jr. Peder Seiling 9 2 1942   80   

Holm Arild Ragnar Ski 11 2 1942   80   

Torhaug Harald Olav Aking/bob 13 2 1942   80   
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Rammen rundt årsmøtet 2021 
 

NIVs årsmøtet 2021 ble avholdt i Sandefjord med Jotun AS som vertskap. 

 

 
 

Noen av våre medlemmer som koste seg under bussturen. 

 

Det var satt 

opp buss 

tur/retur fra 

Oslo med 

stans 

undervis i 

Sandvika og 

Drammen. 

 

Det var også 

noen av 

deltagerne 

som kjørte 

egne biler. 

 

 

Pga. koronarestriksjoner hos Jotun AS var det maksimale antall medlemmer fra NIV 

som kunne delta på årsmøtet satt til 70 personer.  

 

 

 

Ved ankomst ble vi registrert 

og servert forfriskninger før 

vi ble vist Jotuns 

introduksjonsfilm og fikk 

anledning til å se deres 

historiske utstilling. 

 

 
 

Jotun AS er et stort internasjonalt konsern og det var interessant å se hvordan de jobbet 

ut fra starten med maling til hvalfangst skuter og frem til produksjonen slik vi kjenner 

den i dag med Pingvinen som logo. 

 

Selve årsmøtet ble avholdt i Jotuns auditorium. Innledningsvis i auditoriet, ble det vist 

en video om Jotuns sikkerhetsrutiner. 
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Vi ble ønsket velkommen av konsernsjef 

Morten Fon, som presenterte Jotun AS med 

sine 38 produksjonsenheter og med 

representasjon i over 100 land verden over og 

filosofien som ligger til grunn for at de har 

fått til dette. 

 

Konsernet har helt siden starten hatt en 

hovedeier, familien Gleditsch, og de har gjort 

en masse for Sandefjord. Nå er også Orkla 

inne som eier. 

 

 

Jotun As bygger på følgende verdisett; Lojalitet, Omsorg, Respekt og Frimodighet. De 

har omsorg for sine ansatte som de omtaler som Pingvinfamilien. De har respekt for 

kulturen i landene der de jobber og har vært dristige for å få til det konsernet 

representerer i dag. 

 

 

 

NIVs leder, Atle Sundelin, ønsket deretter alle 

velkommen til årsmøtet 2021 og bad om ett minutts 

stillhet for å hedre de av våre medlemmer som er gått 

bort siden forrige årsmøtet. 

 

 

Nytt medlem, Per Rune Eknes, ble tildelt det 

tradisjonelle slipset og NIVs medlems- nål. 

 

 
 

Det er oppnevnt et eget utvalg som innstiller kandidater til Idrettens Æresgalleriet til 

NIVs styre.. Utvalgets leder Petter Riiser presenterte de nye kandidatene for 2020, Ann 

Margrethe Hausken Nordberg, Orientering og Hege Riise, Fotball. Begge kandidatene 

takket for oppnevningen gjennom video-opptak, siden ingen av de to kunne være til 

stede på NIVs årsmøtet hos Jotun. 

 

Årsmøtet ble gjennomført på vanlig måte. Atle Sundelin ble valgt som leder av 

årsmøtet og Nina Kahrs som referent. 

 

 

Årsmøte ble avsluttet med at NIVs leder, overrakte blomster til avtrappende 

styremedlemmer, Anne Thidemann og Ellinor Allergoth og til leder av valgkomiteen 

Per Wright, og takket dem for jobben de har gjort for NIV. 
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NIVs medlemmer ble deretter invitert til middagen i Jotuns fantastiske kantine. 

Kantinen ligger helt i vannkanten og man kan se fergene passere forbi når de seiler inn 

og ut fra Sandefjord. 

På grunn av koronaen var det dekket seksmanns bord med god avstand mellom hver 

gjest.  Ansvarlig for bordplasseringen var Ellinor Allergoth og Nina Kahrs. 

 

Konsernsjefen i Jotun Morten Fon, ønsket alle velkommen til bords.  

NIVs medlem oberstløytnant Johan Baumann ledet an i H. M. Kongens skål. 

 

 

 

 

 

Ved hvert bord lå et menykort. Menyen, bestående av; ”Vest 

Norge & Asia” (norsk laks med asiatisk vri) ”Hovedrett med 

goder fra skogen og lokale gårder (innbakt kalvefilet) og 

Sesongens søte avslutning” med ditto tilhørende viner ble 

presentert av arrangements ansvarlig Inge.  

 

Til desserten ble det servert kaffe. 

 

 

NIVs Ærespris og Journalistpris ble overrakt vinnerne under årsmøtemiddagen. 

Prisen består av en sølvplakett og Kr. 15 000,- til hver pris-mottaker. 

(se egne artikler red. merk.) 

 

 

Etter prisutdelingen var det lokal opptreden, med sang akkompagnert av pianist. 

SANGERSKEN hadde selvfølgelig en mor som var tilsatt hos Jotun. 

 

 

Nestleder i NIV, Berit Skirstad, takket Jotun for et fremragende måltid. 

 

Avslutningsvis takket NIVs leder konsernsjef Morten Fon for gjestfriheten og 

overrakte ham Tom Schankes samlede verker. 

 

Hans medarbeidere Kari-Ellen Liverod og Anniken Gjørtz Fevang og Inge ble overrakt 

blomster som takk for deres innsats for å gjøre NIVs årsmøte til et meget vellykket 

arrangement. 
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 10 spørsmål til konsernleder Fon:  
 

Morten Fon har vært toppleder i Jotun i 16 år. Det er lenge i næringslivet, og en 

sjeldenhet også i idretten. Bare dager etter at NIV hadde gjennomført 

generalforsamlingen hos Jotun i Sandefjord, brøt det ut brann i energisentralen til 

bindemiddelproduksjonen. 

NIV-Nytt har stilt konsernsjef Fon 10 spørsmål knyttet til næringsliv og idrett. 

 

 
 

Konsernleder Morten Fon utenfor inngangen til hovedkontoret i Sandefjord. 

 

1. Hva gjør du for å greie å stå på som toppleder så lenge? 

Viktigst er at man er motivert for å bidra over tid. Jeg har det morsomt på jobb 

hver eneste dag og det å få lov til å skape resultater sammen med en fantastisk 

organisasjon - det gir energi til å fortsette. 

 

2. Hva var det første du tenkte da brannalarmen gikk? 

Det første jeg tenkte var – håper ingen er skadet. Veldig fort kommer man i en 

rasjonell modus for å håndtere situasjonen og menneskene den påvirker. 
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3. Hvilken sponsor-filosofi og policy har Jotun? 

Vi har valgt å bruke våre sponsormidler lokalt. Vi sponser alt; idrett, kultur, 

skole osv. Dette er basert på at vi ønsker å bidra til at Sandefjord er et godt sted 

å bo og jobbe. Vi sponsor både topp og bredde. Vi unngår å sponse individer, 

men vil heller støtte alle idrettslag og klubber. 

 

4. Hvor langt kan en sponsor blande seg inn i sponsorobjektets liv og levnet 

uten å gå for langt? 

Normalt vil vi ikke blande oss med mindre vi blir spurt. 

 

5. Hvilken idrettsbakgrunn har du selv – og hvordan holder du deg i form? 

Har drevet med mange idretter som ung, men avrevne korsbånd satte en stopper 

for dette. Nå er det litt ski og seiling som engasjerer. 

 

6. Hvilke idretter setter du høyest – som TV-titter og tilskuer? 

Er vel egentlig «altetende», men fotball er engasjerende og spesielt hvis det er 

Brighton eller Sandefjord som spiller. 

 

7. Hva er viktigst for deg om leder? 

Å være tilgjengelig! …og å kommunisere tydelig over tid. 

 

8. Hva av dette kan overføres til idretten? 

Jeg tror nok det er de samme prinsippene som gjelder innen idretten, men 

frivilligheten i idretten gir både muligheter og utfordringer. 

 

9. Jotun er engasjert over hele verden, og jobber i land med ulike regimer. 

Hvordan ser du på boikott-spørsmålene som stadig reises? 

Vi tror at vår tilstedeværelse er bra for landene vi opererer i og for befolkningen. 

Vi kommer med investeringer, teknologi, kompetanse og gode verdier, - det er 

nettopp dette slike land har bruk for. 

 

10. Hvilken betydning kan et nytt vinter-OL i Norge ha – og synes du vi bør 

søke igjen? 

Dette blir politikk, og det velger jeg ikke å ha noe syn på. 
 

Harald Bråthen 
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Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 2020 
 

Bestemmelsene er: 
 

1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) har opprettet NIVs Ærespris. Som kan 

tildeles en norsk leder eller trener som har gjort en særlig fortjenestefull innsats 

for idretten i de senere år. Ved vurderingen legges spesiell vekt på konkrete 

resultater, som kan føres tilbake til vedkommendes virke som leder eller trener. 

2. NIVs styrke kan nedsette en komité til å vurdere eventuelle kandidater og 

fremme forslag til styret om tildeling. Det kan foretas høyest en tildeling pr år. 

3. Vedtak om tildeling må være enstemmig i styret. 

4. Tildeling av æresprisen foretas på foreningens årsmøte. 
 

Komiteen for NIVs ærespris 2020 har bestått av: 

Atle Sundelin (leder), Berit Berthelsen, Marit Breivik og Per Wright. 
 

Komitéen innstilte Christian Ruud som kandidat til æresprisen for 2020 med 

følgene begrunnelse: 
 

Casper Ruud (21 år) er Norges høyest rankede tennisspiller gjennom tidene og 

er nå nummer 27 på verdensrankingen. En unik prestasjon med norske øyne. 

Christian Ruud som er hans far, har vært ansvarlig for Caspers utvikling. Hele 

veien fra starten, gjennom første senior-NM (15 år gammel), opp til nummer en 

på verdensrankingen for juniors (2017) og videre til nåværende ranking 

nummer 27 i verden etter strålende turneringsresultater. 
 

Christian har selv hatt profesjonell tenniskarriere. Han har tatt trenerutdanning 

og lederutdanning og har hatt de beste forutsetninger for å lede den langsiktige 

og strålende karrieren til Casper. 
 

Forholdet far/sønn har vært svært tett, men Christian har stadig trukket inn 

spesialister på de ulike utviklingsområder. Det gjelder analyse av teknikk og 

taktikk, utvikling av fysiske treningsprogrammer, mental trening m.m. for 

optimal utvikling. 
 

Christian med sin egen karriere som bakteppe og med sitt rolige vesen, er et 

strålende eksempel på far/sønn-forhold som tar ut det beste i den langsiktige 

prestasjonsutviklingen. 
 

I 2020 har verdens toppidrett vært sterkt preget av pandemien. Selv i dette året 

har Christians coaching sikret at Casper har utviklet seg og klatret jevnt og trutt 

på verdensrankingen. 

Christian har i tillegg trent flere elitespillere og vært landslagssjef for Norges 

tennisforbund. Han har også bidratt som styremedlem i Norges tennisforbund. 
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Enkelte fakta: 

Christian Ruud (født 24.08.72/ 48 år) er medlem av Snarøya tennisklubb 

 

Spillerkarriere: 

Christian har 15 NM-titler i tennis og spilte profesjonelt fra 1991-2001. 

Høyest ranking nummer 39 i verden 1995 og 1997. 

Spilte inn 10 millioner kroner etter 115 seiere på 258 kamper. 

4. runde i Australian Open (97), 3. runde OL i Atlanta (96),3. runde French 

Open (95,97), seiere i 12 Challenger-turneringer som utvalgte resultater. 

 

Trenerutdanning: 

Christian har gjennomført NTFs trenerkurs I og II (2015-18) 

 

Trener: 

Har vært trener på klubbnivå, kretsnivå   

Har trent flere av Norges elitespillere på Topptennissentret 

Landslagstrener for NTF (2006-2008) 

Assisterende Davis Cup-kaptein (2006-dd) 
 

 

 

 

 

Leder: 

Medlem av styret i Norges 

tennisforbund (2005-2007) 

Idrettssjef (2006-2008). I idrettens 

verden er det viktig å kunne forklare 

sammenhenger innen idretten og 

kunne belyse forhold som ligger både i 

og utenfor rampelyset. 

 

Styre vedtok enstemmig å tildele 

Norges Idrettsleder-veteraners 

Ærespris for 2020 til Christian Rud og 

prisen ble overrakt av Berith 

Berthelsen og Atle Sundelin. 

 

 

 

Denne prisen skal også deles ut for 2021 på vårt neste årsmøte i februar 2022. 

Har du forslag på kandidater, sendt ditt forslag med begrunnelse til komitéen 

leder Atle Sundelin på e-post: 

atle.sundelin@outlook.com 

 

  

mailto:atle.sundelin@outlook.com
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Norske Idrettsleder-Veteraners  

Sportsjournalist pris for 2020 

 
Bestemmelsene er: 

 

1. Norske Idrettsleder-Veteraner (NIV) deler ut en hederspris til en norsk 
journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling av 
journalistikken innenfor idrettsområdet. Ved vurderingen legges det vekt 
på at vedkommende kan få fram relevant informasjon om sentrale 
forhold i idretten for analyse og diskusjon og har dokumentert særlig god 
innsikt i generelle idrettsspørsmål eller har vist solid idrettsfaglig 
kompetanse i en eller flere idretter. I tillegg skal språkføring og 
formidlingsevne vektlegges. Vurdering av kandidater til 
Sportsjournalistprisen foretas blant sportsjournalister som har 
journalistikk som hovederverv. 

 

2. Styret foretar tildeling. Som grunnlag for styrets behandling kan NIVs 
medlemmer fremme begrunnede forslag på kandidater innen en frist som 
styret fastsetter hvert år. Det kan foretas kun en tildeling per år. 

 

3. Utdeling foretas på foreningens årsmøte. 
 

4. NIVs styre oppnevner et utvalg på fire medlemmer, som innen 1. oktober 
hvert år gir sin innstilling på kandidat til hedersprisen. 

 

Utvalget for Sportsjournalistprisen 2020 har bestått av; 

Anne Thidemann (leder) Karen Marie Ellefsen, Cato Zahl Pedersen og Per Bergerud 

 

Utvalget innstilte Jan Petter Saltvedt, NRK Sport, til årets Sportsjournalistpris. 

 

Saltvedt har siden årsskiftet 2020 vært sportskommentator i NRK. Har tidligere bla. 

vært vaktsjef i NRK Sport. 

 

Begrunnelse for innstillingen: 

 

I idrettens verden er det viktig å kunne forklare sammenhenger innen idretten og 

kunne belyse forhold som ligger både i og utenfor rampelyset. 
 

Jan Petter Saltvedt er en svært kunnskapsrik kommentator med godt kjennskap 

til nasjonal og internasjonal idrett. Dette året som sportskommentator har han 

med stor innsikt kommentert sentrale idrettsbegivenheter i et 

samfunnsperspektiv. 
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Saltvedt har også svært god idrettshistorisk kunnskap. Han er en formidler av 

rang som gir oss minnerike historiske idrettsøyeblikk. Dette synes spesielt viktig 

i en tid hvor det er lite aktiv idrett å presentere. 
 

Saltvedt beskrives som en analytisk og kreativ konseptutvikler. Han er flink til å 

finne de gode historiene, – ikke «bare» formidle dem.  Det gjelder også 

historiene om dem som ikke alltid plasserer seg i toppen av resultatlistene. 
 

Styret vedtok enstemmig å tildele NIVs sportsjournalistpris for 2020 til Jan Petter 

Saltvedt. 
 

Prisen ble overrakt av Anne Thidemann og Atle Sundelin. 

 

 
 

Prisvinnere 2020 Christian Ruud og Jan Petter Saltvedt 

 

Sportsjournalistprisen skal også deles ut for 2021 på årsmøtet i 2022. Har du 

forslag på kandidater send dette til komitéens nye leder, Harald Bråthen; 
 

harald@lynx.no.  
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Nytt styre for 2021 
 

 
 

Det nye styret som ble valgt på årsmøtet i Sandefjord er fra venstre: 

 

Petter Riiser (gjenvalg), Nina Kahrs (gjenvalg), Lars Petter Heggelund (gjenvalg), 

Berit Skirstad (gjenvalg), Leder Atle Sundelin (gjenvalg), Tove Strand (ny), Lars 

Kolsrud (gjenvalg) og Harald Bråthen (ny). 

 

Møter fremover 

 

Følgende møter er foreløpig planlagt: 

 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

07. desember Olympiatoppen / Julemøte  

11. januar 2022 Ikke fastsatt Ikke fastsatt 

08. februar 2022 Årsmøte  
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To nye utøvere i Æresgalleriet: 
 

 
 

Anne Margrethe 

Hausken 

Nordberg, 

orientering 

I 2005 tok hun VM-sølv på sprintdistansen og på stafetten. Samme år kom hun 

på tredjeplass i sammendraget i verdenscupen. I 2008 tok hun sine første gull i 

internasjonale mesterskap med EM-gull i både sprint og langdistanse. På VMs 

åpningsdag gikk hun til topps i sprinten. I 2009 løp hun for det norske laget som 

vant VM-gull i stafett. Laget som gikk til topps i ungarske Miskolc besto av 

Betty-Ann Bjerkreim Nilsen, Hausken selv og ankerkvinne Marianne Andersen. 
 

I 2006 ble hun valgt til leder i Olympiatoppens utøverkomité. 

I 2013 ble det gull på VM-stafetten sammen med Heidi Østlid Bagstevold og 

Mari Fasting. Under VM i 2015 var hun ankerkvinne da Norge tok sin aller første 

mesterskapsmedalje i sprintstafett. Sammen med Elise Egseth, Håkon Jarvis 

Westergård og Øystein Kvaal Østerbø løp hun inn til en historisk sølvmedalje. 

Det ble også sølvmedalje på stafett sammen de andre gulljentene fra 2013-VM.  

Hun har vunnet O-Ringen sammenlagt ved to anledninger, 2008 og 2015. 

Hausken er medlem av Olympiatoppens utøverkomité samt ambassadør for Right 

To Play. Hun har VM - 3 gull, 5 sølv og 3 bronse. EM - 2 gull, 1 sølv og 1 

bronse. NM - 30 gull, 15 sølv og 11 bronse. 
 

 
 

 

Er den fotballspilleren med flest landskamper i Norge uansett kjønn. 

188 kamper 58 mål gjennom 14 år på landslaget. 

Æresprisen på Idrettsgallaen i 2016. 

Under VM i fotball for kvinner i 1995 scoret hun mål i samtlige kamper bortsett 

fra semifinalen mot USA. 

Hun har spilt profesjonell fotball i Japan og USA. I 2003 ble hun kåret til tidenes 

beste norske kvinnelige fotballspiller.  
 

 

Hege Riise, fotball 
 

Foto fra NTB 
 

 

Vårt medlem, Ingrid Wigernæs, er hedret med 

statue på Hemsedal 
 

 

Når du kjører forbi kommunehuset 

i Hemsedal, vil du se Ingrid 

Wigernæs (ridder av 1. klasse av 

Den Kongelige Norske ST. Olavs 

Orden) på ski og sokkel med 

barnebarnet Ingrid i løypa bak. 

 

Skulptøren Merete Sejersted 

Bødtker er kunstneren som har 

laget statuen. 

«Damenes Skiklubb» med Liv 

Arnesen i spissen har vært pådriver 

både for utnevnelsen til ridder og 

for statuen. 
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Lørdag 18. september var det en stor festdag i Hemsedal. Da fikk bygdas hjemvendte 

store datter Ingrid Wigernæs overrakt Den Kongelige Norske ST. Olavs Orden, Ridder 

av 1. klasse. Det ble også avduket en bronsestatue av Ingrid med barnebarnet Ingrid 

gående i skisporet bak. Det var stor motstand mot at kvinner skulle få delta i langrenn 

og mange usaklige argumenter florerte. Men Ingrid sto i stormen og viste vei. 

Hun var ikke kvinnesakskvinne og førte ikke en kamp mot menn, men for kvinner. 

 
 

Fra høyre: initiativtakeren Trygve Christensen og 

foredragsholdere Matti Goksøyr, Thor Gotaas og 

undertegnede Håvard Lillegård 

Det var taler og gratulasjoner fra 

kansellisjef ved Slottet Mette Tverli, 

Stortingspresident Tove Wilhelmsen 

Trøen, Statsforvalter Valgerd Svarstad 

Haugland, idrettspresident Berit Kjøll, 

skipresident Erik Røste og mange flere. 

 

Ingrid gikk sitt første skirenn på lånt 

utstyr i 1954 og deltok i OL 1956 og 

1964. Hun gikk første etappe på 

stafettlaget som vant sølv under VM i 

Holmenkollen i 1966 og var trener for 

«Jentutt´n» som ble olympiske mestre i 

stafett i 1968. 

 
 

Ingrid tråkket opp sporet for alle som har kommet etter 

henne. Hun var en pioner, foregangskvinne, frontfigur, 

spydspiss og viktig i norsk likestillingshistorie. 
 

Ingrid Wigernæs representerte i hele sin karriere 

Romerikslagets IL, som da dominerte kvinnelangrenn med 

blant annet 6 NM-gull i stafett på rad (1965 – 1970). 
 

Undertegnede var trener i Romerikslaget på 60 - 70-tallet og 

sto på talerlisten på hedersdagen. I den forbindelse fikk jeg 

også oppdraget av Atle om å hilse og gratulere fra NIV. Vi 

var flere NIV-medlemmer til stede. 
 

Siden mye av oppmerksomheten har dreid seg om Ingrid som 

skiløper, bør det også nevnes at hun deltok mange år i NM i 

orientering og var på landslaget også i den idretten. 
 

I perioden 1961 - 1965 var hun samtidig styremedlem i 

Orienteringsforbundet, landslagsløper i orientering og 

dominerte kvinnelangrenn. Noen beder?! 

 

 
 

Ingrid Wigernæs 

Fremdeles en glad og sprek 

93 åring. 
 

Ingrid er den 5. idrettskvinne etter Sonja Henie, Laila Schou Nilsen, Ingrid Kristiansen 

og Grete Waitz som det er laget statue av, mot 60 menn! 
Håvard Lillegård 
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Erlings epistel» # 8 
 

 

Historietime 
 

 

Dagens historietime tar oss tilbake til der vi (Olympiatoppen) 

kom fra – til 1984/85 og til etableringen av forløperen til det 

som skulle bli Olympiatoppen: «Prosjekt -88». Når vi leser 

denne historien, legges det spesielt merke til hvor lite som er 

endret. Kanskje det er et uttrykk for at ting har fungert over tid – 

og behovet for de store endringene har ikke vært særlig 

framtredende. 

 

Olympiatoppen har i stor grad fulgt prinsippet: «Bedre med 10% endring hvert år enn 

100% revolusjon hvert 10.år». 

 

Hør bare her: 

• Det skulle etableres møteplasser der ulike idretter kunne samarbeide og lære 
av hverandre, og der utøvere kunne utveksle erfaringer. Et toppidrettssenter 
(nå heter det Olympiatoppen) skulle være en bærebjelke i dette. 

 

• Den beste kompetansen skulle samles på samme sted og tilfeldigheter skulle 
minimaliseres ved en forsterking av utvikling og formidling av kunnskap. Tett 
samarbeid mellom ulike fag skulle bryte ned faglige barrierer og prestisje. 

 

• Det skulle legges vekt på en toppidrett basert på norske verdier og på utvikling 
av utøverne som hele mennesker. 

 

• Innføring av stipend skulle forbedre livskvaliteten for utøverne. 
 

• P-88 skulle være et samlende prosjekt for norsk toppidrett, men ansvaret for 
det enkelt særforbunds toppidrett skulle fortsatt være særforbundets. 

 

• I samarbeid med P88 måtte de enkelte særforbund måtte etterkomme 
prinsipielle krav for å kunne få økonomisk støtte og tilgang til den 
kompetansen som prosjektet hadde: 

o Resultat først – deretter støtte. 
o Før særforbund kunne få økonomisk støtte, skulle de være kvalifisert i 

P88 med minst ett utøver- eller lagstipend. 
o Store internasjonale idretter og de mest tradisjonsrike idrettene skulle 

prioriteres  ved økonomisk støtte. 
o Det skulle inngås en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale om en 

helhetsrådgivning fra P88s side. 
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• Målprosesser skulle komme ut med en strategi med delmål og handlingsplan, 

organisering med ansvars- og rolleavklaring, rapportering, oppfølging, 

evaluering og økonomi. 

 

Virksomheten i dag sammenlignet virksomheten i P-88, er utvidet til flere idretter, 

paralympisk idrett, større vekt på morgendagens utøvere gjennom regional utvikling 

og noen endringer i organisering med innføring av nye roller i organisasjonen. Men 

den Olympiatoppen som dere kjenner har i prinsippet de samme bærende elementene 

som P-88 hadde for 30 år siden. 

 

Det gir vel grunnlag for å si at noen har vært forut for sin tid? 
 

 

Erling Rimeslåtten 

 

 

Medlemsmøte: 12. oktober 202l 
 

 

Medlemsmøtet 12. oktober 2021, ble det tredje 

ettermiddagsmøte i koronaperioden, avholdt i det store auditoriet 

på Norges Idrettshøgskole (NIH). 

Atle ønsket velkommen og presenterte dagens foredragsholder. 

Det var hyggelig å se at så mange som 54 medlemmer hadde tatt 

turen til NIH denne ettermiddagen for å høre på vårt  

eget medlem, Bjørge Stensbøl, tidligere sjef ved Olympiatoppen. 

 
 

Foredraget hadde tittelen: 

 

Fungerer den «såkalte» «Norske idrettsmodellen» i praksis ? 

 

Med referanse til Norges Idrettsforbunds egen visjon: 

”Idrettsglede for alle” ble det stilt to spørsmål;  

 

Ivaretar den norske idrettsmodellen ”alle”, og virker det i praksis? 

 

Han startet med konklusjonen: Nei, den norske modellen fungerer ikke i praksis. 

 

Deretter reflekterte han i sitt foredrag rundt hvorfor han tar dette standpunktet. 

 

IDRETTENS STØRSTE UTFORDRING. 
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Bjørge startet sin refleksjon med å henvise til Jorid Hovden, forsker og professor ved 

NTNU ”De som faller utenfor, trenger idretten mest!” 

 

Vi vet at det i Norge er rundt 80.00 barn i familier med lav betalingsevne. 

Vi vet at økonomi er en viktig faktor som hindrer barns deltagelse i idrett; 

Store egenandeler: Medlemskontingenter, treningsavgifter, samlinger, utstyr, reiser 

osv. kan fører til økte forskjeller og utenforskap. Mange har ikke råd til å delta. 

Som eksempel sa Bjørge at treningsavgiften kan komme opp i 100.000 kroner i enkelte 

idretter, men han legger til at treningsavgifter på 1.000 kr. Også kan være 

ekskluderende. 

 

Videre henviste han til valgkampen hvor venstresiden har brukt mye energi på å 

formidle budskapet om økende forskjeller i landet vårt og han konkluderer med at 

disse økende forskjellene med utenforskap som konsekvens, også rammer idretten. 

 

Han mener at NIF må gi politikerne informasjon om dette; 

Om ungdommen er i idrettslag henger de ikke ute på gaten 

Spesielt nå, etter pandemien, er det avgjørende å få de unge i aktivitet i klubbene 

igjen…..spesielt der foreldrene har lave inntekter, ikke minst som en 

forebyggende investering. 
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INTEGRERING 
 

 

Bjørge tok videre utgangspunkt i at subkulturer hvor 

kulturen fra opprinnelseslandet er rådene, kan bety at 

foreldre ikke er vant til å jobbe på dugnad ei heller å 

følge ungene på aktiviteter i klubbene. 

 

Han mener at mange heller ikke vil ha økonomisk evne 

til å melde barna inn i en idrettsklubb og at 

aktivitetsstøtte til klubbene slik at de kan gir gratis 

adgang til aktivitet vil være en god 

innvandringspolitikk. 

 

Bjørge refererer her til Fotballforbundet som har mye 

erfaring med denne type problemstillinger. 

  
 

 

 

IDRETTSAKTIVITETEN ER I FERD MED Å PRIVATISERES. 
 

Når det gjelder privatisering av idrettsaktivitet starter Bjørge med følgende spørsmål:  

I den grad dette er et problem, er det kanskje idrettens eget problem som er størst? 

 

SATS kan ikke klandres. På treningssentrene kan folk trene når det passer dem, dette 

kan idrettsklubbene ikke tilby. Treningskjedene bør derfor være et supplement til 

idrettsbevegelsen, ikke en erstatning, men som han sa; her henger ikke idretten med i 

utviklingen. 

 

Mosjonsløp og andre aktiviteter privatiseres også, og reduserer klubbenes muligheter 

for inntekter dramatisk. Som svar på dette stiller Bjørge et nytt spørsmål: 

 

 

Har idretten økonomi/kompetanse til å håndtere/stå imot utviklingen?  

 

 

  



 NIV-Nytt nr. 4-2021 Side 24 
 

TOPPIDRETTS UTØVERNE FØLGER IKKE ”DEN NORSKE IDRETTS 

MODELLEN” 

 

 

 
 

 

Her påpeker Bjørge at det er 

”Mange veier til Rom”. 
 

Det er få utøvere som går direkte fra klubb til å bli toppidrettsutøver. Mange har 

foreldre som betaler alt for ungene i oppveksten og mange har også vært trenere.  

Som eksempel henviste han til familien Mol som har satset på Mol/Sørum så de er blitt 

olympiske mestere i sandvolleyball i år. 

 

Karsten Warholm trente i klubb, men det kom til et visst punkt hvor han hadde behov 

for en trener med spisskompetanse. 

Som et annet eksempel nevnte Bjørge familien Ingebretsen. 

Som han sier; overaskende mange norske utøvere i den absolutte internasjonale toppen 

har familiemedlemmer som trener/coach, eller de trener/utvikles i svært små grupper. 

 

Klubbene har ikke råd til å betale utdannede trenere. 

Bjørge mener at utøverne bør være i sine lokale treningsmiljøer så lenge som mulig, 

men at det krever utdannede trenere i klubbene, at NIF må satse mer på utdanning. 

Bjørge avsluttet med følgende slide: 
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Bjørges foredrag engasjerte så absolutt de tilstedeværende og det var mange 

kommentarer og spørsmål fra salen. 

 

Avslutningsvis takket Atle Bjørge for et spennende foredrag og overleverte han det 

tradisjonelle gavekortet fra NIV. 

 

Deretter inviterte Berit til forfriskninger i vestibylen. Vi må igjen takke Berit for 

innsatsen og et flott arrangement på NIH.  

 

 

 

Minneord om Rune Gerhardsen 
(13.08.1946 – 04.09.21) 

 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

 

Rune Gerhardsen døde 4.september, Han ble 75 år gammel. Han 

var de siste årene sterkt preget av forferdelige sykdommen 

Alzheimer. Verken han eller hans familie la skjul på sykdommen, 

men hans store humoristiske sans beholdt han til det siste.  

På besøk på sykehjemmet disse siste månedene kunne han le høyt 

når noe morsomt ble sagt. Når han fikk diagnosen sa han at dette 

var ikke noe du ropte hurra for og gikk ut for å ta en øl. 
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Jeg er blitt bedt om å skrive minneord om Rune Gerhardsen for NIV. Rune var en av 

mine aller beste venner, så jeg skal prøve å ikke bli for personlig, men minne Rune for 

det samfunnsengasjerte menneske han var. 

Der er to stikkord som passer på hans liv og virke: Politikk og idrett. Hele hans 

arbeidsaktive liv var preget av samfunnsengasjement. Men så var en annen retning i 

livet antakelig umulig. Hans barndom var sterkt preget av at han var sønn av den 

lengst sittende statsminister i Norges historie, Einar Gerhardsen.  

 

Etter sin Cand. Oecon. eksamen ble politikk da også hans fremste interessefelt med 

arbeiderbevegelsens som ankerfeste, først Framfylkingen, så AUF hvor han var leder i 

noen år, deretter arbeid i Landsorganisasjonen og til slutt kommunepolitikken i Oslo. 

Han var medlem av Oslo bystyre i 28 år, seks av dem som byrådsleder. Som politiker 

var han åpen for andre partier, nytenkende og ikke så lite modig. Hvis han trodde på 

noe var han ikke redd for å gå imot de rådende tankene i hans egen parti, slik som for 

eksempel hans bok som med rette ble kalt en bok om antisnilisme. Heller ikke hans 

utspill om at Arbeiderpartiet burde samarbeide i regjering med andre partier ble godt 

mottatt av datidens ledere i partiet. Rune sa også alltid at vi skulle huske at alle partier 

hadde gode ideer og forslag som det var verdt å lytte til. 

 

Foruten poltikk var Rune Gerhardsen svært interessert og engasjert i idrett. Fra han var 

ganske liten var han med sin skøyteinteresserte far på skøytestevner på Bislett. 

Holmenkolldagen med hopprennet var også fast på kalenderen for far og sønn.  

Som ung prøvde han seg i en rekke idretter, men skøytesporten lå hans hjerte nærmest 

og han deltok i mange konkurranser som representant for daværende Arbeidernes 

Skøyteklubb, nå Aktiv Skøyteklubb. 

Han var æresmedlem av klubben hvor han ble medlem som 13 åring. 

 

Gerhardsen var President i Norges Skøyteforbund i 11 år for tre perioder i årene 1986 

– 2017. Han har mottatt Norges Skøyteforbunds høyeste utmerkelse gullmerket. Som 

politiker betød også han mye for Osloidretten. Fornyelsen av de to tradisjonsrike 

arenaene Holmenkollanlegget og Bislett Stadion ville svært vanskelig å realisere uten 

han. I alle år arbeidet han utrettelig for å få realisert en skøytehall på Valle Hovin. Det 

beste Oslo kommune kan gjøre for å takke og hedre Rune Gerhardsen for hans innsats 

for byen er å realisere dette prosjektet. Nå kun uker etter hans død varslet byrådet at 

det er avsatt midler til tilrettelegging for skøytehallen. 

 

Rune Gerhardsen var nasjonalist i positiv betydning. Maidagene 1. og 17. og Kongens 

tale nyttårsaften var viktige begivenheter for han, intet kunne komme i veien for de tre. 

Han er den eneste, i alle fall jeg kjenner, som kunne hele Norges konge rekke på rams 

fra Harald Hårfagre til Harald den 5. 

 
Arne Kvalheim 

 
(Gerhardsen var medlem av NIV fra 1999 til 2021. Red merk.) 
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Minneord om Ole Jacob Libæk 
(08.12.1937 – 09.10.2021) 

 

 
 

Foto Arthur S. Knudsen 

 

Både fra idretten og arbeidslivet var Ole Jacob kjent som en tøffing. 

En tøffing med et stort hjerte, vil jeg tilføye. «Han var en hedersmann 

som sto for «strake pucker» og kalte en spade for en spade», skriver 

Wilhelm L. Holst og Herbjørn Hansson i Aftenposten. «Han var stor – 

og han var tydelig interessert», skriver tidligere landslagslege Knut 

Fjeldsgaard på Facebook. 

 

At han var tydelig interessert, er i beste fall en underdrivelse, Knut. 

Ole Jacob var sterkt og lidenskapelig interessert, fra han ble tent på ishockey under 

Oslo-OL i 1952 - og til sin siste dag. Bare få dager før han døde, viste han tommelen 

opp for barnebarnet vårt som hadde begynt på jenter syv år i Stavanger Oilers. 

Ole Jacob er ved siden av familien den som har gjort mest for meg både i utdanning og 

arbeid – og i idrett. Han var en mann av få ord, men desto mer handlekraftig. Med sin 

internasjonale legning og arbeidserfaring, tenkte han lengre og modigere enn de fleste 

av oss. 

Ole Jacob kjente mange – og mange kjente Ole Jacob. Og vi som mente vi kjente Ole 

Jacob godt, fikk bekreftet varmen og styrken vi selv hadde opplevd. Ikke minst 

gjennom de tre barna Thea, Billie og Oliver og deres modige minneord i Frogner kirke 

21. oktober. Moren, skilegenden Anette Bøe, var viktig for Ole Jacob, og han fikk også 

Anette ut på isen. «Du må bruke hjelm!», beordret Anette på en treningskveld på for 

noen år siden. «Bølla Bøe» som vi bare hadde lest om i avisene og sett på TV, var 

omsorgsfulle og bekymrede Anette denne kvelden, og mange dager og kvelder både 

før og etter. 

Selv traff jeg Ole Jacob første gang som 17-åring. Vi var på guttelandslagsturnering i 

Finland, og sammen med Kjell Wahlen skulle han gjøre meg et pek. De to ringrevene 

fortalte med glimt i øyet at de hadde bestilt time til meg for full overhaling hos 

badstudama, og det fikk jeg! 

«Alle var der», som det heter, da Ole Jacob ble bisatt fra Frogner kirke 21 oktober. 

Familie og venner fra inn- og utland. Nåværende og tidligere Idrettspresidenter – og 

Ishockeypresidenter – anført av Berit Kjøll og Tage Pettersen. Berit Skirstad, nestleder 

i NIV. Topper fra næringslivet generelt og shipping spesielt. Vi visste alle at det var en 

ener i idrett og næringsliv, og et enestående medmenneske vi sa farvel til. Og en pappa 

som hadde vært som «en fast klippe i et opprørt hav». Måtte de alle ta arven fra begge 

foreldrene videre – og leve gode liv. 

 
Harald Bråthen 

 
(Ole Jacob Libæk var medlem av NIV fra 1997 til 2021. red. merk.)  
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Minneord om Ørnulf Samuelsen 
(04.10.1941 – 20.10.2021) 

 

 
 

Foto Dammens Tidende 

 

Ørnulf Samuelsen ble født i Glomfjord i Nordland 4. 

oktober 1942. Ørnulf var en aktiv idrettsgutt der 

skihopp, fotball og friidrett var idrettene. Som ungdom 

flyttet familien sørover til Hokksund. 

Ørnulf arbeidet for og i idretten hele sitt yrkesliv. Først 

som instruktør ved Krigsskolen og Politihøyskolen, 

siden ble det Norges Skøyteforbund (1971-78) og 

Norges idrettsforbund (1984-91 og 1996-2000). 

I hans siste år i yrkeslivet 2001 - 2004 var han organisasjonssjef i Buskerud 

idrettskrets. Fra 1992- 1994 arbeidet han med ishockeyturneringene under OL på 

Lillehammer. 

Idrett drev Ørnulf selv langt inn i voksen alder, Den Store Styrkeprøven Trondheim - 

Oslo på sykkel hele 16 ganger, Nijmegenmarsjen i Nederland en rekke ganger, det 

årlige Idrettsmerke og Militær 5-kamp. 

Som frivillig hadde Ørnulf mange verv, - leder for landslag, i krets og i klubb i 

skøyter, motorcross og i militær idrett. 

Ørnulf bosatte seg med familie på Sætre i Hurum hvor han tok en aktiv rolle i Sætre IF 

Graabein. 

Ørnulf ble rammet av Parkinson på slutten av 90-tallet. De siste årene tilbragte han på 

Klokkarstuen bo- og omsorgssenter hvor han sovnet stille inn 20. oktober 2021. 

Ørnulf ble tildelt NIFs Hederstegn i 2002 og Hederstegn i Norske Reserveoffiserers 

Forening (NROF). 

Ørnulf var en markant og tydelig person med stor kunnskap som han gledelig delte 

med venner og kollegaer. Norsk idrett har mistet en lojal medarbeider, ildsjel og en 

riktig Hedersmann. 

Ørnulf var medlem i NIV fra 2006 til 2021. Vi lyser fred over Ørnulfs minne! 

 
Elisabeth Seeberg 
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Medlemsmøte 9. november 2021 
 

 
Sted: Kantinen på Norges Idrettsforbund 
Til stede: 53 medlemmer var tilstede på møtet 
Foredragsholder: Jan Petter Saltvedt 
Tema: Når grunnfjellet sprekker- en ny vinter og en helt ny 

rettighetssituasjon 

 

Endelig var det igjen tid for medlemsmøte i NIFs kantine. Det var hyggelig å se så 

mange av medlemmene våre samlet til et formiddagsmøte. 48 av NIVs medlemmer 

spiste lunch sammen før møtet. 

 

Selve medlemsmøtet startet kl. 13, altså en 

time senere enn vanlig. 

Atle ønsket alle velkomne og presenterte 

dagens foredragsholder, 

Jan Petter Saltvedt, sportskommentator i NRK.  

 

Han ble tildelt NIVs journalistpris under 

årsmøtet 2021 hos Jotun i Sandefjord.  

  

 

Tittelen på foredrag var: 

 

 ”Når grunnfjellet sprekker – en ny vinter og en helt ny rettighetssituasjon”. 
 

Saltvedt holdt et godt foredrag om utvikling i markedet for direkteoverføring av de 

store idrettsbegivenhetene på rikskanalen NRK, og om hvordan TV dekningen blir i 

vinter. Han forklarte også hvor avhengig NRK og andre selskaper er av abonnenter 

sine og hvordan selskapene får lojale seere. 

Han mener at om man ikke en god nok plan, blir ikke sendingen gøy å se på.  Må 

komme med et best mulig tilbud så vi føler at vi må se på det.  
 

Han snakket i denne forbindelse om sjakksendingene og hvorfor NRK traff så mange 

seere med disse reportasjene. Han pekte bl.a. på «pilen» som hele tiden viste oss 

stillingen mellom spillerne. 
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Han nevnte også friidretten Karsten Warholm 

store verdi og at toppene samler abonnenter. 

Skiskytterne har tatt tekniske grep for å bli 

attraktive, likeså orientering ved hjelpa av 

droner. Han mente vi ville få glede av disse 

programmene i lang tid fremover. 

 

IBU fordeler store events pr. mediehus, men Saltvedt mente at Ski Classic, 

Vasaloppet og Birkebeineren nok ville bli sendt på norske kanaler. 

Det kom opp et spørsmål om turn. Han nevnte da at Pål Clasen hadde gjort sendingene 

attraktive med sine kommentarer.  Karen Marie hadde gjort et forsøk, men siden Norge 

ikke hadde topper i turn så forsvant interessen hos seerne i Norge. 
 

Rettighetene er fortsatt åpne for salg. 

Han pekte her på arrangement som ikke var kjøpt opp ennå. Ingen kanaler i Norden 

skal sende fra Paralympicssom for eksempel Paralympics og Kvinnefotball. 
 

Media må ha en god plan for at seerne skal bli interessert. Som eksempel nevnte han 

NM uka og stilte spørsmålet om hvordan arrangementet kunne tilpasses TV formatet, 

se om man ikke kan få til dette på kveldstid. 

500 000 abonnenter er målet på sikt for rikskanalen NRK.  
 

At store mediehus kjøper opp arrangement har lenge vært kjent fra fotballen. 

Det ble referert til Arne Skeie som sa at den verste dagen i sitt liv var da NRK gav opp 

TV rettighetene til fotball. 
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Han gav videre en orientering om om de store media selskapene og om hvordan de 

jobber; 

NENT og VIASAT 

Discovery og Eurosport  

Og om You Tube og Strømming som abonnenttjenester. 

Meta , Amasone og Google  

 

 

Han avsluttet foredraget med en oversikt over hvilke selskaper som hadde kjøpt opp 

hvilke arrangement i tiden som kommer. 

 

 

 
 

 

Atle lukket møtet med å takke Saltvedt for et godt foredrag og overrakte ham den 

tradisjonelle gavesjekken, 

 

 

 

Han minnet også alle på at Julemøtet finner sted tirsdag 7 desember 2021, og om ikke 

Coronaregler regler forhindrer det blir arrangementet på Toppidrettssenteret. 

 

 

Ref. Nina Kahrs 

  



 NIV-Nytt nr. 4-2021 Side 32 
 

Anmeldelse: 

«Og nå ----- Golf» 
 

Norges mest suksessrike tegneserieskaper, Frode Øverli, er ute med en ny og 

annerledes bok. Øverli er skaperen av tegneserieheftene Pondus, Rutetid og 

Riskhospitalet. Pondus kom første gang ut i 1995, gikk forbi Donald Duck som Norges 

mest kjøpte tegneserie i 2009 og ble i 2015 Norges mest leste magasin med nær 550 

000 lesere. Pondus er nå oversatt til 14 språk og trykket i 130 aviser internasjonalt. 

 

 

 

I boken – «Og nå…GOLF» - har Øverli hentet ut en 

bifigur fra tegneserien, golfentusiasten Harold, og 

gjort ham til hovedperson. Boken inneholder en 

herlig blanding av tegnede gjenkjennelige historier 

fra Herolds mangfoldige golfliv og fakta fra 

golfhistorien. Her kan vi blant annet lese bakgrunnen 

til at man nå roper «FORE» dersom en golfball blir 

slått i retning av andre personer på banen. 

 

Vi presenteres både for informasjon og «gullkorn» fra Tiger Woods, Susann Pettersen, 

Victor Hovland, Mari Maurstad og mange andre. Blant dem et legendarisk sitat fra 

Jimmy Demaret, vinner av 37 turneringer på PGA-turneringen, artist og etter hvert 

radiokommentator: 
 

 
 

«Golf and sex are about the only things 

you can enjoy without being good at!”  

 

Dessuten er det korte historier fra Frode 

Øverli selv og andre svært skriveføre 

venner av ham. Jeg fikk litt «Kjell 

Aukrust-følelse» av den fantasifulle 

ordbruken som Ronny Fyhn Hansen 

leverer i sin beskrivelse av sitt første 

møte med golfsporten: 

«Golf er sannsynligvis den mest 

frustrerende satans aktiviteten verden 

har sett siden byggingen av 

pyramidene. Dette kombineres med et 

etikettehysteri som får et britisk 

kongebryllup til å fremstå som en 

russefeiring.» 

 

«Spillet er konstruert for at du skal 

bli lynende, eitrende forbannet. 

Illsint. Samtidig skal du holde kjeft og 

opptre som en nonne i en lesesal.» 

Dette er klart årets gavebok til alle som har 

gjort seg noen tanker om golf enten de 

elsker eller hater sporten, ler med eller av 

egne eller familie og venners golferfaringer. 

Boken anbefales på det latterligste. 
 

 

Lars Kolsrud 

 


