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NIV-NYTT 

 

 

Medlemsblad for Norske Idrettsleder-Veteraner 

21. årgang Nr. 2 mai 2022 
 

 

Vi er i gang igjen med vanlige møter 
 

 
 

Fra venstre Solveig Sikkeland, Anne Margrethe Hausken Nordberg,  

Kari Strande og Linda Verde 

 

På selveste kvinnedagen kom vi i gang igjen med ordinære møter. Her fra 

møtet på Idrettshøgskolen 8. mars 202, der vi fikk samlet foredragsholderen 

og tre andre topp kvinnelige (selvfølgelig) orienteringsutøvere til et 

gruppebilde. 
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Joda, vi var ferdig med Covid 19 

pandemien, 
 

men, så har vi i stedet fått en enda verre sak å 

forholde oss til. 

 

Krigen i Ukraina rammer oss alle. 

 

På hvilken måte vet vi ikke enda, men dette 

kommer til få følger for oss og idretten langt inn 

i de neste årene. 

 

Da var det så flott å høre på Sven Mollekleivs 

virkelighets nære foredrag om dette på siste 

medlemsmøte. 

 

Takk Sven. 

 

Så står vi foran et nytt årsmøte der noen av 

styrets medlemmer takker for seg og andre vil 

rokere litt på arbeidsoppgavene sine. 

 

NIF har igjen invitert oss som sine gjester, 

denne gangen på Dronningen i Huk Aveny. 

Det er noen aktverdige og flotte KNS-lokaler vi 

skal få se. Dette gleder vi oss til. 

 

Til slutt minner vi også om at det er nordisk 

samling i juni og noen av oss skal reise til 

Stockholm og delta på denne samlingen. 
 
 

 
Redaktør Petter Riiser 

 

 
  

NIV-NYTT 
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Styreleders ord: 
 

Kjære alle sammen, 
 

Det nærmer seg årsmøtet og det nærmer seg NIVs 

sommerpause. For å ta det i rekkefølge, først om årsmøtet: 

I skrivende stund mottar vi påmeldinger til årsmøtet. KNS 

sine lokaler i 3. etasje på Dronningen har plass til maks 100. 

Vi og NIF som vertskap håper vi blir bortimot så mange. 

 
 

Atle Sundelin 

 

 

Som sagt i invitasjonen som dere mottok i begynnelsen av april, så kan dere 

komme dere til Dronningen ved hjelp av Bygdøyfergen: Avgangen kl 16:30 fra 

Rådhusbrygge 3 gjør at dere ankommer KNS-lokalene akkurat til rett tid kl 17:00. 

Bruk den. 

 

Vi har forsøkt å få Ruter til å la rutebussene fra Bygdøy mot byen kjøre ned til 

Dronningen for å hente oss etter at årsmøtet er avsluttet, men det synes vanskelig. 

Det betyr at vi må gå opp til holdeplassen ved Folkemuséet. Ruter sier i sin 

ruteplanlegger at det tar 11 minutter. 

Vi avslutter kl 22:30, og rutebussene som dermed passer skal være ved 

Folkemuseet kl 22.57 og 23.17. Dersom de fleste ønsker å bruke bussen må vi nok 

fordele oss på de to bussene. 

 

For de som måtte ønske å kjøre selv, så er det lov å parkere i Huk Aveny. 

 

Så om juni: 

Som alle bør vite så er vi i år invitert til Nordisk treff på Bosön utenfor Stockholm 

helgen 17. – 19. juni. I henhold til påmeldingene vil NIV bli representert med en 

delegasjon på 25 personer. 

 

I henhold til tradisjonen så vil vi ikke ha et eget sommermøte de årene det er 

Nordisk Treff, det betyr altså at for de som ikke reiser til Bosön, så vil det etter 

årsmøtet bli et opphold frem til medlemsmøte den 13. september.  

 

 

 

God Sommer ønskes alle. 
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Program for årsmøte 2022: 
tirsdag 10. mai kl. 17:00 med vertskap 

Norges Idrettsforbund 

 

 
Kl 17:00 Ankomst med samvær og forfriskninger. 

 

Kl 17:30 Medlemmer og gjester inntar sine plasser i møte-/middags-salen. 

Idrettspresident Berit Kjøll ønsker velkommen og informerer om 

aktuelle temaer. 

 

Kl 17:50  Årsmøtet i NIV – velkomstord, samt Æresgalleri-presentasjoner. 

Det velges referent og møteleder. Årsmøtet skal behandle følgende 

saker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 

2. Valg av to medlemmer som undertegner protokollen 

sammen med referent. 

3. Styrets beretning. 

4. Årsregnskap, styrets økonomiske beretning og 

revisjonsberetning. 

5. Innkomne forslag. 

6. Fastsette innmeldingsavgift. 

7. Fastsette årskontingent. 

8. Forslag til budsjett for kommende år. 

9. Valg av styre. 

10. Valg av 2 revisorer. 

11. Valg av valgkomité. 

 

Kl 19:00 Årsmøte avsluttes og alle inviteres til en ny forfriskning 

 

Kl 19:30 Vi ønskes velkommen av vertskapet til 3 retters middag med 

underholdningsinnslag.  

Utdeling av NIVs Ærespris for trener/leder 

Utdeling av NIVs Journalistpris. 

 

 

Kl 22:30 Vi avslutter. 
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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 referent. 

 

 

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 2021 – 31. desember 2021 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner holdt sitt 33. årsmøte 9. september 2021. Jotun AS – 

var vertskap for årsmøtet i sine flotte lokaler i Sandefjord. Leder Atle Sundelin 

åpnet møtet og ønsket 70 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 (gjenvalg) 

Styremedlemmer:)   Lars Kolsrud (gjenvalg), Petter Riiser 

(gjenvalg), 

Harald Bråthen (ny), Tove Strand (ny) 

Revisorer: 

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

 

Valgkomite: 

Leder:  Elisabeth Seeberg (ny) 
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Medlemmer: Håvard Lillegård (gjenvalg), Laila Andresen 

(gjenvalg),Arne Kvalheim (ny). 

 

Styret har i perioden oppnevnt følgende utvalg 
 

Norsk Idretts Æresgalleri: 

Oppnevnt utvalg for vurdering av kandidater til Æresgalleriet: 

Leder:  Petter Riiser 

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

Thidemann 
 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris: 

Leder:   Atle Sundelin 

Medlemmer: Marit Breivik, Berit Berthelsen og Per Wright. 
 

Aftenpostens Gullmedalje: 

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

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris: 

Leder:   Anne Thidemann/Harald Bråthen (fra årsmøte 2021). 

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, Harald Bråthen og Nina Kahrs 

fotograf Håvard Lillegård. 
 

Medlemsbevegelse, matrikkel, kontingent 

Pr. 01.01. 2021 hadde NIV 162 medlemmer. 6 medlemmer har gått bort i 2021: 

- Axel G Pettersen 

- Thor Ole Rimegjorde 

- Thorleif Gange 

- Rune Gerhardsen 
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- Ole Jacob Libæk 

- Ørnulf Samuelsen 

I perioden 01.01.21 – 31.12.21 ble følgende medlemmer tatt opp: 

- Per Rune Eknes 

- Harald Aarhus 

- Hasse Farstad 

- Siri Barfod 

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

 

Medlems - arrangementer 

Året 2021 har dessverre vært sterkt preget av corona-pandemien som for Norges 

vedkommende har påvirket nesten all virksomhet frem til august måned. 

For NIV betød det at alle medlemsmøter i perioden januar – mai ble arrangert 

digitalt på Zoom, mens sommermøtet ble avlyst. 

 

I og med at samfunnet ble åpnet opp igjen fra august måned kunne vi endelig få 

avviklet vårt årsmøte hos Jotun i Sandefjord den 9. september. Vi måtte begrense 

deltakelsen til 70, et tall som passet meget godt til antallet som meldte seg på. 

Medlemsmøte i oktober ble arrangert i det største auditoriet på NIH, mens vi i 

november endelig kunne møtes i tradisjonelle former i NIFs høyborg på Ullevål. 

Da trodde vi på gode corona-frie tider fremover, men den gang ei. 

Invitasjonen til vårt julemøte/julebord var sendt ut og påmeldingene strømmet inn, 

før landets myndigheter igjen måtte trekke i nødbremsen, og vi måtte avlyse 

julemøtet/julebordet. 

 

Medlemsmøter 
 

Møte År 
Antall 

deltakere 
Foredragsholder Tema 

09.11.2021 2021 53 Jan Petter Saltvedt 
Når grunnfjellet sprekker – en ny vinter og en helt ny 
rettighetssituasjon. 

12.10.2021 2021 54 Bjørge Stensbøl Fungerer den såkalte «norske idrettsmodellen» i praksis? 

11.05.2021 2021 29 Mette Bugge 
Digitalt medlemsmøte:  
«Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv 
som grunnlag for en god pensjonisttilværelse.» 

13.04.2021 2021 25 
Elsa Kristiansen 
Hans B. Skaset 

Digitalt medlemsmøte:  
«Idrettsglede for alle. Arbeid for mangfold og mot 
rasisme» 
"Er dette den frivillige idrettens formål." 

09.03.2021 2021 21 Sigmund Loland 
Digitalt medlemsmøte:  
«Står kjønnsklassifisering for fall? 
Semanya, fairness og framtidens konkurranseklasser.» 

09.02.2021 2021 23 
Arnfinn Vik 
Anja Veum 

Digitalt medlemsmøte:  
Koronasituasjonen for idretten 
1. Hvordan har situasjonen påvirket idrettsaktiviteten? 
2. Vil dette ha følger for fremtiden? 

12.01.2021 2021 29 Truls Raastad Digitalt medlemsmøte: Styrketrening for eldre 

 



 NIV-Nytt nr. 2-2022 Side 8 

 

 

Årsmøtets andre hendelser 

Årsmøtet og den etterfølgende middag ble avholdt i Jotun AS sine lokaler i 

Sandefjord. 

Konsernsjef Morten Fon ønsket alle velkommen til Jotun og ga en kort 

redegjørelse om Jotuns verdensomspennende virke og selskapets verdier. I forkant 

av åpningen i møtelokalene hadde alle tilstedeværende blitt presentert for Jotuns 

historie gjennom video og utstillinger. 

 

Ved åpningen av selve årsmøtet ble Æresgalleriets to nyeste medlemmer Hege 

Riise og Anne Margrethe Hausken Nordberg presentert, og de hadde begge sendt 

årsmøtet en videohilsen hvor de takket for æren ved å ha blitt tatt opp i Norsk 

Idretts Æresgalleri. 

 

Årsmøtemiddagen foregikk i Jotuns kantine. Som seg hør og bør ledet NIV’s 

medlem Oberstløytnant Johan Baumann an i H.M. Kongens skål. 

Under årsmøtemiddagen ble NIVs Ærespris og NIVs Sportsjournalistpris utdelt:  

NIVs Journalistpris for 2020 ble overrakt Jan Petter Saltvedt (se nærmere omtale 

nedenfor). 

NIVs Ærespris for 2020 ble tildelt Christian Ruud (se nærmere omtale nedenfor).  

Nestleder Berit Skirstad i NIVs styre takket på vegne av alle NIVere for den 

strålende mottagelse vi hadde fått, for fin tilrettelegging for avviklingen av 

foreningens årsmøte og for en flott og velsmakende middag. 

Avslutningsvis overrakte leder Atle Sundelin Jotuns konsernsjef Morten Fon Tom 

Schankes samlede verker, samtidig som han gav blomster til andre Jotun-

medarbeidere som hadde bidratt sterkt til den vellykkede gjennomføringen. 

 

Gaver og oppmerksomheter 

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

år og har derfor fulgt opp den tradisjonen ved å sørge for at alle medlemmer som 

fyller 70 år mottar en hilsen, mens alle som fyller 75, 80 osv mottar blomster eller 

en gave. 

 

NIV-Nytt 

I 2021 er det utgitt 4 nummer av NIV Nytt (januar, april, august og november). 

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 

her legges også vårt medlemsblad NIV-Nytt. 

 

NIVs Arkiver 
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Det arbeides kontinuerlig med oversikt over og arkivering digitalt av dokumenter 

for organisasjonen. 

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

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

papirutgaver av NIV-Nytt og Medlemsmatrikkelen bli oppbevart. Alt annet 

arkivmateriale fra 2017 og fremover blir lagret elektronisk i en Dropbox, merket 

NIV Styre, på nettet. 

 

Norsk Idretts Æresgalleri 

NIV sitt nye digitale Norsk Idretts Æresgalleri ble lansert under Årsmøtet 11. 

februar 2020. 

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. NIF fant på det tidspunktet av økonomiske årsaker dessverre ikke å kunne 

inngå i samtaler med NIV om en delaktighet, eventuelt overtakelse av 

Æresgalleriet. 

 

NIVs styre har imidlertid ikke akseptert denne konklusjonen, og tok opp igjen 

ønsket om en dialog med NIF høsten 2021. Dette ledet til et møte med den nye 

generalsekretæren Nils-Einar Aas den 26. november. Møtet ble gjennomført, og 

gruppen fra NIV bestående av Børre Rognlien, Petter Riiser og Atle Sundelin 

møtte en generalsekretær som uttrykte glede over at NIV hadde sikret norsk idrett 

et Æresgalleri/Hall of Fame. Som relativt ny i sin stilling måtte han imidlertid 

erkjenne at denne saken ville kunne kreve noe tid å behandle. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Ærespris 

I statuttene for NIVs Ærespris står det at denne 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 2020 ble prisen tildelt Christian Ruud. 

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 best 

mulig utvikling. Christian med sin egen karriere som bakteppe og med sitt rolige 
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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. 

 

Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

I bestemmelsene står det: «Norske Idrettsleder-Veteraners Sportsjournalistpris 

tildeles en norsk journalist som har gjort en særlig fortjenstfull innsats for utvikling 

av journalistikken innenfor idrettsområdet». 

 

For 2020 fikk Jan Petter Saltvedt (NRK) prisen. 

Begrunnelse: 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. NIV-

Nytt nr. 4-2021 Side 16. 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. 

 

Aftenpostens Gullmedalje 

For 2021 ble Gullmedaljen tildelt Jacob Ingebrigtsen, friidrett. 
 

 

Forslag til vedtak: 

Styrets beretning godkjennes. 
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Sak 4 Årsregnskap, styrets økonomiske 

beretning og revisjonsberetning 

 

 

Årsregnskap: 
 

 

 
 

  

Poster Noter
Regnskap 

2021

Budsjett 

2021

Regnskap 

2020

Inntekter

Medlemskontingent 57 000             53 000             53 000           

Arrangementsinntekter 1 12 600             45 000             22 150           

Tilskudd NIF 30 000             30 000             30 000           

Nordisk Møte 30 000           

Finansinntekter 4 327 560           200 000           736                 

Tilskudd Æresgalleriet KUD 2019 250 000         

Bevilgning Æresgalleriet NIV 2018 250 000         

Sum inntekter 427 161           328 000           635 886         

Utgifter

Styret og medlemsmøter 12 206             22 000             30 128           

Arrangementskostnader 1 37 440             45 000             

Porto 3 24 103             

Administrasjonskostnader 4 56 212             100 000           63 738           

Gaver / Ærespriser 5 65 409             55 000             64 527           

Reiser / diverse 2 976               10 000             

Æresgalleri Investering 4 760               10 000             483 600         

Drift Æresgalleriet 58 224             60 000             19 408           

Bankomkostninger 3 679               5 000                4 021              

Sum utgifter 265 009           307 000           665 512         

Resultat 162 152           21 000             29 626-           

Regnskap 2021
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Noter til regnskap: 
 

 
 

 

 
 

Tekst Noter 2021 2020

Eiendeler

Anleggsmidler

18822 aksjer i DNB 1 616 160          616 660     

Fond Søderberg & Partners 1 505 000          355 000     

Sum anleggsmidler 1 121 160       971 160     

Omløpsmidler

Nordea driftskonto 23 535            61 549       

Nordea sparekonto 83 723            13 665       

Sum omløpsmidler 107 258          75 213       

Sum eiendeler 1 228 418       1 046 373  

Egenkapital og gjeld

Innskutt og optjent egenkapital 1 046 374       1 325 999  

Udisponert resultat 162 151          29 626-       

Overført KUD bevilgning 250 000-     

Sum egenkapital og gjeld 1 208 525       1 046 374  

Kortsiktig gjeld 19 893            

Sum egenkapital og gjeld 1 228 418       1 046 374  

Balanse pr. 31.12.2021
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Noter til balansen: 

 

 
 

Styrets økonomiske beretning: 

 
Regnskapet viser et overskudd på kr. 162 152,-. 

Årsaken til overskuddet er redusert arrangementsaktivitet på grunn av Corona-

epidemien. Dobbelt utbytte på våre DNB aksjer bidro også vesentlig til årets 

overskudd. 

 

Aktive plasseringer. 

Vårt fond hos Søderberg & Partners var ved årsskiftet på kr. 605 829,-. 

I 2021 tok vi ut kr. 150 000,- til driften på grunn av at DNB ikke betalte utbytte. 

Disse midlene er i år tilbakeført til fondet. 

Fondet ble opprettet i november 2016 med et innskudd på kr. 505 000,-. 

Våre 18 822 DNB aksjer ble 31/12-21 notert til kr. 202,- hvilket utgjør en samlet 

verdi på kr. 3 802 044,-. (31/12-20 var verdien kr. 3 162 096,-). 

 

Styret har avventet omplassering av våre DNB aksjer og fondsmidler. 
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Revisjonsberetning: 
 

 
 

 

Forslag til vedtak: 

Regnskapet for 2021 godkjennes. 
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Sak 5 Innkomne forslag  

 

Sak 5.1 Forslag til endring av NIVs vedtekter § 11 om Årsmøtets 

oppgaver. 
 

Forslagsstiller: 

Årsmøtet 2021 bad styret om å vurdere en løsning med valg av 

styremedlemmer på en rullerende måte. 

 

Vedtektene §11. lyder: 
Årsmøtet åpnes av leder og det velges referent og møteleder.  

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenne innkalling og sakliste. 

2. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med referent.  

3. Styrets beretning. 

4. Årsregnskap, styrets økonomiske beretning 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 

og 4 styremedlemmer. De 4 førstnevnte velges enkeltvis, de 4 styremedlemmene 

samlet.  

10. Valg av 2 revisorer.  

11. Valg av valgkomité: Leder og 3 medlemmer.  

 

Alle valg gjelder for ett år. Valgene gjennomføres iht. NIFs lovs bestemmelser om 

stemmegivning ved valg. 

 

Forslag til ny tekst (endring i fet skrift): 
Årsmøtet åpnes av leder og det velges referent og møteleder. 

Årsmøtet skal behandle følgende saker: 

1. Godkjenne innkalling og sakliste. 

2. Valg av 2 medlemmer som undertegner protokollen sammen med referent. 

3. Styrets beretning. 

4. Årsregnskap, styrets økonomiske beretning og revisjonsberetning. 

5. Innkomne forslag. 

6. Fastsette innmeldingsavgift. 

7. Fastsette årskontingent. 

8. Forslag til budsjett for kommende år. 

9. Valg av styre: 

Styrets medlemmer velges for en 2 års periode der halve styret står på 

valg hvert år. Dersom ett styremedlem velges på nytt i ett annet 
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tillitsverv velges denne for det antall år som gjelder for dette 

tillitsvervet. 

 

Hvert ulike talls år velges: 

Leder, styremedlem-økonomi og 2 styremedlemmer. 

Hvert like talls år velges: 

Nestleder, styremedlem-sekretær og 2 styremedlemmer. 

De 2 førstnevnte hvert år velges enkeltvis, de 2 styremedlemmene 

samlet. 

 

10. Valg av 2 revisorer 

Personer som velges til revisorer velges for to år av gangen, slik at 

hvert år velges det bare en ny revisor. 

11. Valg av valgkomité: Leder og 3 medlemmer 

Medlemmer av valgkomitéen velges for to år av gangen, slik at det 

hvert år bare står to på valg. Dersom et medlem velges som ny leder 

(rykker opp) velges denne inn for det antall år som gjelder for dette 

tillitsvervet. Nytt medlem velges inn for rett antall år. 

 

Valgene gjennomføres iht. NIFs lovs bestemmelser om stemmegivning ved valg. 

 

Styrets begrunnelse: 

• Styrets ønsker en bedre ordning for å sikre kontinuiteten i styrets og 

komitéenes sammensetning og hindre en for stor utskifting av de 

valgte medlemmer samtidig. 

• Prinsippet om rulleringen av styrets medlemmer er også forslått gjort 

gjeldende for revisorene og valgkomitéen. 

• Vedtektsendringene trer i kraft fra årsmøte 2023. 
 

Utvalget for kapitalplasseringer, lover og regler uttaler: 
 

Utvalget har ingen lovtekniske bemerkninger til 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 innmeldingsavgiften. 
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Sak 7 Fastsette årskontingent  

 

Styret foreslår ingen endring i årsavgiften 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 for kommende år  

 

 
 

  

Poster
Budsjett 

2022
Noter

Regnskap 

2021

Budsjett 

2021

Inntekter

Medlemskontingent 57 000       57 000       53 000        

Arrangementsinntekter 60 000       1 12 600       45 000        

Tilskudd NIF 60 000       2 30 000       30 000        

Nordisk Møte 15 000       3

Finansinntekter 200 000     4 327 560     200 000     

Sum inntekter 392 000     427 160     328 000     

Utgifter

Styret og medlemsmøter 20 000       12 206       22 000        

Arrangementskostnader 95 000       1 37 440       45 000        

Porto 30 000       5 24 103       

Administrasjonskostnader 60 000       6 56 212       100 000     

Gaver / Ærespriser 70 000       7 65 409       55 000        

Reiser / diverse 10 000       2 976         10 000        

Æresgallerit Investering 20 000       4 760         10 000        

Drift Æresgalleriet 65 000       58 224       60 000        

Nordisk Møte 50 000       3

Bankomkostninger 5 000         3 679         5 000          

Sum utgifter 425 000     265 009     307 000     

Resultat 33 000-       162 152     21 000        

Budsjett for 2022
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Noter til budsjettet: 
 

 
 

Forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2022 godkjennes. 

 
 

Sak 9 Valg av styret  

 

Valgkomiteens innstilling 2022 

 

Valgkomiteen har bestått av: 

Leder: Elisabeth Seeberg 

Medlem: Laila Andresen 

Medlem: Arne Kvalheim 

Medlem: Håvard Lillegård 

 

Valgkomiteen er av den oppfatning at Styret i NIV i 2021/2022 har gjort en meget 

bra jobb til det beste for medlemmene og foreningen. Aktivitetsnivået har vært 

høyt, til tross for pandemien. 
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Valgkomiteen har i løpet av høsten 2021 hatt samtaler med leder og flere av styrets 

medlemmer om styrets arbeid, fordeling av oppgaver, etc. På skriftlig henvendelse 

om styremedlemmene ønsket å fortsette eller ei, svarte 4 personer at de takket nei 

til å fortsette. Kasserer Heggelund har i ettertid heldigvis sagt Ja til å fortsette i ett 

år til. Berit Skirstad, Lars Kolsrud og Nina Kahrs ønsket å tre ut av styret. 

 

Valgkomiteen ser at styret også fungerer som foreningens "administrasjon". I NIV 

er det mange oppgaver av administrativ art som løses i løpet av året. NIV-nytt, 

kontakt med medlemmer, medlemsregister, arrangere møter, kontingenter, 

innbetalinger til arrangement, etc. er oppgaver som valgkomiteen mener etter 

samtale med leder må fordeles på flere personer så ikke belastningen blir for stor 

på få personer! Valgkomiteen har søkt etter personer som både har datakunnskap 

og er villig til å bidra i så måte. 

 

Komiteen innstiller på gjenvalg av leder Atle Sundelin, kasserer Lars Petter 

Heggelund, styremedlemmer Petter Riiser, Tove Strand og Harald Bråthen. 

Forslag til nye medlemmer er Kari Strande som sekretær, Rune Ekenes med tanke 

på NIV-nytt og Marit Wiig. 

 

Forslag til NIV-Styre 2022: 

Leder    Atle Sundelin  (gjenvalg) 

Nestleder   Petter Riiser   (ny som nestleder) 

Medlem/Økonomi  Lars Petter Heggelund (gjenvalg) 

Medlem/Sekretær  Kari Strande  (ny) 

Medlem   Harald Bråthen  (gjenvalg) 

Medlem   Tove Strand   (gjenvalg) 

Medlem   Marit Wiig   (ny) 

Medlem   Per Rune Eknes  (ny) 

 

De 4 førstnevnte velges enkeltvis, de 4 styremedlemmene samlet. 
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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) 

 

 

Forslag til vedtak: 

Revisorene gjenvelges som foreslått av valgkomitéen 

 

 

Sak 11 Valg av valgkomité  

 

Styrets innstilling 2022 

 

Hele valgkomitéen har gitt uttrykk for at de kan fortsette ett år til. Styret synes de 

har gjort en bra jobb og innstiller samtlige på gjenvalg. 

 

Leder:  Elisabeth Seeberg (gjenvalg) 

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

Arne Kvalheim (gjenvalg). 

 

 

Forslag til vedtak: 

Hele valgkomitéen gjenvelges som foreslått. 

 

 

Møter fremover: 
 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

10. mai 

Kl 17:00 – 22:30 

Dronningen / Årsmøte Vertskap NIF 

17. – 19. juni Stockholm / Nordisk møte  
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«Erlings epistel» # 10 
 

 

 
 

Erling Rimeslåtten 
Foto privat 

Sagt om idrett 

 
Idretten er full av sitater. Gode, flaue, grove 

(dårlige vil mange si…) sitater. Uansett – 

sitater som har satt spor etter seg og skildrer 

både personer og situasjoner. Her er et lite 

knippe kjente og kanskje ukjente, hentet fra 

VG Debatt 21.11.2003/20.08.2010: 

 

 

«Nå er det faen meg tolv negere på banen!» Rolf Hovden 

«Og nå til andre episode av fotballkampen!» En av Dagsrevy-damene. 

«Og her kommer LITT av en idrettsutøver...» Terje Dalby kommenterer paralympics på 

Lillehammer i 1994. 

«Nå går Odd-Bjørn Hjelmeset nesten som han lister 

seg hjem fra fest» 

Kjell Kristian Rike 

«Der kommer Uschi Disl. Hun har vært grensevakt, 

så hun er vant til å skyte på flyktninger….» 

Jon Herwig Carlsen 

«Her blir det 2-0 - nesten identisk med 1-0...» Øyvind Johnsen, NRK, kommenterer 

reprisen av et mål også 

«Nå skal vi hjem og snu kjerringa» Jørn Jamtfall 

«Nå i ettertid er jeg bare glad for at jeg har fått 

tildelt et voksent utstyr» 

John Carew etter å ha scoret med sine 

edlere deler sommeren 1999 

«Vi tapte fordi vi ikke vant» Ronaldo 

«My parents have been there for me, ever since I 

was about seven» 

David Beckham 

«Vi beklager at vi ikke rakk å tekste dette 

innslaget» 

Davy Wathne etter et intervju med en 

trønder på TV2-sporten. 

«Lenge har vi trodd at Trønderfår var betegnelse 

på beboerne i midten av vårt landstrakte land, men 

nå viser det seg et det dreier seg om et pålegg» 

Davy Wathne etter at Stabæk-spillerne 

hadde knasket Trønderfår i et innslag før 

kamp mot RBK. 

«Han har like god spenst som en tepose!» Ivar Hoff da Lyns Frode Hansen prøvde å 

heade unna ballen før en Basma-scoring 

«Selv om du er en fyrig elsker, så er du ikke 

automatisk skikket til å være gynekolog»  

Ivar Hoff da Kjetil Rekdal ville bli Brann-

trener 

 
 

Erling Rimeslåtten 
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Om sportsjournalistprisen 

 

 
Sportsjournalistprisen ble innstiftet i 2008 for å fremme analyser og diskusjon av 

idretten i pressen. Prisen består både av et stipend, nå på kr. 15.000,- og en plakett. 
 

Prisen har vært delt ut til en rekke av våre mest profilerte sportsjournalister siden 

starten. Se vår hjemmeside (https://idrettsveteraner.com/2021/09/15/nivs-

sportsjournalistpris-vinner/). 

 

Vedtektene ble endret av styret i 2018, der det i hovedsak ble lagt inn følgende to 

endringer: 

• Ved vurderingen legges det vekt på at vedkommende kan få fram relevant informasjon om 

sentrale forhold i idretten for analyse og diskusjon… 

• Vurdering av kandidater til Sportsjournalistprisen foretas blant sportsjournalister som har 

journalistikk som hovederverv. 
 

Det var stor diskusjon i styret den gang, særlig om det siste temaet. 
 

Bare siden den gang har vi sett at verden og journalistikken har utviklet seg mye. 

Årets jury for Sportsjournalistprisen har bestått av: 

• Per Bergerud 

• Karen-Marie Ellefsen 

• Cato Zahl Pedersen 

• Harald Bråthen 

 

Den har påpekt dette for styret og har samtidig foreslått å fjerne punktet i 

bestemmelsene om at: 

«prisen er forbeholdt journalister som har sportsjournalistikk som 

hovederverv.» 

 

Komitéen sier videre: 

«Komiteen ønsker et bredere og mer ulikt rekrutteringsgrunnlag enn hva vi har hatt 

til nå. Samfunnet har utviklet seg kraftig siden prisen første gang ble utdelt i 2008. 

Vi tenker da både på de nye sosiale medier, men også på at idrettsutøvere og 

trenere/ledere i langt større grad er trukket inn som spesialkompetente personer i 

store TV produksjoner som Tour de France og OL, og i avisredaksjoner. Vi har 

også sett eksempler på at journalister og fotografer har gått foran og vist vei på 

deler av sportsjournalistikken som har vært underutviklet til nå. 

Komitéen mener tiden nå var inne for at også slike personer og deres prestasjoner 

kan bli vurdert og foreslår at bestemmelsene for sportsjournalistprisen blir endret, 

slik at kravet om sportsjournalistikk som hovederverv blir tatt bort.» 

 

https://idrettsveteraner.com/2021/09/15/nivs-sportsjournalistpris-vinner/
https://idrettsveteraner.com/2021/09/15/nivs-sportsjournalistpris-vinner/
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Styret sa seg enig i dette, og bestemmelsene hvor dette er tatt hensyn til, ble 

vedtatt i styremøtet i april i år. 

 

I komitéens vurderinger av årets kandidater la komitéen til grunn NIVs vedtekter 

§7 pkt. 3: 

• dele ut foreningens Sportsjournalistspris til en norsk journalist som har 

gjort en særlig fortjenestfull innsats for utvikling av journalistikken 

innenfor idrettsområdet. 

Komitéens forslag til kandidat for prisen for 2021 har gjort et stort arbeide for 

idretten gjennom sitt arbeid, og kandidaten ble godkjent av styret. 

Navnet vil bli offentliggjort på vårt årsmøte i mai. 

 

Bestemmelsene for denne Sportsjournalistprisen lyder nå slik: 

BESTEMMELSER FOR NORSKE IDRETTSLEDER-VETERANERS 

SPORTSJOURNALISTPRIS 

(Etter endringer vedtatt på styremøte 03 og 04 i 2018 og styremøte i april 2022.) 

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. 

1. Vurdering til prisen foretas blant kandidater som gjennom journalistisk 

formidling bidrar til denne utvikling. 

2. 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. 

3. 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. 

4. NIVs styre oppnevner et utvalg på fire medlemmer, som innen 1. januar 

hvert år gir sin innstilling på kandidat til hedersprisen. 

5. Utdeling foretas på foreningens årsmøte. 

 

 
Harald Bråthen og Petter Riiser 
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Medlemsmøte 8. mars 2022 

 
 
Sted: Møte ble avholdt i det store auditoriet på NIH. 

Til stede: Det var 37 medlemmer tilstede på møtet. 

Foredragsholder: Anne Margrethe Hausken Nordberg 

Tema: Toppidrettskvinne i 20 år; Oppturer og nedturer – sportslig og 

administrativt 

 

Atle åpnet møtet ved å be alle reise seg i respekt for ofrene i Ukraina og for de fire 

NIV medlemmene som har gått bort siden siste møte; Harald Torhaug, Berit 

Berthelsen, Bjørn Berntsen, Bjørn Nybakken og Finn Søhol. 

 

Deretter informerte han om at NIVs årsmøte ville bli avholdt 10. Mai med NIF 

som vertskap. Han minnet også om Nordisk møte på Bosön i Stockholm 17. – 19. 

juni med frist for påmelding 31. mars og om dialogmøtet med NIF 21. mars. 

Han inviterte alle medlemmene velkomne til felles bespisning etter møtet i 

kantinen på NIH. Deretter introduserte han dagens foredragsholder med å si at det 

var hyggelig å ha en så profilert kvinne til å snakke for oss nettopp på 

kvinnedagen. Hun ble innlemmet i Æresgalleriet etter at hun gav seg med sin 

aktive karriere som O-løper etter 20 år. 

 

Anne Margrethe takket for at hun var invitert til å snakke for oss nettopp på 

kvinnedagen spesielt fordi hun ikke kunne være tilstede på årsmøtet hos Jotun i 

2021 

og måtte presenteres via videolink. 

 

Tema hun hadde valgt å reflektere over var det å være: 

 

Toppidrettskvinne i 20 år, 

Oppturer og nedturer – sportslig og administrativt 

 

Anne Margrethe Hausken Nordberg er utdannet 

farmasøyt med doktorgrad, og jobber nå i 

Antidoping Norge. 

Ved siden av jobben studerer hun digitalt 

«Organisasjon og ledelse» ved Norges 

Idrettshøgskole. 

 

Hun var den første kvinnelige leder av 

Utøverkomiteen 

(2006-2011). Det var en periode da komiteen gikk 

fra å være en ”løs” gruppe av utøvere til å bli en  
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formell del av NIF og få representasjon i 

Idrettsstyret. Siden har hun engasjert seg i 

enkeltsaker og bidratt i flere arbeidsgrupper. 
 

Hun innledet foredraget med å vise bilder av seg selv som junior i 1994 og som 

senior i 2019, og snakket litt om hva O-sporten innebærer og hva som kreves av 

utøverne, alt fra å kunne løpe i ulendt terreng til å kunne lese et kart og ta smarte 

valg. Ikke alltid den korteste veien på kartet, en rett linje, er den letteste å løpe. 

 

 
 

Videre tok hun utgangspunkt i hva hun hadde opplevd i perioden som 

toppidrettsutøver gjennom 20 år. 
 

Hun engasjerte seg politiske i utøvernes stemmerett på tinget: 
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Hun er også tatt opp svakheter ved stipendordningen for toppidrettsutøvere: 
 

 
 

 

Videre har hun vært opptatt av juniorenes frafall i idretten, og om hvordan man 

skal få dem til å fortsette som seniorløpere, og har i den sammenheng sett på 

alders-fordelingen når jenter tar internasjonale medaljer. 
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I 2006 ble hun kjæreste med Anders Nordberg og de flyttet raskt sammen. Som 

trener påpekte han at hun måtte veie seg; «Du kan ikke være like tynn hele året. Du 

må være forsiktig. Du må få trene nok og tørre å gå opp i vekt». 
 

I perioden som toppidrettsutøver har hun fått tre barn. Da hun var 22 år veide hun 

10 kg mer enn i 2019. Hun innrømmet at det var tungt å bære sin egen kropp og 

nødvendigheten av samtidig å trene på den rette måten. Så fant hun på at hun 

egentlig burde designe sine babyers døgnrytme for at hun skulle kunne tilpasse 

egen karriere til det også å få barn. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Som allerede nevnt har hun vert opptatt av hvordan O-miljøet skal få kvinner til å 

satse etter at de har fylt 23 år, og hun kom med en rekke forslag på hvordan det 

kunne gjøres. 
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Hun snakket også om miljø og vennskap og hvor viktig det er for motivasjon for 

videre trening. 

 
 

Og hun håpet virkelig at norsk idrett får flere jenter til å fortsette med idretten 

lengre enn i dag. Hun avsluttet med et bilde fra Mesternes mester hvor hun 

understreket at ikke noe valg tas alene og man må se på andre i miljøet som venner 

og ikke bare som konkurrenter. Det må skapes et positivt miljø hvor jentene kan 

trives - uansett idrettsgren. 
 

 

 

Atle takket for foredraget og avslutt med følgende ord; 

Du er en ”Superkvinne”. 

Norsk idrett har lenge undret seg på hvordan man kan 

få kvinnene frem, men svaret ligger jo i ditt foredrag! 

 

Han takket også Berit for nok en gang å ha stilt opp som arrangør av et NIV møte. 
 

Nina Kahrs 
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Medlemsmøte 19 april 2022 

 
 
Sted: Møte ble avholdt i møtelokalet i kantinen på NIF 

Til stede: Det var 40 medlemmer tilstede på møtet. 

Foredragsholder: Sven Mollekleiv 

Tema: Idrett og Krig/Konflikt – Dagens situasjon 

 

 

Atle åpnet møtet med å ønske alle NIVs medlemmene velkomne til vårt ordinære 

møte lokale på NIF, Ullevål Stadion. 

Han gav deretter en orientering om at årsmøtet blir i neste måned på Dronningen. 

Årsmøtet og middagen blir i samme lokale og NIF er vertskap. Bygdøyfergene går 

fra Rådhuskaia til Dronningen. 

 

Han informerte videre om Nordisk møte i Stockholm 17. – 19 juni og at det derfor 

ikke vil bli avholdt noe sommermøte i år, og om noen ønsker det er det fortsatt 

muligheter til å melde seg på turen til Stockholm. 

 

Dagens foredrag er valgt fordi krigen i Ukraina opprører oss alle, og idretten 

internasjonalt ble raskt etter krigsutbruddet sterkt preget av krigen. 

Ikke minst på grunn av en nesten unison oppslutning blant verdens internasjonale 

særforbund om boikott av arrangementer i Russland og Hviterussland og 

utelukkelse av russiske og hviterussiske utøvere i internasjonale stevner i andre 

land. Opp i dette fikk vi også en diskusjon om sanksjoner skulle omfatte barn og 

unge fra Russland og Hviterussland. 

 

Signaler fra et stort internasjonalt særforbund som FIFA, er tungtveiende og gir 

aktuelt grunnlag for hvordan idretten bør forholde seg til dagens alvorlige 

situasjon. 

 

Vi har derfor ønsket oss det svært aktuelle temaet for aprilmøtet: 

 

Idrett og Krig/Konflikt - Dagens situasjon. 

 

På bakgrunn av dette ønsket Atle dagens foredragsholder, vårt eget medlem, Sven 

Mollekleiv med sin store kompetanse innenfor temaet spesielt velkommen. 
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Sven takket for at han fikk lov til å komme og 

snakke for NIVs medlemmer om dette viktig 

tema. 
 

Han startet med å snakke om Norge og 2. 

verdenskrig og om konflikter i forhold til 

idretten. Ulike kriger og konflikter i ulike deler 

av verden oppfattes ulikt og får ulik 

oppmerksomhet. Han ga flere historiske 

eksempler. 
 

Han nevnte krigen i Afghanistan som bakgrunn 

for boikott av Moskva OL i 1980 og boikotten av 

OL i Los Angeles som en motreaksjon. 
 

Han berørte situasjonen i tidligere Jugoslavia der 

ca. 250 000 ble drept og ca. 3 mill. ble drevet på 

flukt i perioden fra 1991 til krigen sluttet i 

Kosovo i 1999. OL ble avholdt i Sarajevo i 1884. 

OL på Lillehammer var i 1994. 

 

 

Han kommenterte utfordringer med brudd på menneskerettighetene, internasjonal 

humanitær rett, barnekonvensjonene og flyktningkonvensjonene også i kriger og 

konflikter som har liten internasjonal oppmerksomhet. Overgrep mot kvinner som 

et våpen i krig foregår fortsatt i f. eks. Kongo uten at verdenssamfunnet griper inn. 

 

Sven omtalte viktigheten av og behovet for å gjøre grundige konsekvensanalyser, 

skaffe seg faktakunnskap, kulturforståelse og ha en helhetlig plan for 

gjennomføring og oppfølging ved deltakelse i krig og konflikt. Han nevnte en 

rekke eksempler der resultatet ved deltakelse og inngåelse av allianser ble det 

dårligere og endog det motsatte av intensjonen. Afghanistan, Irak, Libya, Syria og 

Somalia er noen eksempler. 

 

 

Han gikk deretter over til å snakke om krigen i 

Ukraina; annektering, brudd på folkeretten, 

Genèvekonvensjonene, hvor han påpekte at 

eneansvarlig for krigen er Putin og Putins regime i 

Kreml. For å forstå deres handlemåter må en følge 

historien tilbake til Sovjetunionens fall. OSSE er 

opptatt av at overgrep og brudd på folkeretten må 

etterforskes,  

 

men det er ikke alltid like lett til tross for at det finnes regler for krigføring; 

Prevent, protect and help. Retten til hjelp og retten til å hjelpe. 
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Syke og sårede personer har rett på hjelp på tvers av frontlinjene. 

Genèvekonvensjonene skal også sikre krigsfanger rett på anstendig behandling. 

 

Hjelpearbeidere har rett til å hjelpe og rett på beskyttelse. Healthcare in danger. 

Sven omtalte drapene i Tsjetsjenia i 1996 der 6 Røde Kors medarbeidere ble skutt 

da de sov. To av de drepte var Røde Kors kollegaer fra Norge. 

 

Folkeretten og Genèvekonvensjonene er regler som skal følges i krig. 

Noen våpen er også forbudt i krig. Sven fortalte hvordan anti personell miner og 

klasevåpen ble forbudt ved å argumentere humanitært. Disse våpnene skiller ikke 

mellom sivile og militære. De rammer blindt. 

 

Atomvåpen kan utslette alt liv. Det brukes som skrekkscenario.  

Bruken under 2. verdenskrig viste oss hva som kan skje. 

Spørsmålet er om Putin vil bruke A- våpen. 

Frykten for egen utslettelse kan holde han tilbake. 

 

Norge har ikke vært i krig med vår nabo Russland på 1000 år. Russerne jagde 

tyskerne ut av Finnmark i 1945 og trakk seg deretter ut. 

Jonas Gahr Støre forhandlet delelinjene i Barentshavet i 2010 to år etter krigen i 

Georgia i 2008. Det er en vanskelig balansegang å trå varsomt selv om vi har 

NATO i ryggen. Begrepet «En for alle, alle for en» gjelder i alliansen, men gjør 

også at Norge må vise stor politisk kløkt i samtalene og forhandlinger med 

Russland. 

 

Deretter gikk Sven over til å snakke om bruk av sanksjoner og boikott i idretten. 

Qatarutvalget i NFF hadde som mandat å gi anbefalinger om hvilke virkemidler 

som er mest effektive for å styrke menneskerettighetene i Qatar etter at FIFA 

tildelte landet VM 2022 i 2010. Det er enighet om at den tildelingen aldri burde 

funnet sted. 

 

Det er imidlertid 3 betingelser for at en boikott skal være effektiv og bidra til 

ønsket måloppnåelse. 

1. Det må være en kritisk masse for boikott. Dvs. FN, næringsliv, 

fagforeningene og sivilsamfunnet/idretten må aktivt støtte en boikott. 

2. Det må foreligge et avhengighetsforhold som rammer arrangøren og dermed 

tvinger fram en endring. 

3. Det må foreligge en konkret oppfølgingsplan. 

 

Ingen av disse forutsetningene forelå i Qatar. Arbeiderne og deres organisasjoner 

(ILO, BWA) ba om press, krav, fortsatte inspeksjoner og støtte for bedrede kår , 

men ikke boikott. Det ville kunne svekke inngåtte reformer og hindre god 

utvikling.  

Norske myndigheter har ikke ønsket å boikotte Qatar. 
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Hydro har vært i Qatar i 50 år og mener det er viktig å være der i tråd med 

internasjonale standarder. 

 

Amnesty gikk ikke inn for boikott. De fortsetter å legge press og skrive rapporter 

for å tvinge fram forbedringer. 

Russiske utøvere og lag er boikottet av FIFA og IOC. Likevel sitter Russiske 

ledere fortsatt i IOC, FIFA og en rekke særforbund. 

 

I Montreal 1976 var det 30 afrikanske land som boikottet lekene fordi New 

Zealand hadde spilt kamp mot Sør Afrika. Samtidig var idretten svært viktig i Anti 

Apartheid arbeidet i Sør Afrika. 

 

Avslutningsvis snakket Sven om Norway Cup; Fredsbudskapet og kulturavtaler. 

Viktig å identifisere hvilke lag som kan inviteres og hindre misbruk. 

Det er viktig at idretten og frivilligheten integrerer og inkluderer ukrainere som 

kommer til Norge som flyktninger. 

Deltagelse som gir håp og bearbeider traumer; 

Annerkjennelse, lek, håp og glede, vennskap og å følge reglene. 

Idretten kan jobbe sammen med de andre frivillige organisasjonene. Vi må ha en 

plan. 

Idrettsledere må være aktive, ta et medansvar og være utholdende. Kamp mot 

likegyldighet. 

 

Atle takket Sven og overrakte det sedvanlige gavekortet, samtidig som han sa han 

var glad for at barn og ungdom nå kan inviteres til Norway Cup; jeg er så naiv at 

jeg tror det kan ha betydning på sikt i konflikt situasjoner sa Atle. 
 

Nina Kahrs 

 

 

Her er noen av våre medlemmer som gledet seg over det flotte foredraget av 

Sven: 

 

 

 
 

Per Wright og Peder Lunde 

 
 

Marit Wiik og Turid Veslemøy 

Viervoll 

 
 

Gerhard Heiberg og Dikke Eger 
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Minneord om Harald Olav Torhaug 
(13.02.1942 – 08.01.2022) 

 

 
 

Foto: Marianne Torhaug Hylland 

Alles gode venn, frontfigur og familiefar Harald Olav 

Torhaug gikk uventet ut av tiden 8. januar, nesten 80 

år gammel. Født i 1942, og vokste opp på Bestum i 

Oslo med en god, varm familie, med foreldrene 

Lauritz og Margit, eldre bror Torkill og søsteren Anne 

Ragnhild. Omsorgsfulle Harald etterlater seg sin 

drømmekvinne Kari, og barna Marianne, Lars 

Christian og Anette, samt 9 fantastiske barnebarn. 

 

Harald tjenestegjorde i Marinen i 2 år og ble 

kvartermester, hvor sjølivets anker fikk feste i Haralds 

hjerte livet ut. Han fikk sitt rørlegger svennebrev i 

1965 og tok senere mesterbrev og studerte mange år i 

Tyskland og Stockholm, og avsluttet sin 

yrkesutdannelse som VVS-ingeniør. 
 

I starten var familiens rørleggerbedrift i Tøyengata. Det var der Harald ble kjent 

med sin kommende ektefelle Kari i 1960, og de giftet seg i Ris kirke i juni 1967. 
 

Han var raus på alle måter, og gav mye av seg selv. Han ville utrette så meget og 

fikk mye gjort, og levde et langt og innholdsrikt liv i arbeid og privatliv. Harald var 

en dyktig leder på mange vis, ikke aller minst i familiens rørleggerbedrift som 

hadde flyttet til Kalbakken i Oslo. Han hadde mange uselviske verv og mye ansvar 

han stadig tok på seg. Var pålitelig, populær, utadvendt, sympatisk og en typisk 

dyktig JA-mann og handyman, og var ikke aller minst sine mange venners venn. 

Han sa en gang; «Med livsgleden i blodet, er livet som vinden i seilene, snøen 

under skiene og vannet når man svømmer». Fjellhytta i Sikkilsdalen betød mye, fot 

og skiturer og friluftsliv. 
 

Hans enorme interesse for sport begynte tidlig. Harald var sterkt knyttet til sjølivet, 

erfaren båtmann, og hadde flere båter, hvor flotte «Cleopatra» hadde fast brygge 

hos Oslo Motorbåtforening på Skøyen. Var med i SjøForum, og var med å bygge 

opp Redningsselskapet, samt viktig støttespiller for S/S Christian Radichs Venner. 

Høyeste grad i Frimurerlosjen, engasjert i Rørleggerlauget, Gutteklubben 

Musketeerne, og mye annet, samt president i Norges Ake, Bob og 

Skeletonforbund, Viking Bob Club og sist Fornebu Sportsklubb, og la til rette 

under Vinter-OL Lillehammer`1994. Der ble han livslang venn med OL-

bobsleighpilot Prince Albert ll. av Monaco. 
(Han var medlem i NIV fra 2000 til 2022 red. anm.) 

 

«Sail on» Harald, du etterlater deg et gnistrende og fargesprakende kjølvann av 

minner. 
Jan-Robert Søderstrøm, Finn Bryde og Peder Lunde. 
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Minneord om Bjørn Nybakken 
(20.01.1933 – 02.03.2022) 

 

 
 

Foto: Arthur S. Knudsen 

Bjørn Nybakken ble født i Trondheim 20. januar 1933 og 

døde 2. mars 2022, 89 år gammel. Bjørn var en aktiv, 

engasjert, ivrig og tidvis stridbar person, som enkelte 

hadde vansker med å finne seg til rette med. Andre 

verdsatte hans store virketrang, og fikk stort utbytte og 

glede av Bjørns intense meningsvekslinger og store 

engasjement. 
 

Etter Statens Gymnastikkskole startet Bjørn som 

gymnastikklærer ved Grefsen Gymnas. Hans personlige 

forhold til fysiske ferdigheter, utholdenhet og styrke ble 

nok omsatt i krav om ytelser som ble minner for livet for 

mange uferdige guttekropper. 

 

Hovedparten av Bjørns arbeidsliv utgjorde 30 år ved Norges Idrettshøgskole 

(NIH). Han ble ansatt ved NIH i 1968, året skolen startet, og ble ved Høgskolen til 

han gikk av med pensjon i 1998. Hans fag var svømming, og alle studenter fra 

denne periode bærer et klart minne om «Nybakken», som var hans navn og 

kallenavn. Han var ambisiøst tilstedeværende, kommenterende, rettledende og 

irettesettende. For sarte sjeler kunne det bli i overkant. 

 

Bjørn startet på tidlig 80-tallet svømmekurs for små barn, en virksomhet som fikk 

navnet «baby-svømming», og som ble banebrytende for oppfatningen av små barns 

(1-3 år) læreevne, glede og toleranse for opphold i vann. Denne virksomheten ble 

etter hvert kjent og verdsatt, ikke bare her til lands, men også i fagmiljøer 

utenlands. 

I Høgskolens fagpolitiske debatt på 1970-80-tallet tok Bjørn aktivt del. Han hevdet 

de praktiske idrettsfags plass i utdanningsprogrammets kjerne. En idrettshøgskole 

som glemte sin basis, begikk, etter Bjørns mening, et svik mot historien og 

grunnlaget for skolens opprinnelse. 

 

I perioden 1985-2003 var Bjørn president for Norges Livredningsselskap. Hans 

ustoppelige engasjement for å spre kunnskap om livredning, og kanskje vel så mye 

– spre kunnskap om forebygging av ulykker til vanns, gjorde ham til en ledende og 

respektert person innenfor dette viktige miljøet for frivillig innsats for samfunnet.  

Allsidighet preget Bjørns livsutfoldelse. Hans engasjement og aktive deltakelse, 

både som utøver og leder, i bl.a. ishockey og militær femkamp, illustrerer dette på 

en overbevisende måte. Hans spilte ishockey, og var ingen enkel mann å møte i 

taklinger. Samtidig og etterpå engasjerte han seg for ledelsesoppgaver i Norges 

Ishockeyforbund (NHIF), og var styremedlem og visepresident i perioden 1972-

1982. Omtrent parallelt i tid var han dypt involvert i militær femkamp. I 
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tidsrommet 1959- 1985 vant han 3 NM og deltok i flere VM, og ble etter hvert 

trener og lagleder for VM-tropper. 

Bjørn fikk Kongens Fortjenstmedalje i 2012. 

Ved Bjørn Nybakkens bortgang er en usedvanlig engasjert og utrolig idrettsaktiv 

person ute av rekkene. Hans ettermæle kan bli redusert av hans direkte form, 

personlige trekk og avmålthet. 

I realiteten var han et uvanlig og ytterst verdifullt menneske som brant intenst for 

sine bidrag over en bred skala av betydning for mange samtidige, og for de 

holdninger og den kunnskap de har formidlet videre. 

 

Nybakken var medlem i NIV fra 2008. (Red. merknad.) 

 

Fred over Bjørns minne. 
 

Hans B. Skaset 
 

Minneord om Per Landmark 
(23.04.1931 – 13.03.2022) 

 

 

Med Per Landmarks bortgang 13. mars har NIV nok en 

gang mistet et kjært medlem som var med fra starten i 

1998. Vi er mange som har gode minner fra samværene 

med Per opp gjennom årene. Per var frem for alt en 

trivelig blid kar som elsket skiidretten og friluftslivet. 

 

Ved Per Landmarks bortgang har skiidretten mistet en 

av sine mest trofaste tjenere. At Haslum kapell ikke var 

fullt av gamle skipresidenter og formenn i 

Skiforeningen - som det het på Pers tid – skyldes kun 

det faktum at ingen av disse er blant oss mer. 

Pers inntreden i den sentrale ledelsen i Ski Norge skjedde i 1964 – da han ble 

ansatt som generalsekretær for arrangementet av VM i Holmenkollen i 1966. 

Daværende Kronprins Harald var en aktiv formann i Hovedkomiteen – den 

legendariske Einar Bergsland leder av organisasjonskomiteen og Dag Berggrav 

skipresident. 

Denne posisjonen ga Per en unik innsikt i norsk og internasjonal skiidrett - hvordan 

de ulike organisasjonene forholdt seg til hverandre - både formelt og uformelt - og 

ikke minst de personligheter som den besto av. 

 

Ikke lenge etter VM – i 1969 – ble Per ansatt som Skiforbundets første 

generalsekretær. 

Tidligere hadde man hatt en kontorsjef. Stillingen som generalsekretær var da - 

som nå - en posisjon som preget hele livet ditt. 
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Ingen generalsekretær har tjent så mange presidenter som Per. 

Presidentene kom – og gikk – mens Per besto. Hele 6 stk. Og svært forskjellige. 

Fra den formelle departementsråd Dag Berggrav –til revisor Andreas Nærstad – så 

tidligere gardesjef da Oberst Arne Nyland til skipshandler og superselger Christian 

Mohn – så den joviale sagbruk sjefen Kjell Johnsrud – og til sist 

høyesterettsadvokat Odd Seim – Haugen - som Per kjente fra VM i Oslo 1982. 

Felles for de alle – ingen sto med lua i hånden. For alle disse var Per en klok 

rådgiver. Hva de trengte av råd – var nok høyst forskjellig. Her måtte nok Per 

bruke både gulrot, pisk og sine gode språkkunnskaper. Dette var også en periode - 

som man med bred penn kan si - startet i amatørtiden og endte med Lars Erik 

Eriksen saken og Terje Bogen. Da de kommersielle aktørene for alvor hadde gjort 

sitt inntog i skisporten både nasjonalt og internasjonalt. 

 

Men det var også en tid hvor alle presidentene i prinsippet var i full jobb. Per sto 

for den daglige driften av forbundet. Hvor mye han var general – eller sekretær - 

var avhengig av hvem Presidenten var. Og hva de kunne. Felles var at møter var 

enten i helgen eller om kveldene. Helst både og. 

I Odd Seim–Haugens tid varte de til vi ble kastet ut av Securitas – ved midnatt. 

 

I administrasjonen var Per en meget populær og godt likt leder – han hadde stor 

omsorg for alle skiforbundets ansatte – og var på mange måter forut for sin tid. 

Per sluttet som generalsekretær i 1984 – og Sverre overtok. Han fortsatte som 

organisasjonssjef frem til 1989. Da hadde Per vært Skiforbundets sentrale mann i 4 

OL og 5 VM. 

 

Fra 1989 ledet han «Norge på ski» – et samarbeidsprosjekt mellom NSF, 

Skiforeningen og NIF – for noe Per brant veldig for - at Norge fortsatt skulle være 

en nasjon av skiløpere – før han flyttet til Lillehammer for å hjelpe til under 

forberedelsene til avviklingen av OL 1994 og til slutt var han sentral i opplæringen 

av frivillige under VM i Trondheim i 1997. 

 

Hele Pers virke i skiidretten var preget av hans ønske om å kunne bidra med alt 

han kunne – under motto - ingen jobb for stor – men heller ingen for liten. Derfor 

hadde han utrolig mange venner og bekjente rundt om i hele ski-Norge. 

 

For sin innsats mottok Per Skiforeningens Birkebeinerplakett i 1981 og Norges 

Skiforbunds høyeste utmerkelse Plaketten i 1984. 

 
Johan Baumann og Sverre Seeberg 
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Minneord om Bjørn Reidar Berntsen 
(10.10.1943 – 05.03.2022) 

 

 

 

Bjørn R. Berntsen døde 5. mars 78 år gammel etter 

flere års sykdom. 

Bjørn vokste opp på Leirsund hvor han var aktivt 

med i speiderbevegelsen og friluftsliv, noe som 

han i store deler av sitt voksne liv praktiserte ved 

blant annet på ukelange kanoturer i store deler av 

Norge og Sverige. 

 

Bjørns sosiale vesen og omtanke for andre kom tidlig til uttrykk, blant annet 

gjennom sitt engasjement for Berlinerbarna som kom til Norge. Gjennom dette 

fikk han et Willy Brand-stipend for å studere ved Freie Universitet i Berlin. 

 

Musikk og det å spille ulike instrumenter var en lidenskap han dyrket. Da Skedsmo 

Janitsjarorkester ble stiftet i 1972 ble Bjørn orkesterets første leder og her var han 

en aktiv medspiller over lang tid. 

 

Da Bjørn flyttet til Bærum som ny høyskoledirektør ved Handelshøyskolen BI, ble 

Tyrving raskt klubben i hans hjerte. Som ivrig o-løper var veien kort til verv i 

Tyrvings orienteringsgruppe. Han ble leder av stafett-komiteen og den naturlige o-

cup-general, som blant annet førte Tyrving fram til seier og landets beste o-klubb. 

Bjørn var leder av hovedstyret i Tyrving i 10 år og deretter leder av 

friidrettsgruppa i 4 år. Han var leder av hovedkomitéen for Wold Cup i orientering 

i 1996 og 2009 og for Europacup i friidrett på Nadderud stadion i år 2000. 

 

I perioden 1992 – 1998 var Bjørn president i Norges Orienteringsforbund. I samme 

periode var han også leder for en arbeidsgruppe for de europeiske 

orienteringsforbundene. 

 

Bjørn var bevisst på å sette sammen team med forskjellig spisskompetanse. Han 

delegerte og var tålmodig.  Vi som administrasjon fikk jobbe uten for stramme 

tøyler, under den klare forutsetning at vi holdt oss innenfor de vedtatte økonomiske 

rammene. Bjørns bakgrunn fra næringslivet var viktig for forbundet, og i hans 

periode ble egenkapitalen vesentlig styrket. 

 

Han evne til å bygge samhold og engasjement var unik. Bjørn ble oppfattet som 

hele O-Norges president. Han skapte gode relasjoner mellom klubbene og 
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forbundet og sendte alle arrangører av o-løp - store som små- over hele landet en 

personlig hilsen dagen før løpet skulle arrangeres. Han var svært ofte til stede på o-

løp, takket for arrangementet og fant da alltid fram til noe helt spesielt om stedet 

eller menneskene der. 

Bjørn var genuint opptatt av mennesker, han skapte tillit og nærhet, noe han viste 

ved blant annet å ringe og gratulere, kretsledere, klubbledere, arrangører, ansatte 

og utøvere med gode resultater og vel gjennomført arrangement i mange år etter at 

han gikk av som president. For sitt arbeid i o-idretten ble han tildelt Silvas 

Ærespris i 2011. 

 

Han var opptatt av at saker ble behandlet formelt og korrekt, og var alltid svært 

godt forberedt til styremøtene. 
 

Hans hjerte banket for idretten og spesielt orienteringsidretten helt til det aller siste. 

Tross helseplager var han en ivrig deltaker på foreningens møter. Bjørn R. var 

medlem i NIV fra 2008. 
 

Håvard Lillegård 
 

 

 

Minneord om Finn Erling Søhol 
(09.08.1930 – 06.03.2022 

 
 

 

En sterk og inspirerende stemme i norsk tennis har opphørt. 

Finn Søhol sovnet inn 6. mars i en alder av 91 år. 

Finn var journalist og fotograf og var bl. a ansatt i VG. 

 

 

Han ble etterhvert en legendarisk idrettskommentator i NRK. 

Tennis var Finns spesialfelt, men han kommenterte også 

rally, golf og seiling. 
 

 

Finn levendegjorde tennisturneringene i Wimbledon og Roland Garros på 70-80-

tallet med sin fagkunnskap iblandet treffsikre, humørfylte og kjappe replikker. 

Hans formidlingsevne var imponerende, og han bidro avgjort til økt tennisinteresse 

i Norge. 

 

Som tennisspiller hadde Finn en karriere som spenner over 60 år fra 

norgesmesterskap i junior i 1958 til norgesmesterskap i veteranklassen 75 år i 

2008. 

I tidsrommet imellom vant han 10 NM, representerte i Davis Cup 8 ganger, deltok 

i Wimbledon-turneringen (1951,54,56,60) med 3. runde i double med Gunnar 

Sjøwall som beste resultat. I veteranklassene har han spilt nordisk mesterskap, EM 
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og VM med gode resultater. 
 

For sin omfattende innsats er Finn tildelt NTFs Bragdmerke. 

Finn har vært medlem i NIV siden 2007. 
 

Vi lyser fred over Finns gode minner. 

 
Per Wright 

 

 

 

JUBILANTER fremover 
 

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

jubilert: 
 

 
 

  

Etternavn Fornavn Idrettsgren Dag Mnd År 70 75 80 85

Eriksen Bjørn Eilert Bryting 4 6 1942 80

Berge Eva Gym/turn 23 6 1937 85

Bergh Odd Friidrett 28 6 1937 85

Sommerfeldt Elisabeth Badminton 30 6 1947 75

Fagerlie Arne Idrettsadministrasjon 6 7 1947 75

Nyhus Rolf  Ski/fotball 9 7 1942 80

Haagenrud Svein Erik Fotball 12 7 1942 80

Brennvall Magnhild Sundli Svømming/idr.adm 21 7 1947 75

Storm Erling Roing 21 7 1952 70

Flattum Odd Fotball 9 8 1942 80

Kran Kjell Olav Håndball 10 8 1937 85

Kaupang Lars Martin Friidrett 18 8 1952 70

Berg Tor Skøyter 20 8 1932

Omdal Per Ravn Fotball 20 8 1947 75

Boysen Arne Eugen Hundekjøring 10 9 1952 70

Rimeslåtten Erling Ski / NIF 26 9 1947 75
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Nye medlemmer i NIV 
 

 

 

 

 

 

 
 

Mette Christiansen 

 

 

 

Mette har hatt en rekke lederverv i Norges Fotballforbund.  

Internasjonalt har hun vært medlem av «HatTrick-komitéen» i 

UEFA. Hun har selv vært aktiv i turn, langrenn og skøyter, og 

selvfølgelig fotball. 

 

 

Liv har hatt flere verv i NIF. Bl. annet som styremedlem, 

medlem i valgkomité og kontrollkomitéen. Hun har også 

vært dirigent for flere Idrettsting. Hun er Æresmedlem i NIF 

fra 2015. 

Hun har vært aktiv svømmer og deltatt på landslaget i 

svømming. 

 

 

 
 

Liv Bentzen 
 

 
 

Lars Engebretsen 

 

Leder for helseavdelingen på Olympiatoppen fra 2000-2007, 

Lege for landslag fotball A og nedover kvinner og menn 84- 

2004 (med avbrudd av oppholdet i USA). OL lege fra 1984 

for Norge, siste gang i Athen. Diverse legejobber for mange 

forskjellige slags idretter opp gjennom årene. Leder for 

medisinsk forskning i IOC fra 2007 til dags dato, leder for 

WADA Health, Research and Medicine Committee (HMRC) 

siste 4 år etter flere år i komiteen. 

 

 

GOD SOMMER! 


