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Idrettsanlegg gir et stort samfunnsutbytte 

Medlemmer av NIV vet at anlegg skaper aktivitet, men 
likevel var dokumentasjonen for anlegg som NIF la frem 
på «Arendalsuka» en glede å lese.  Rapporten 

konkluderer med at samfunnet vil få tilbake tre 
milliarder kroner for hver milliard som investeres. 

For å komme frem til disse tallene har Vista Analyse 
undersøkt hvilken rolle anlegg spiller for fysisk aktivitet 
blant ungdom i alderen 13 til 19 år. Rapporten viser at det er 

en klar sammenheng mellom investeringer i anlegg og 
fysisk aktivitet. Den økte fysiske aktiviteten gir 

samfunnsmessige gevinster i form av økt arbeidsinnsats og 
bedre helse. 

– Det er godt å se at rapporten dokumenterer det vi lenge 

har trodd – at tilrettelegging for idrett og bygging av anlegg 
er svært lønnsomt for samfunnet, sa idrettspresident Berit 

Kjøll under lanseringen og la til: 

– Analysen har heller ikke beregnet egenopplevd nytte av 
investeringer i idrettsanlegg knyttet til idrettsglede og 

fellesskap, eller de kommersielle virkningene i form av 
publikumsnytte fra toppidrett og leverandører av utstyr og 

tjenester. Dette er nyttevirkninger som kommer i tillegg til 
den samfunnsnytten som Vista Analyse har identifisert. 

Rapporten understreker viktigheten av å investere i en bred 

anleggsportefølje. 

Per Rune Eknes, redaktør 
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                                           Styreleders ord:                                                                                                    

                                                                                                                               
Bortsett fra gruppen som valgte å delta på Nordisk Treff på 

Bosøn i juni, så har foreningens øvrige medlemmer bare hørt 
fra oss i forbindelse med årskontingent-innkrevingen i de fire 

månedene som er gått siden det utsatte årsmøtet i mai. Det er 
derfor godt å kunne se frem til nytt medlemsmøte den 13. 

september og motta dette nummer av NIV Nytt. NIV er i 
gang igjen!            
                                                                                                                          

Til medlemsmøtet er det en egen invitasjon som vanlig, og        
vi håper å se så mange som mulig i møterommet ved kantina i NIF-huset den 

dagen. Nå vil jeg bruke dette NIV Nytt til å skape oppmerksomhet om Norsk 
Idretts Æresgalleri, eller Norsk Idretts «Hall of Fame» som vi ofte bruker som et 

alternativt navn. De fleste forstår umiddelbart at et «Hall of Fame» omfatter de 
beste!  

 
Under NIVs årsmøte i mai ble vi enige med 

idrettspresident og generalsekretær om å starte 
samtaler om et nærmere samarbeid mellom 

NIF og NIV om Æresgalleriet. Det anser vi 
som et etterlengtet gjennombrudd. Det har hele 
tiden vært vårt syn at det er viktig å hedre 

norsk idretts største stjerner, og den oppgaven 
mener vi fortjener norsk idretts høyeste organ sitt aktive engasjement. 

 
Nå foreligger Æresgalleriet i to utgaver: 

Den utgaven dere alle finner når dere søker på æresgalleriet.no  

• Søk så mye dere ønsker. Vi ber om at dere melder tilbake til Petter Riiser 

eller meg dersom dere finner fakta-feil og/eller ord-feil.  

• I tillegg finnes en rullerende utgave av Æresgalleriet som vi ønsker skal 

vises på storskjermer i alle lokaler hvor idrettens folk møtes. 

Det kan være i resepsjoner eller kantiner hos NIF, særforbund utenfor NIF-huset, 

idrettskretser, Olympiatoppen, NIH og andre akademiske institusjoner med 

idrettslinjer, idrettsgymnas osv. NIF har allerede begynt å vise Æresgalleriet på 

storskjermer i huset på Ullevål, men vi må jobbe med å få det inn i øvrige lokaler, 

og vi trenger gjerne hjelp. Nylig fremgikk det av våre danske venners 

informasjonsblad at de har appellert til Dansk Idrettsforbund om at dansk idrett 

fortjener å få et lignende Æresgalleri/Hall of Fame som NIV har bygget opp for 

norsk idrett.                                                                                Atle Sundelin, leder.   
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NIV sitt årsmøte i korte trekk 

NIVs årsmøtet 2022 ble avholdt i KNS sine lokaler på Dronningen i Oslo, med 
Norges Idrettsforbund som vertskap, representert ved president Berit Kjøll 

og generalsekretær Nils Einar Aas (bildet under). 
 

 
 
Det deltok til sammen 71 medlemmer og gjester på årsmøtet. Ved ankomst ble det 

servert noe å drikke og deretter gikk alle inn i møtesalen/spisesalen der Berit 
Skirstad og Nina Kahrs hadde stått for bordplasseringen til de nydelige dekkede  

8-mannsbordene. 
 
Berit Kjøll, presidenten i Norges Idrettsforbund, ønsket forsamlingen velkommen 

og holdt et fengende kåseri om de mest aktuelle saker som hun og Idrettsstyret 
arbeidet med for tiden. 

 
Atle Sundelin, ønsket deretter alle velkommen til selve årsmøtet 2022. Han ba først 

om ett minutts stillhet for å hedre de av våre medlemmer som er gått bort siden 
forrige årsmøtet. 
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Berit Skirstad introduserte og overleverte det tradisjonelle NIV skjerfet og 
medlems- nålen til de nye medlemmene Liv Bentzen (th) og Marit Breivik (tv). 
 

Æresgalleriets utvalgsleder Petter Riiser presenterte den nye kandidaten for 2021, 
nemlig roeren Olaf Tufte, gjennom en video med bilder fra Tuftes karriere, 

videoen var produsert av NTB for formålet. 
 

Olaf Tufte holdt en inspirerende takketale hvor han bl.a. priste frivilligheten i 
norsk idrett og takket idrettsledere, også tilstedeværende, for all støtte som hadde 

ført ham til de prestasjonene han hadde oppnådd i roing. Han takket også familien 
og som han sa, «jeg har lovet familien ikke å delta i flere OL». 

 

 
 Ro og padle -gjengen, Tore Berger, Kjell Emblem og Olaf Tufte 
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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 og takk til 
avtroppende styremedlemmer (fra venstre over), Berit Skirstad, Lars Kolsrud og 

Nina Kahrs. 
 

NIVs medlemmer ble kort etterpå invitert inn i den samme møtesalen til middagen 
av Berit Kjøll, som ønsket all hjertelig velkommen til bords på vegne av NIF.  

Hun presenterte deretter Nils Einar Aas, som verdens beste generalsekretær, og 
som kveldens toastmaster. 

 
Menyen ble presentert av kveldens hovmester og bestod av  

hummerbisk, helstekt indrefilet og Panna Cotta med bringebær til dessert. 
 

Vinene, som NIV hadde fått til en gunstig pris, ble presentert av importøren, 
Øyvind Andersen. 
 

NIV’s medlem oberstløytnant Johan Baumann ledet som sedvanlig an i H. M. 
Kongens skål. 

NIVs Ærespris og Journalistpris ble overrakt vinnerne under årsmøtemiddagen. 
Prisene består av en sølvplakett og Kr. 15 000,- til hver av prisvinnerne.  
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Sedvanen tro var det også et kulturelt innslag under middagen.  Masterstudent 
Trygve Liahagen fra Musikkhøgskolen har fått kulturpris for sitt felespill, og 
stipend fra kultursektoren. 

Han spilte på fele og presenterte oss både for springar, vals og pols. Noe som 
understreket hvorfor han har mottatt både pris og stipend. 

 
Avslutningsvis takket generalsekretæren i NIF personalet, Trine Kristiansen (kokk 

og daglig leder) og staben hennes, for et fremragende måltid. 
 

 
God stemning; Hyggelig har de det. Berit Mørk, Turid Viervoll, Ellinor Allergoth, 
Bente Hoel og Eva Berge 

 
 

NIVs leder, Atle Sundelin overrakte blomster til Berit Kjøll og Nils Einar Aas og 
takket NIF for å gjøre NIVs årsmøte 2022 til et meget vellykket 
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Olaf Tufte inn i Æresgalleriet 
 
Æresgalleriets utvalgsleder Petter Riiser presenterte den nye 

kandidaten for 2021, roeren Olaf Tufte, gjennom en video 
med bilder fra Tuftes karriere, videoen var produsert av NTB 

for formålet til årsmøtet. 
Olaf Tufte holdt en spennende takketale hvor han bl.a. priste 

frivilligheten i norsk idrett og takket idrettsledere, også 
tilstedeværende, for all støtte som hadde ført ham til de 

prestasjonene han hadde oppnådd i roing. Han takket også 
familien og som han sa, «jeg har lovet familien ikke å delta i 
flere OL». 

 
 

 
 

Sportsjournalistprisen til Arnfinn 

Johansen 

 
Juryen mener at årets vinner gjennom sitt arbeid har utført et 
viktig nybrottsarbeide for å gjøre parautøvere likeverdige 

med andre utøvere. 
 

Prisvinneren gir i tekst og bilder et portrett av norske 
gullvinnere i Paralympiske grener. Boken BEST er en 

oppfølger av den tidligere utgivelsen GULL, der samme 
mann portretterer 115 norske gullmedaljevinnere i Olympiske 

Leker. 
 

Vinneren tok selv initiativet til boken. Hensikten hans har vært å skape likeverd. 
Han har ønsket å hedre og synliggjøre paralympiske utøvere på lik linje med andre 

toppidrettsutøvere.  
 
At han blir satt pris på også internasjonalt viser at han den 1. mai i år ble tildelt den 

gjeve europeiske prisen: 
«European Portrait Book of the Year 2022” 
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Tildeling av NIV ærespris 2021  

Kåre Mol og Merita Mol 

 
Kåre Mol, landslagstrener for årets OL-gullvinner, årets 

europamester og vinner av World Tour i sandvolleyball: 
Anders Mol og Christian Sørum. 

Under følger et utdrag fra juryens vurdering: 
 

Kåre Mol har vært trener gjennom mange år, blant annet 
for sin kone Merita Berntsen Mol som spilte sammen med 

Ragni Hestad i OL i 1996, første gang sandvolleyball var 
på OL-programmet.  Kåre Mol har vært svært aktiv i å 

skape god talentutvikling i Norges Volleyballforbund gjennom å være med å starte 

opp volleyballgymnaset ToppVolleyNorge (TNV) i Sand i Ryfylke. Der var han en 
sentral trener i utvikling av flere talenter. 

  
Talenter som han har fulgte godt opp i daglig trening på NTV, i treningsleirer 

utenlands for å få riktig underlag og klima, samt nyttig sparring. Videre oppfølging 
i internasjonale matching gjennom ungdoms og juniormesterskap og videre inn i 

seniorklassen. Kåre Mol har en unik kompetanse i utvikling av spillere og vet hva 
som skal til for å nå internasjonalt toppnivå. Han involverer spillere og andre 

trenere i jakten på å finne treningsoppgaver som gir utvikling. 
 

Når prisen denne gang går til ekteparet Kåre Mol og Merita Berntsen Mol, er det  
også fordi Merita, som selv har en lang internasjonal karriere som 
sandvolleyballspiller, også har hatt en sentral rolle i denne satsingen mot å nå 

verdenstoppen.  

Hans B Skaset fikk svensk 

ærespris 
 
Hans B Skaset her sammen med den nylig avgåtte 

lederen i Riksidrottens venner i Sverige, Kerstin Thurèe 
mottok ærespris fra Foreningen Riksidrottens venner 

for fremstående aktiv idrettsledergjerning, også kalt 
Torsten Tegnèr-stipendiet. Dette fondet verdsetter 

spesielt at vinneren setter etikk og moral høyt i sitt 
idrettsarbeid. 
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Nordisk Idrettslederkonferanse i Bosøn 
Föreningen Riksidrottens Vänner inviterte alle de nordiske 
idrettslederveteranene til Nordisk Idrettslederkonferanse på 

Riksidrottsförbundets utviklingssenter Bosøn 17. – 19. juni 2022.  
 

Tekst Petter Riiser, foto Petter Riiser og Håvard Lillegård. 
 

Norge stilte som sedvanlig 
mannsterke opp med hele 

14 medlemmer og 3 
ledsagere. Danmark hadde 

4, Finland 15, Estland 2 
og Sverige 42 stykker 

med. 
 
 

 
 

Svenskene hadde laget et veldig godt faglig og sosialt program der både de 
historiske susene fra Stockholms Stadshus (bildet under) og de skremmende sider 

av kampfiksing skapte store kontraster. 
 

Men først litt om de 
faglige innslagene: 

 
Fredag 17 fikk vi to 

interessante foredrag. 
 
Eliteidrottsutvikling en 

tverrvetenskapelig 
utmaning 

Temaet ble presentert av 
en pedagogisk og dyktig 

foredragsholder, 
Liselotte Olsson. Hun 

påpekte at det finnes en 
elefant i idretten som sier 

at frafallet blir større og større med økende alder. Det er forskjellige unge utøvere 
og deres idrettslige utvikling trenger ulike dimensjonen for å bli bra i idretten: 

 

• Psykisk 

• Fysisk 

• Sosial 

• Idrettslige 
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Hun gikk deretter videre med å presentere svensk strategi fram mot 2025 
«Svensk idrett – verdens beste.» 

Da må man gå fra en spissing (triangel) til en rektangulær form. 
Dette kan være et helt nytt syn på trening og konkurranse. 

Kanskje skape en ny trening og en ny konkurranse. 

 
Foredragssalen var flott. 

 
Urvalg må til: 

At kvinner ville begynne å skyte pil og bue kom blant annet av filmen 
«Hunger Games». 

Det er ikke farlig å trene mye, men det er farlig å trene feil. 
Skal man bli bedre må man trene mye. 
En gjennomgående fremgangsfaktor er at utøvere ikke har sluttet! 

Individuelle ønsker og behov er så mangt. 

• Noen vil trene hver dag 

• Noen kan ikke eller vil ikke trene så mye 

• Idrett er teknisk vanskelig særlig når man ikke får øve og utvikle seg. 

• Se på musikk eller kunst – der må man også trene mye. 

• Vanskelig å treffe hva som er utfordrende og tilpasset hver sin 

kompetanse. 

• Konkurranse er det bare for topputøvere?? 

o Nytt syn på konkurranse?? 

o Hvorfor må man trene for å konkurrere 

o Tennis er jo konkurranser hver gang! 
 

Fremgangsfaktorer: 

• Glede 

• Motivasjon 
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o Selvbestemmende /autonomi 

o Kompetanse 

o Samhørighet 

• Trene smart – frisk 

• Ta hensyn til individuelle utvikling 

• Tålmodighet 

• Velutdannede trenere 

• Strategisk trening som forstår rollene og spillet. 

 
Det er flere mål som må settes 

1. Nye resurser 

2. Ledelsesfunksjoner i SF 

3. Forbedret sosial situasjon 

4. Sterkere kobling til idrottsforskning 

5. Forsterke og utvikle trener- og lederutvikling basert på vitenskapelige sider 

6. Utviklingsmiljøer for aktives trening og konkurranse  

 

Det andre foredraget gikk på: 
 

Vadslagning och matchfiksing – ett nordisk perspektiv 
Dan Korhonen foredragsholder fra «Svenska Spel» gav ett skremmende innspill fra 

veddemål og kampfiksing. 

• En kvinnelig tennisspiller er dømt for kampfiksing med dobbeltfeil 

• En svensk fotballspiller pådrar seg et gult kort bevisst. 

• Manipulasjon innen idrett – matchfiksing. 

 
Antidoping Sweden 

1. Introduksjon 

2. Hvorfor må dette arbeidet prioriteres? 

a. Idretten gjør samholdet i alle våre land sterkere. 

b. Forebygge kriminell aktivitet 

c. Opprettholde en troverdig spillbransje 

3. Hvilket arbeide pågår 

a. Samarbeid over landegrensene 

b. Spill inspeksjonen 

c. RF og fotball og andre forbund 

d. Politi / påtalemyndighetene 

e. Matchfiksing rådet 

4. Spill-organisasjonenes engasjement 

a. De fleste organisasjonene er bare interessert i bunnlinjen sin 

b. Ansvaret i bransjen er det store forskjeller 

5. Resurser 

a. Krav 
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b. De rette regler og bestemmelser må være på plass 

c. Samarbeid mellom aktørene er viktig 

6. Idrett og kriminalitet må aldri få lov til å bli koblet sammen. 

a. Om dette skjer vil idretten ikke bli artig å se på. 

b. Når dette skjer endres konseptet til å bli bare underholdning – Eks; 

American Westling. 
 

Så kom Jakob Uddeholt fra Riksidrottsforbundet som har arbeidet med  

med kampfiksing i idretten og åpnet våre øyne for at  

Idrettens straffesystem ikke alltid greier å fange opp kampfiksing. 

 

1. Matchfiksing er 

a. Manipulasjon av idrettsresultat i strid med gjeldende regelverk. 

b. Bordtennisspiller som bevisst taper andre sett for å vinne penger. 

c. Dommeravgjørelser til fordel for et lag 

2. RF arbeider sammen med  

a. Svenske spel 

b. Matchfiksingsreglement 

• Forbud koblet mot veddemål 

• Forbud på å spille på egen kamp 

• Idrettsforbundene rolle 

• Det er noe mer spilleavhengighet blant topp fotballspillere enn 

befolkningen for øvrig. 

c. Tipsfunksjon 

d. Samarbeid og støttefunksjoner 

3. Svenske Basketballforbundet antimatchfiksingsprogram 

a. Godt eksempel på bra arbeide innenfor dette feltet. 

4. Nytt lovforslag fra regjeringen 

a. Skal sikre muligheten for organisasjoner til å dele informasjon om 

potensielle matchfiksingsproblematikk. 

b. Sterkere mandat for spill inspeksjonen 

c. Økte krav til spillselskaper 

5. Samarbeid med politiet 

a. Sikre trygge idrettsarrangement 

b. Trussel, vold og utilbørlig påvirkning 

c. Matchfiksing 

6. Svensk arbeid mot matchfiksing 

a. I tråd med Macolinkonvensjonen (Sverige har ikke signert) 

b. Match-fixingsrådet 

c. Spill-inspeksjonen 

d. Spill-loven (kom i 2019) 

7. Eksempler på matchfiksing i Sverige 
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a. Bandy 

b. Dobbeltfeil i tennis 

c. Korreksjon av basketballresultatet etter kampen av dommere. 

d. Fotball har laget oversikter over mistenkte kamper. 

8. Antall spillmuligheter er økende 

a. Gigantisk i Asia 

b. Også direkte live 

9. Nordisk sammenligning 

a. Macolinkonvensjonen 

i. Norge har ratifisert 

ii. Danmark og Finland har signert 

iii. Sverige har ikke gjort noe 

10. Idrettens regelverk 

a. Finland litt annerledes enn i de øvrige landene 

11. Lovverkene 

12. Samverksamdene 

a. Norge er det lotteritilsynet 

b. Sverige/Danmark er det Antidoping 

c. Finland egen organisasjon 

13. Antall idretter som spilles på er: 

a. 72 stykker 

b. Det er økende. 

Til slutt fikk vi en omvisning av Juan Alonso fra RF’s laboratorium for 

prestasjonsutvikling i treningshaller, klimarom test- og målelaboratorium.  
Dette Bosøens laboratorium for prestasjonsutvikling, ligner mye på vår egen 

Olympiatoppen og idrettshøyskolens laboratorium. 
 

Så litt om det sosiale: 
På fredag fikk vi en meget 

interessant omvisning med 
bespisning i Stockholms rådhus. 

Et hus som er dekorert innvendig 
med mange millioner små fliser 

som danner bilder av en rekke 
forskjellige personer og 
hendelser. 

Det ble tid til fotografering av 
den norske delegasjonen inne i 

rådhuset også (se forsiden).  
               

                                                                                             
Mange sosiale og hyggelige sammenkomster i Sverige. 
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Lørdag var det samling ved 
bryggen på Bosøen for en 5 timers 

lang båttur i den svenske 
skjærgården med en deilig tre 

retters middag ombord. 
Tradisjonelt hadde også landene 

selv en presentasjon av siste nytt 
fra de nasjonale organisasjonene. 

NIV presenterte da det nye 
digitale æresgalleriet.  

 
Neste Nordiske møte vil bli om to år i Finland. 

                
«Erlings epistel» # 11 
  

«For å vite hvem du er, må du vite hvor du kommer fra». Fra sentralisering til 

desentralisering av Olympiatoppen 
  

Arbeidet med å etablere et sentralt 
toppidrettsorgan startet på 1970-tallet. Både 

NIF, Norges Olympiske Komite - NOK (de 
var forskjellige organisasjoner og ikke 
fusjonert før i 1996) og særforbund innså at 

noe måtte gjøres for å forbedre relativt svake 
internasjonale resultater. Det ble etablert 

utvalg og komiteer som fra 1975 kom med 
ulike forslag for å styrke toppidretten. Men 

lite skjedde – frykten for at toppidretten 
skulle skilles fra breddeidretten førte til «uroligheter» mellom NIF og NOK.  

 
Vendepunktet kom i 1984. Etter skuffende medaljefangst i de to OL-ene ble 

samarbeidsprosjektet Prosjekt - 88 (P-88) opprettet mellom NIF, NOK og 
særforbund. Prosjektet ble forløperen til dagens Olympiatoppen (OLT) som ble 

etablert i 1989 med egen toppidrettssjef. Samtidig ble Lillehammer tildelt OL 
1994. Ideen bak OLT var å samle toppidrettsressurser ett sted med ett 

toppidrettssenter, én ledelse, samarbeid på tvers av særidrettene og utvikling av 
kompetanse. Med OL 1994 som drahjelp hadde norsk toppidrett et enormt 
oppsving første halvdel av 1990-tallet. OLT var en suksess.  

 
I 1995 kom en arbeidsgruppe under ledelse av Rolf Sæterdal i OLT med en 

utredning som analyserte toppidrettens framtidige behov, bl.a med økt fokus på 
utvikling av unge utøvere, koordinering og utvikling idrettsmedisinsk kompetanse, 
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utnytting av kunnskap i FoU-miljøer samt bistand til særforbundene i deres lokale 

toppidrettsarbeid.  
Fra 1997 fulgte en rekke regionale utredninger og initiativ, bl. a i Nord-Trøndelag, 
Nordland, Hordaland, Sør-Trøndelag, Telemark, Sørlandet. Spesielt fra 1999 til 

2003 opplevde vi stor lokal entusiasme. «Alle» ville ha toppidrett «til seg», og 
idrettskretsene ble viktige (og ivrige) samarbeidspartnere for OLT.  Avtaler ble 

utviklet mellom OLT og angjeldende idrettskretser (Nord-Trøndelag, Sør-
Trøndelag, Troms/Finnmark, Hordaland, Nordland).  Initiativene fikk raskt aksept i 

OLTs sentrale ledelse, men virksomheten hadde svak forankring i Idrettsstyret og i 
forbundenes sentrale ledelse. Dette førte til at noen kom og gikk: Tromsø (KINN), 

Bergen («Vestlandstoppen”). Og noen ønsket å komme (Telemark, Lillehammer). 
 

 I 2004 var 6 sentra forankret til OLT. Etter betydelig reduserte rammebetingelser 
for OLT ble det høsten 2004 en «konsolideringsfase» med behov for forankring, 

fokus og helhetlig strategi for den regionale utviklingen. Det ble utviklet en strategi 
som ble vedtatt av idrettsstyret. En vesentlig del av strategien handlet om økonomi. 

Den regionale utviklingen skulle ikke redusere den sentrale satsingen, og 
finansieringen skulle primært skje regionalt. Utviklingen fra 2004 fram til i dag har 
sett betydelige, fylkeskommunale midler til det regionale arbeidet, og antall 

regionale avdelinger er utvidet til 8. 
 

De regionale avdelingene skal ha hovedfokus på å støtte særforbundenes arbeid 
med utvikling av unge, talentfulle utøvere. Samtidig er de regionale tilbudene til 

dagens toppidrettsutøvere også utviklet slik at de aller beste utøverne også kan få 
tjenester i nærheten av der de bor. I dag har OLT 8 regionale avdelinger lokalisert 

til: Tromsø (OLT Nord), Trondheim (OLT Midt), Lillehammer (OLT Innlandet), 
Bergen (OLT Vest), Stavanger (OLT Sørvest), Kristiansand (OLT Sør), Drammen 

(OLT Sørøst) og Fredrikstad (OLT Øst). Den regionale virksomheten er forankret 
til OLTs utviklingsavdeling.  

 
Samhandlingen mellom OLT sentralt og de regionale avdelingene er kritisk 
avgjørende for resultatutviklingen. Den regionale virksomheten skal være forankret 

til den sentrale virksomheten. Å få til dette krever tett oppfølging og 
kommunikasjon mellom OLT sentralt og regionalt.  I den tidligere sentraliserte 

organiseringen av OLT var ikke dette en problemstilling. De regionale 
etableringene har dermed gitt en ny dimensjon/utfordring til OLT. Fra å kunne 

konsentrere seg om samhandlingen med særforbundene, skal OLT sentralt i tillegg 
forholde seg til 8 regioner. Dette er krevende, men gir muligheter for å utvikle 

toppidretten i hele landet og samtidig beholde en «spisset» virksomhet sentralt.  
 

 
Erling Rimeslåtten, foto privat. 
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Tour de France for folket:  

Kan vi lære noe av Danmark – og Frankrike? 
  
Tanken om Tour de France er mer enn store idrettsprestasjoner og vakker 
natur. Først og sist er det et sirkus som begeistrer deg og meg som tilskuere til 

«Sommerens lengste eventyr», og en gedigen markedsføringskampanje med 
Frankrike i sentrum. Da årets utgave av Tour de France ble innledet fredag 1. 

juli i år med tre etapper i Danmark, fulgte jeg startetappen fra gateplan i 
København. Det åpnet for noen tanker om ikke også Norge en gang kunne 

være kandidat til å arrangere Tour de France-starten.  
 

Tekst/Foto Harald Bråthen 
 

Hundretusener var ute i København-gatene da sykkelrittet ble innledet med 
temporitt 1. juli. Millioner fulgte TV-sendingene over hele verden. Lørdag og 

søndag gikk sirkuset videre i Danmark, og det hele var en suksess for det 
sykkelgale og glade pannekakeflate landet. 250 millioner kroner skal disse tre 

dagene ha kostet Danmark. Jeg tror danskene får igjen det mangedobbelte i varige 
verdier!  
 

 
 

Et Norsk flagg 
hører til når 

sykkeleliten møtes.  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Topp skaper bredde  

Mange har stilt spørsmålstegn ved påstanden om at toppidrett også skaper bredde. 
Lørdag – dagen derpå - var København-løypa åpen for «hvem som helst» til å 

sykle rundt – og det gjorde de. Unge og gamle i skjønn forening. Noen i det mest 
moderne sykkelutstyr og bekledning. Andre med varesykkelen og «ungen oppi». 

Tror du noen gang fem-åringen vil glemme at han/hun var med og kjørte i samme 
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løype som stjernesyklistene den gang Tour de France startet i København? Kanskje 

blir de ikke stjernesyklister alle, men de har fått det hele inn med morsmelken. Og 
det største med toppidretten er ikke de utrolige super-prestasjonene, men effekten 
den har på alle oss andre. 

 
Nesten som en Holmenkoll-søndag  

Det var umulig å være likegyldig til det som skjedde i København denne fredagen. 
Overalt satt og stod det mennesker som i nesten fire timer hylte hver gang en rytter 

med politimotorsykkel foran, og TV-team på motorsykkel og følgebil med 
reservesykler og utstyr fulgte. Nesten som en Holmenkoll-søndag eller 17.mai. Og 

godt ispedd norske stemmer, flagg og seks helprofesjonelle syklister. En familie på 
fem fra Sportsklubben Rye i Oslo, min egen sykkelklubb, hadde tatt turen for å 

glede både barn og voksne. Og få masse inspirasjon.  
 

En bergenserinne var også begeistret, men mente byens eget sykkel-VM for noen 
år siden, hadde vært enda bedre. Kanskje stemmer det, men selv om det regnet a la 

Bergen under store deler av fredagen, var det ingen andre som tenkte på Bergen.  
Dagen var danskenes og Københavns egen store dag, og det ble utvilsomt den 
suksessen danskene ønsket og fortjente.  

 
Verdensledende på bærekraftig turisme  

Men selv om Danmark fikk denne smakebiten på den store begivenheten Tour de 
France er, så er jo det hele en enestående stor reklameplakat for Frankrike. Det var 

også bakgrunnen for at de franske turistkontorene i Skandinavia hadde invitert en 
håndfull reise- og økonomijournalister til København og Tour de France-starten. 

  
Frankrikes ferske ambassadør til Danmark, Christophe Parisot, fortalte da også om 

en gigantsatsing på å bringe reiselivet i Frankrike tilbake til tiden før pandemien. 
Frankrike er verdens mest besøkte turistland – med forventet 40 millioner 

besøkende i 2022. Disse tallene skal opprettholdes og forsterkes. Målet er 20 
prosent økning i løpet av en stor-investering over fem år.  
 

- Vi skal investere mer, bli mer innovative og utvikle oss, sa 
ambassadøren. 

-  Vi skal endre franske turisme totalt. Vi skal bli verdensledende på 
bærekraftig turisme, og vi skal fortsette å utforske og oppdage stadig 

mer av Frankrike.  
 

Underveis i fem-års-satsingen får vi et sommer-OL i 2024 der ikke bare Paris, men 
hele Frankrike og Tahiti (surfing) blir tatt i bruk.  

 
Bedre liv på sykkelsetet  

I København var fire franske turiststeder representert både i pressemøter og i fan-
parken på Kongens Nytorv. Byen Lille i det Nord-Vestre hjørnet av Frankrike, har 

allerede fått beskjed om at flere av håndball-kampene i OL skal spilles i deres by. 
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Alpe d’Huez er et kjent passeringssted for Tour de France annethvert år, og 

benyttet denne anledningen til å friste skandinaver til et opphold, om det nå skulle 
være sommer eller vinter. France Montagnes vil ha oss til fjells, mens La Loire a 
Velo har lagt til rette for 900 kilometer på sykkel gjennom Loire-dalen fra Paris og 

helt ut til havet ved Nantes. Alt i tråd med den rådende trenden for bærekraftig 
turisme, sunn mosjon -og et bedre liv for oss alle.  

 
 

Manon Rosseou 
fra La Loire a 

Velo, fristet 
med 900 

kilometer 
sykkeltur fra 

Paris helt ut til 
havet ved 

Nantes for den 
som vil ha en 
litt annerledes 

ferie for egen 
maskin.  

 
 

 
 

 
 

Og apropos et bedre liv: En stor gruppe tidligere rusavhengige, støttet av blant 
andre tidligere ski-president og sykkelrytter Erik Røste, hadde tatt sykkelen fatt og 

syklet fra Oslo til Paris der det store løpet ble avsluttet med siste etappe 25. juli. Da  
var det kanskje ingen som lenger husket starten i København 1. juli, men tanken 
om en Tour de France-start i Norge lever videre. Dette til tross for vår noe 

«brogete» fortid som arrangør av to store økonomisk vanskelige, men sportslig 
vellykkede sykkel-VM.   
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                                                      «Sabbatical» 
 
Jeg leser i VG at en amerikansk stjerneskuespiller, Sandra Bullock, tar pause fra 

sitt arbeid med film – og at pausen kan bli lang.  Hun føler seg sliten etter mange år 
med mye intenst prestasjons-arbeid, - som blant annet har gitt henne to Oscar—

statuetter.  
Sitat:  

«Jeg er så utbrent og trøtt at jeg ikke lenger er i stand til å ta sunne, smarte 
beslutninger» - og hun fortsetter med å si at hun innser  at hun må ha en skikkelig 

pause dersom hun igjen skal kunne prestere på topp.  
 
Derfor skal hun nå ta en «Sabbatical» slik andre artister, forfattere, musikere, 

kunstnere, skuespillere og andre klokelig har valgt å gjøre før henne. 
Slår vi opp «Sabbatical», finner vi at dette stammer fra Bibelen der folk med hardt 

fysisk arbeid som bønder, ble anbefalt å ta en pause hvert sjuende år. Pausen gjaldt 
både for de hardtarbeidende bøndene selv og jorda de dyrket.  

Senere gjenoppsto begrepet i det 18-århundre i Europas akademiske 
universitetsmiljø og ble da definert som:  

En valgt pause fra en karriere for å hindre utbrenthet, gjenvinne energi og for å 
øke både kreativitet og produktivitet. 

 
I toppidretten, som vel kan være noe av det mest  prestasjon-belastende som finnes, 

har jeg svært sjelden hørt om slike valgte pauser.  Derimot har mange erfart 
uønskede pauser i forbindelse med skader/sykdom, og ser i etterkant at dette nesten 
har kommet beleilig.  

En skadd utøver svarte meg en gang da jeg, som generelt ønsker å se etter positive 
muligheter, sukket og sa til ham:  

Jeg har vanskelig med se det positive i skade-situasjonen din nå. 
Til min store overraskelse svarte han kjapt: Jeg har funnet noe positivt!  

Og så forklarte han:  
X og Y som hadde vært verdensstjerner i samme idrett noen år før ham selv, hadde 

begge hatt langvarige skader som topputøvere. Begge kom tilbake og fikk svært 
gode og ikke minst lange karrierer. Han hadde hørt de begge si at skadepausene ga 

rom for noe helt annet. Skadene var frustrerende, samtidig som det forandret 
daglige gjøremål, krevde nye målsettinger, men ikke minst ga tid til refleksjoner 

over livet, treningen, vennene og støttespillerne i laget og hvor viktig idretten 
egentlig var for dem.  

 
Ønsket eller overraskende graviditet kan for noen jenter være en annen slik 
mulighet til toppidrettspause, der stadig flere kommer styrket tilbake til enda 

lenger idrettskarrierer, - kanskje ikke bare pga den store «hormon-bomben» som 
alle svangerskap vil være. 

Min refleksjon etter det overstående er: 
Burde det ikke finnes andre og enklere muligheter til toppidrettspauser enn skader, 

sykdom og svangerskap?  
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Burde man ikke også i idretten kunne ha tanken om «Sabbatical» som et reelt 

alternativ også til utøvere som år etter år, 24/7, lever helt foran i 
prestasjonsfronten? 
 

Det er sagt om «Sabatticals» at dette er «The Best kept Secret» i HMS-arbeid. 
Jeg tror det ville være både medisinsk og mentalt riktig, - faktisk lurt - dersom 

Sabbatical (= valgt pause fra karriere) kom tydeligere inn på agendaen som et reelt 
alternativ for toppidrettsutøvere med lang fartstid i prestasjonsfronten.  

 
Lars Kolsrud   juni 2022 

 
 

 

Minneord om Mildred Kristoffersen. 
 

Mildred døde lørdag 25 juni 91 år gammel. 

Hun var Oslojente og var interessert i gymnastikk og turn og var 
medlem i Hermes,hvor hun deltok på troppsgymnastikk. 

Så ble det familie med mann og barn, men interessen var fortsatt 
der.  

Hun ble formann i Tekniske komité for Rytmisk 
Sportsgymnastikk (tidligere Gymnastique Moderne) 1976-90 og 

fikk konkurranseformen til Norge. Komiteen hadde ansvaret for 
å utdanne dommere til Krets- og Norgesmesterskap og etterhvert 
internasjonalt. 

Norge arrangerte 2 EM i denne perioden. 
Hun var selv internasjonal dommer 1987-95 og dømte i OL VM og EM. 

Har NGTFs fortjenestemedalje i gull 1990. Ble medlem i NIV i 2008, og vært ivrig 
deltager så lenge helsen gjorde det mulig.  

 
Vi lyser fred over Mildreds minne. 

 
Brit Mørk 
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PARASTRATEGI FOR NORSK IDRETT. 

 

Som president, Berit Skjøl orienterte om på Dronningen under NIVs 

årsmøte 10.mai 2022 jobber NIF under mottoet” Idrettsglede for alle” 

Også for utøvere med funksjonsnedsettelser. 
 
I den forbindelse har NIF laget et strategidokument 

med tittelen:   
EN IDRETT- LIKE MULIGHETER. 

 
Norges idrettsforbund skriver: 

For at mennesker med funksjonsnedsettelser skal 
oppleve glede ved idretten, er det både viktig at en 
skaper gode sosiale miljøer, og at trenere innehar 

kompetanse til at den enkelte kan oppleve mestring og 
utvikling. 

 
I 2022 er det 15 år siden integrering av idretten for 

personer med funksjonsnedsettelser var fullført. Etter å ha evaluert dagens 
situasjon har NIF presentert en:  

PARASTRATEGI FOR NORSK IDRETT  2022-2027. 
Om noen ønsker mer informasjon ligger hele dokumentet på nettet: 

  
https://www.paraidrett.no/siteassets/dokumenter/diverse/parastrategien-nif.pdf 

 

«Erlings epistel» # 12 
Laaange øvelser i OL, dødsfall, 

reinsdyrskyting, disk post mortem og 

første afrikaner med OL-gull 
 
Vi er i Stockholm, sommer-OL 2012.  
Semifinalen i bryting mellom russiske Martin 

Klein og finske Alfred Asikainen står fortsatt 
oppført som historiens lengste kamp. Etter 11 

timer og 40 minutter sto Klein som vinneren, 
men var for sliten til å konkurrere i finalen, og en svenske fikk gull på walkover. 

 
Lekene i 1912 tok i det hele tatt ganske lang tid. Da det ble løpt maraton, forsvant 

japaneren Kanakuri Shizo. Han hadde besvimt som følge av den intense varmen og 
ble tatt hånd om av en svensk bonde. Uten å si fra til arrangøren, dro Shizo tilbake 

til Japan da han hadde kommet til seg selv, og det ble derfor ikke registrert noen tid 
på den uheldige løperen. Ikke før i 1966. Et svensk TV-selskap sporet opp Shizo 

og spurte om han kunne tenke seg å fullføre. Det sa han ja til, og dro tilbake til 

https://www.paraidrett.no/siteassets/dokumenter/diverse/parastrategien-nif.pdf
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Sverige for å løpe ferdig maratondistansen fra 1912. Da han endelig kom i mål, ble 

han registrert med tiden 54 år, åtte måneder, seks dager, 32 minutter og 20 
sekunder. 
 

Francisco Lázaro klarte på sin side aldri å fullføre løpet. Portugiseren døde 
underveis, og ble med det de moderne olympiske lekers første dødsfall.  

 
Vi hopper til OL i belgiske Antwerpen i 1920. Her satt Oscar Swahn rekorden for 

eldste olympiske mester noensinne. Svensken var 72 år da han tok gull i grenen 
100-meterløpende-reinsdyr-skyting. Vi gjentar: 100-meterløpende-reinsdyr-

skyting. 
 

Året er 1932. OL arrangeres i Los Angeles i USA. Polske Stanislawa Walasiewich 
vinner 100-meterfinalen og får en olympisk gullmedalje. 48 år senere, etter hennes 

død, blir hun diskvalifisert. Det viser seg nemlig at Walasiewich var interseksuell, 
altså hadde en kropp med både mannlige og kvinnelige kjønnskarakteristika, og 

med det ikke hadde lov til å delta.  
 
Enda en maratonhistorie. Denne er hentet fra OL i Roma i 1960. Etiopiske Abebe 

Bikila vant den tradisjonsrike distansen. Barfot. Han ble med det den første 
afrikaner som vant et OL-gull. Bikila er i tillegg den eneste som har klart å vinne 

en olympisk maraton to ganger. Også i 1964 løp han raskest. Da med sko. Han 
satte verdensrekord på 2 timer 12 minutter og 11 sekunder. Etter løpet imponerte 

han publikum på stadion ved å utføre hopp og andre øvelser like etter målgang, 
mens de fleste av konkurrentene falt sammen like etter at de krysset mållinjen. 

 
Bikila brakk ryggen etter en bilulykke i 1969. I 1971 var han gjest på Ridderrennet, 

der han satt i hundeslede. Bikila døde i 1973, bare 41 år gammel. 
 

Kilde: Nettavisen, 27.07.12, Wikipedia                    Erling Rimeslåtten, foto privat. 
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Anmeldelse: 

«Vintertriatlon 

– sporten pampene ikke vil ha.» 
 
Dette er en bok ført i pennen av Arne Hole og utgitt av Royalstiftelsen.  

Mannen bak boken og stiftelsen er vårt medlem Kåre J. Grøtta. 
 

 

 
Dette er en bok som forteller om en spesiell idretts 
mangeårige kamp for å bli tatt opp og anerkjent i den store 

idrettsfamilien. 
Det er ikke tykke boken, bare på 105 sider pluss noen sider 

med medaljeoversikter og bilder av utøvere. 

 
Jeg kjenner igjen den lange og nesten håpløse kampen for en idrett som du er så 

glad i, som Kåre J. Grøtta tydeligvis er, fra min «kamp» for å få etablert 
studentidretten som et særforbund i NIF. 

 
Boken gir et godt historisk tilbakeblikk på de viktigste «korsveier» for idretten og 

de mange idrettspolitiske vurderingene i forskjellige organisasjoner som er gjort.  
 

Jeg sier som Borghild Løvset, en mangeårig vintertriatlon utøver med flere VM, 
EM og NM gull: «Rart at ikke flere driver med vintertriatlon». 
Idretten skulle jo ligge godt til rette i vinterlandet Norge med sine øvelser; løp, 

sykkel og ski. 
Det er ikke opp til meg å lete etter årsaker til hvorfor denne idretten ikke har slått 

gjennom i Norge, men boken er så absolutt verdt å lese, den gir en god innføring i 
historien bak etableringen og litt om årsaken til frafallet. 

 
For de som er interessert kan dere få kjøpe boken av Kåre Grøtta for 100,- pluss 

porto: karegro&online.no. Royal Stiftelsens konto 9230.12.79304. 
Petter Riiser 

 
Møter fremover: 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

13. september 

Kl 12.00-14.00 

Medlemsmøte Ullevål NIFs rådgiver 

Breddeidrett Elin 
Horn. 

11. oktober Medlemsmøte Ullevål TBA 

8. november Medlemsmøte TBA 

13.desember Medlemsmøte /julebord TBA 

 


