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 Mange medlemsmøter og stigende 

deltakelse 
 

Denne høsten har vi hatt tre møter, med henholdsvis 

Elin Horn, idrettsfagligrådgiver, Norges Idrettsforbund, 

Roger Gjelsvik fra Olympiatoppen og Inge Andersen 

styreleder i NTG. Inge hadde også med seg direktør og 

sportsdirektør fra NTG i sin presentasjon. 

 

Det har vært tre møter som har vist at det stilles høye krav 

til kompetansen i norsk idrett. Riktignok er Inge Andersen 

ikke generalsekretær lengre, men uansett har han vært det, 

og har en sterk tilknytting til norsk idrett fremdeles. Blant 

annet som en av våre medlems-kollegaer. 

  

Det er et imponerende arbeid som blir gjort for å 

opprettholde den aktiviteten vi har i norsk idrett. 

Foredragene viste den grundige jobben som blir gjort i 

organisasjonen. 

 

I kommende år vil det følges opp av flere kompetente 

innledere. Før det blir det imidlertid julebord, og da skal den 

tidligere programlederen for mesterens mester Dag Erik 

Pedersen kåsere for oss.  

 

Styret arbeider godt for å få gode foredragsholdere, men vi 

tar mer enn gjerne imot gode tips, og også gode kontakter 

som en følge av tipsene. I disse på verdensbasis usikre tider, 

er det viktig å få seg noen gode og gjerne faglige påfyll. Det 

viser også deltakelsen at er viktig, som nå på siste møte i 

november nærmet seg 50 deltakere. På julebordet håper vi 

på det dobbelte. 

 

Per Rune Eknes, redaktør. 
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                                           Styreleders ord:    

                                                                                                 

 
Selv om dette nummer av NIV Nytt kommer i god tid før Julen 

2022, så håper jeg å få ønsket God Jul til så mange som mulig av 

dere på NIVs Julemøte tirsdag den 13. desember på Voksenåsen. 

 

I min spalte nå, vil jeg i stedet for å fokusere på julen, i stedet 

benytte anledningen til å si noe om det Nordiske samarbeidet 

NIV har vært en del av siden 90-tallet: 

 

                  
 

• Det er fire nasjonale foreninger som samarbeider, og deres navn sier litt om 

foreningenes innretning: 

 

o Danmark: Danmarks Idrætforbunds Venner 

o Finland: Finlands Idrottsledarseniorer 

o Sverige: Riksidrottens Vânner 

o Norge: Norske Idrettsleder-Veteraner  

 

• Samarbeidet er uformelt og har så langt omfattet arrangement av et nordisk 

treff annet hvert år. Senior/veteran-foreningene i Danmark, Finland, Sverige 

og Norge arrangerer på omgang, dvs at hvert land står som arrangør hvert 8. 

år. Norge står for tur igjen om 4. år 

• Finnene har hatt kontakt med idrettsleder-veteraner i Estland over noen år. 

Målet har vært å hjelpe dem til å få etablert sin egen organisasjon. En leder 

fra Estland har deltatt på noen av de siste nordiske treffene. Norge hadde i 

noen år en ide om å forsøke og få kollegaer fra Island til å delta i 

samarbeidet, uten at det har ledet til noe. 
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• Alle arrangører legger mye arbeid i å sikre foredrag som gir best mulig 

innsikt i hva som står sentralt i eget lands idrettsbevegelse på det aktuelle 

tidspunkt, slik at vi kan lære av hverandre. 

• Språket på de nordiske treffene har så langt vært skandinaviske språk. I og 

med at svensk har begrenset utbredelse i Finland, så hindrer det en god del 

finner fra å delta, og om de deltar så har de begrenset utbytte. Den estiske 

representanten forstår ikke nordiske språk.  

• Deltakelsen på de nordiske treffene har variert. Norge har ofte hatt den 

største delegasjonen, bortsett fra når Sverige arrangerer. Ved de 

anledningene er svenskene best representert. Norske deltakere har gjennom 

årene gitt uttrykk for at de har satt pris på å bli kjent med idrettsleder-

veteraner fra de andre landene, men de har også lært norske venner mye 

bedre å kjenne ved å reise og være sammen over tre døgn.  

• Kombinasjonene av faglig påfyll har vært verdsatt og sosiale 

sammenkomster har gitt gode minner. 

• Den finske organisasjonen har nylig valgt nytt styre. Et styre som 

umiddelbart har lansert forslag til endringer. De har invitert til diskusjon om: 

o Med formål å styrke de nasjonale foreningene og det nordiske 

samarbeidet ønsker de å søke EU-midler til et prosjekt. 

o De ser for seg at slike midler kan brukes til å øke medlemsmassen; 

noe som kan være av interesse i noen land. Det kan spesielt være 

aktuelt i den finske bistanden til Estland.  

o De ser også for seg at et styrket nordisk samarbeid vil kreve at det 

åpnes for at mere skjer på engelsk, for eksempel at det blir foredrag på 

engelsk under de nordiske treffene.  

o De lanserer også en ide om å arrangere Nordiske nett-møter med 

temaer av generell interesse.  

• Så langt har foreningene i Sverige og Danmark gitt Finland full støtte til 

deres prosjektplaner, herunder å søke EU-midler. På vegne av NIV har styret 

gitt uttrykk for å være takknemlige for det nye finske styrets ønske om å 

bidra til styrking av nasjonale foreninger og det nordiske samarbeidet. Vi har 

imidlertid påpekt at ambisjonene må tilpasses det faktum at alle foreninger 

drives helt og holdent på frivillig basis. Vi tillot oss også å informere om 

NIVs medlems-regler, og om de blandede erfaringer vi hadde med 

medlemsmøter på nettet i corona-periodene. En utvikling i retning av at 

engelsk benyttes i noe større grad tror vi imidlertid det er vanskelig å 

motsette seg. 

• Hva finnenes prosjekt vil lede til, om det lar seg å gjøre å finansiere det med 

EU-midler, vil NIV og foreningens styrer i årene som kommer, måtte ta 

stilling til. 

Atle Sundelin, leder.   
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Medlemsmøte september 
 

Medlemsmøte 13.september 2022 

Møtet ble avholdt på Ullevål stadion.  

Ca. 40 medlemmer deltok på møtet som ble holdt i NIFs kantine 

Foredragsholder Elin Horn, idrettsfagligrådgiver, Norges Idrettsforbund 

                                                                                                                                                                      

Høstens første møte startet med at leder Atle Sundelien ønsket velkommen og 

innledet med å be om et minutts stillhet for å hedre 4 medlemmer som har gått bort 

siden siste møte.  

 

Før ordet ble gitt til dagens innleder, ble Linda Verde gratulert med tittelen Norges 

sprekeste etter en konkurranse i TV2 og overrakt blomster (bildet til høyre). Leder 

nevnte at medlem Inge Hansen ble nummer 2 i konkurransen slik at NIV var godt 

representert.  

 

 

Deretter fikk dagens innleder ordet. Elin Horn 

fortalte først at hun etter 20 år i Dnb, ble 

ansatt i Vålerenga fotball der hun var i ulike 

roller i 16 år. Deretter var 

hun 2 år i 

Samfunnsavdelingen i 

Norges Fotballforbund før 

hun ble ansatt som seniorrådgiver breddeidrett i NIF, med 

særlig søkelys på barn og unge.  

 

Horn (bildet til venstre) innledet med å vise tall for 

medlemsutvikling, aktivitetsutvikling og frivillighet. Hun 

understreket at det var tiltak i NIF sentralt på alle disse 

områdene og at målet var både å ta vare på og rekruttere. 

Nøkkeltall fra 2021 viser at idretten fortsatt lider av senvirkninger etter koronaen. 

Medlemstallet er redusert med 5,7 prosent i perioden 2015-2021. Utviklingen 

under pandemien forsterket en nedgangstrend som allerede var synlig. 

Aktivitetstallet ble redusert med ca. 75000, til 1525355 aktive i 2021. 
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 Frafallet er særlig stort ved overgangen ungdomsskole-videregående skole. Horn 

understreket at det er viktig å ha et særlig fokus på aldersgruppa 13-19 år framover 

i forhold til aktivitet, men 

også i forhold til 

rekruttering av dommere, 

trenere og tillitsvalgte i 

denne aldersgruppa. Hun 

understreket at det ikke er et 

systematisk 

rekrutteringsopplegg nå. 

Horn sa også at mye av 

tilbudet innen 

ungdomsidretten er spisset 

mot de beste utøverne, 

mens det satses lite på å gi 

et godt tilbud til nivå 2 og 3, 

f.eks. unge som vil trene litt og være i miljøet, men ikke satse for fullt på 

konkurranser.  

Det er ellers interessant å merke seg at utviklingen i antall aktive er ulik mellom 

regioner og at det kan se ut som større idrettslag har klart seg bedre enn mindre. 

Horn antydet at det kunne skyldes at større klubber har mer administrative 

ressurser. Hun sa videre at NIF og særforbundene nå hadde tilgang til data som 

gjorde det mulig å analysere situasjonen etter en rekke parametere på en helt annen 

måte enn tidligere.  

Noen av møtedeltakerne på møtet i september 
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Horn sa også at de opplever en endring i holdning hos de som sier ja til å være 

frivillige. Mange vil stille på punktfrivillighet, men synes det er krevende å sitte 

som tillitsvalgte. Hun mente noe av grunnen kunne være at folk forventer mer, at 

de stiller krav som om de er kunder og de frivillige er ansatte, og ikke tillitsvalgte. 

 

Det er i dag ca 35000 frivillige i norsk idrett.  og mange frivillige har vært aktive 

som barn og unge og kommer tilbake når de selv får barn. Tendensene er imidlertid 

tydelige: De bidrar med færre timer enn før pandemien og færre melder seg. Det er 

nedgang over hele linja. Men nedgangen er større hos kvinner enn hos menn. Det 

bekymringsfulle ligger i at færre tillitsvalgte betyr færre aktivitetstilbud. Horn sa at 

det er verdt å merke seg at mange sier de savner å bli spurt om oppgaver som 

frivillige. 

 

Horn orienterte om at NIF fikk 5 millioner fra Kulturdepartementet i 2021 til en 

satsing for å få flere tilbake til idretten. Det ble utarbeidet en verktøykasse for 

idrettslagene for å lette deres arbeid og det var en kampanje på TV2. En ny 

nedstengning like etter kampanjestart reduserte nok effekten av kampanjen. Noe 

ubrukte midler fra kampanjen (vel 1 million kr) brukes nå i et langsiktig arbeid 

form å rekruttere frivillige. 

Horn understreket at idretten har arbeidet hardt for å sikre koronamidler og at de 

stort sett er fornøyd med støtten. 
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Horn understreket at NIF vil ha brukerfokus i den videre satsinga, enten det gjelder 

ordinære midler, digitalisering, SOU for IKT eller særforbundskontakt. Horn 

nevnte spesielt at NIF nå er omorganisert med brukerfokus som styrende og en 

tilsvarende prosess skal gjennomføres i kretsene. Målet for omorganiseringen er 

bedre samhandling.  

Horn avsluttet med en gjennomgang av 

kommunikasjonstiltak og forutsetninger.  

 

 

 

Og hun avsluttet med å vise konseptet 

«Det som teller»   

 

Debatt etter foredraget 

Etter foredraget var det en aktiv diskusjon 

der bla følgende temaer ble tatt opp: 

 -Utfordringer på grunn av 

strømkostnader og dieselpriser 

 -Konkurransen fra treningsstudio 

-Oslo har en positiv medlemsutvikling pga pågående satsing bla på 

aktivitetsguider og pga nært samspill med kommunen 

-Viktigheten av å se på sammenheng mellom frafall og satsing på anlegg 

-Idretten lite fleksible i forhold til treningstider 

-Mange forbinder idrett med konkurranse og velger 

bort deltakelse fordi de ikke vil konkurrere, men 

bare trene  

-Har folk blitt mer egoistiske, mer fokus på 

egenrealisering ? 

-Mange idretter har gutter på toppnivå, mens 

jentene har falt tilbake (Olympiatoppen har mange 

prosjekter knyttet til dette temaet nå) 

 

Styreleder Atle Sundelien takket foredragsholder 

for interessant foredrag, Og Lars Engebretsen (til 

høyre) som møtte for første gang, fikk overrakt slips og klubbmerke. 

 

                                                                                                                 Tove Strand 
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Tennis, turn og rock'n roll gjennom seks tiår 

I slutten av januar 1960 åpnet Njårdhallen med direktesending på NRK, og 

med Kong Olav hjertelig til stede. Det husker evigunge Eva Berge meget godt, 

hun turnet nemlig bom under åpningen. Og det gjør denne utrolige damen 

faktisk fremdeles, i en alder av 85 aktive og innholdsrike år. 

MAKRELLBEKKEN: Sammen med 

blant andre brødrene Haanes har Eva 

Berge vært en institusjon i Njård. 

Gjennom sitt arbeid med turn og RG, 

rytmisk gymnastikk, har Eva en unik 

posisjon i klubben og har vært en 

nøkkelperson for turnmiljøet gjennom et 

langt liv. Og hun har massevis av gode 

minner fra brødrene Haanes – seks brødre 

med Reidar i spissen – som sammen med 

flere grunnla Njård 21. april 1924. Eva har 

vært gift med Reidar Haanes. Det er ingen 

tvil om at denne brødreflokken har betydd 

enormt mye for den posisjonen Njård har i 

dag - og ikke minst for at klubben fikk sin 

hall og hjemmearena, Njårdhallen. 

Familieprosjekt 

– Reidar hadde ideen om Njårdhallen fra han var 14-15 år gammel. Han vokste opp 

på Heggeli sammen med alle sine brødre og ga virkelig alt for klubben. Hele 

familien Haanes var involvert i prosjekt Njårdhallen, og det var guttenes mor som 

la ned grunnsteinen. Reidar var daglig leder i Njård og styrte med stødig hånd. Alle 

brødrene var idrettstalenter, blant annet var Johan en fantastisk tennisspiller. Jeg 

husker forresten godt da han spilte mot Sean Connery! Det var stas, forteller Eva 

Berge. 

Reidar Haanes fortsatte å være både fremsynt og vidsynt, og han skjønte tidlig at 

en kombinasjon av idrett og business kunne være av det gode.  

– Denne forståelsen og måten å tenke på førte til at han var blant de aller første 

som fikk tak i sponsorer til sine prosjekter. Og han var utvilsomt akkurat den 

personen Njård som klubb trengte da en så stor investering som en idrettshall 

skulle planlegges og bygges, sier Eva. 

Hun forteller at lånet som ble tatt opp i 1958 for å bygge hallen, var på 2,5 

millioner kroner. 
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– Det var en formue den gangen, så klubben var avhengig av gode og stabile 

inntekter. Da kom konsertene etter hvert som en kjær inntektskilde, og selv om de 

medførte mye og en del vanskeligheter i for idretten var det veldig mye moro også! 

Reidar Haanes hadde stor bekjentskapskrets og mange kontakter som nok hjalp 

godt i jobben han gjorde for å få store arrangementer til Njårdhallen. 

Store navn, gode minner 

Eva får roser i kinnene når hun snakker om "gamle dager", om konsertene og livet 

ellers i Njårdhallen. 

– Første halvdel av 60-tallet fikk vi blant andre Count Basie, Jim Reeves, Duke 

Ellington, Ray Charles, Cliff Richard, The Everly Brothers, Chet Atkins, Alice 

Babs, Buch Owens, Gilbert O'Sullivan, - og Robertino! Smørsangeren som fikk 

jentene til virkelig å hyle. Og mange, mange flere store navn. Og så Kjell Karlsens 

orkester, da, som trofast spilte i pausene. Så mange fine minner! 

Louis Armstrong var en av stjernene som virkelig satte fysiske spor etter seg i 

Njårdhallen, kan Eva fortelle. 

– Louis og Ella Fitzgerald var her sammen, utrolig søte begge to, og spilte for et 

godt voksent publikum. Louis hvilte seg litt på en sofa, og da han reiste seg for å 

gå på scenen satt solide rester av hans brylkrem igjen på sofaputene. Det fikk vi 

aldri bort, men det var i grunnen bare hyggelig å ha dette fysiske minnet fra en så 

fantastisk artist og fin mann som han jo var. 

Verdensstjerner ruller inn 

Etter som tiden gikk rullet også bussene med noen av verdens største pop- og rock-

artister inn foran Njårdhallen. Deep Purple, Frank Zappa, T-Rex, 10CC, The 

Sweet, Wings, Black Sabbath, The Who - så mange verdensstjerner, så mye moro i 

en idrettshall i Oslo vest. Mye takket være initiativet til en driftig idrettsfamilie 

med hjertene sine i Njård. 

Det var selvfølgelig ikke bare enkelt med denne hall-delingen mellom idrett og 

konserter. Store konserter kunne gjøre at Njårdhallen måtte stenges en hel uke for 

de vanlige brukerne, og det krevde et voldsomt vakthold, ikke bare konsertdagene. 

Men på enkelte områder var dette flerbruket virkelig flott, forteller Eva. 

– Reidar og styret var veldig flinke til aktivisere ungdommene i Njård da vi hadde 

store arrangementer. For en gratis konsertbillett hjalp de gjerne til med å rigge 

både opp og ned, pynte, vaske, rydde og plukke søppel. Det var en finfin løsning 

for alle den gangen, og jeg er sikker på at ungdommene fikk mer eierskap til hallen 

og området rundt ved å bidra til å holde alt i orden, sier Eva. 

Fra artistene har Eva stort sett bare gode minner - i hvert fall så lenge 

"raider'n" - artistenes bestilling av vått og tørt i garderoben - ble etterfulgt. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Chet_Atkins
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– De visste hva de ønsket seg av mat og drikke backstage. Og det var i grunnen 

sjelden problemer rundt det. Amerikanere ville gjerne ha bourbon mens norske 

artister stort sett bad om kaffe og litt mat. Og jeg opplevde alle som veldig 

hyggelige, uansett hvor store stjerner de var. 

Melk, brød og boksing 

Njårdhallen har virkelig vært en flerbrukshall opp gjennom årene. På 60-tallet var 

det både melkebutikk, frisør og sportsbutikk i bygget. Riksteatret og 

Teaterhøyskolen har også hatt dette som sitt "hjem", og i tillegg til konsertene var 

det utleie til antikvitetsmesser, hundeutstillinger, boksekamper, og de verse 

markeder.  

– Jeg husker også veldig godt da Aftenposten feiret sitt 100-årsjubileum her med 

langbord til 1600 gjester. Hotel Bristol sto for mat og servering, og ikke mindre 

enn 400 servitører marsjerte sammen inn til storbandmusikk. Wenche Foss leste 

dikt og Lalla Carlsen sang viser. For en fest! 

Eva smiler. Hun har vært med på det aller meste av arrangementer i Njårdhallen, 

og stått for så mange av dem selv. I 1964 startet Njård, med Eva i spissen, opp med 

turn og Rytmisk Gymnastikk, RG, som raskt ble populært.  

Store idrettstalenter 

Det ble etter hvert veldig mange som ønsket å bruke hallen til ulike idretter, og 

Njård hadde store talenter å ta vare på., forteller Eva. 

– Spesielt i tennis, turn og håndball. I 1968 hadde vi faktisk fire turnjenter fra 

Njård med i OL i Mexico. Det er vi stolte over! 

Gymnastene var Helga Braathen, Jill Schau, Wencke Sjong og Lillian Larsen. 

Hvem treneren var? Eva Berge. Selvfølgelig. Eva er legendarisk og selve 

grunnpilaren i Njård når det kommer til turn og etter hvert rytmisk 

gymnastikk. Det var Eva som fikk troppsgymnastikk på programmet her til 

lands, og Njård var selvfølgelig klubben som var først ute med RG.  

– Det var vi, men det var Turnforbundets Mildred Kristoffersen som fikk RG til 

landet, påpeker Eva.  

Siden den gang har mange tusen barn og unge hatt glede av hallen, av Evas 

kompetanse og ikke minst av hennes glede over idretten sin. 

– Vi som var så dypt involvert i idretten var utvilsomt veldig glade da Oslo etter 

hvert fikk flere steder som egnet seg for de store konsertene. Med så mange 

talenter trengte vi hallen til idrett for å kunne følge dem opp, sier Eva.  
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Og hun har på ingen måte "lagt opp" som verken 

turner eller instruktør. 

– Jeg har et parti for damer over 70 år, den eldste er 

faktisk 90 år gammel. 15-16 flotte damer trener 

sammen her i Njårdhallen og har det så gøy med det. 

Jeg synes fremdeles jeg har så mye jeg gjerne skal ha 

gjort!  

Hun har virkelig satt spor etter seg i norsk turn- 

og gymnastikkverden, denne damen. Og hun gjør 

det fremdeles. 

Takk til Ellen Rønning 

Journalist Akersposten.no/Amedia som har lånt dette 

med oss i NIV. 
Eva fotografert på årsmøtet i år. 

 

Husk å melde deg på juleborder den 13. 

desember 
Årets julebord blir arrangert 13. desember på Voksenkollen. Det 

blir et spennende innlegg av Dag Erik Pedersen, kjent både som 

syklist og som programleder.  
 

Meny blir ribbe eller vestlandsribbe (pinnekjøtt). Begge deler med riktig tilbehør. 
 

 

Bilde hentet fra hjemmesiden til 

Voksenkollen. 

Dette elegante hotellet og 

kultursenteret ligger i et 120 mål 

stort fjellområde og har direkte 

tilgang til langrennsløypene i 

Oslomarka. Det er åtte minutters 

gange til nærmeste t-banestasjon 

og tre kilometer til 

Holmenkollbakken. 
 

 

Påmelding og betalingsfrist 25. nov, nærmere invitasjon kommer. 
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Verdens Gang – med Aftenposten «inside» 
 

Fra IT-verdenen kjenner vi uttrykket «Intel inside». Det er ikke så lett å se 

hva som er inne i et IT-program, men for Intel må det ha vært viktig å vise 

verden at det nettopp er Intel som gjør susen i denne maskinen.  

 

Det er ikke akkurat sånn i avis-verdenen. I dem er det by-lines på de fleste artikler. 

Eller det står NTB. På Sporten i Aftenposten står det stadig oftere et 

journalistnavn, og VG. Her er det altså VG som er inni Aftenposten, men ofte også 

Stavanger Aftenblad, Bergens Tidende og journalister fra de andre Schibsted-

avisene. 

 

Sånt var ganske utenkelig før. Konkurransen var 

stor, men ikke større enn at vi kunne samarbeide på 

det personlig plan. Det var også åpning for 

individuelle initiativ. Petter Eidet i VG, var en av 

dem som tok initiativ. Aftenposten dekket «Alt» av 

idrett - og med referater og meterlange resultatlister. 

 
                                                                                               En gang var Aftenposten «inside» VG. Nå er det omvendt 

 

VG-sporten gikk en annen vei og utviklet de personlige historiene. Likevel følte 

nok VG-sporten at leserne savnet av resultater. Petter visste råd. Tok initiativ og 

fikk de tillatelser han trengte, så når Aftenposten var ferdiglagd utpå 

søndagskvelden, kom Petter og hentet store mengder ferdiglagd sats. Neste dag 

kunne vi finne igjen de samme resultatene i VG. Dette var nok forløperen til alt 

som etter hvert finnes av resultatbørser. Og en bekreftelse på samarbeidet mellom 

Aftenposten og VG. Ingen visste at det var Aftenposten du leste på resultatbørsen i 

VG. 

 

Og apropos samarbeid: Petter og undertegnede hadde også et tett forhold på 

personlig plan sammen med konene våre – og ishockeyen som vi hadde felles. Han 

i Vålerenga, og jeg i Skeid, Jar og GIF (Forward). Men gjennom avisene våre var 

vi fortsatt konkurrenter. En påminnelse om akkurat det fikk vi på vei til et 

håndball-VM i Frankrike. Norge hadde en oppkjøringskamp mot Nederland. Petter 

og jeg delte rom, men ved frokosten, var Petter forsvunnet. Det ingen visste, var at 

Petter var blitt tipset fra hjemmeredaksjonen at Rosenborg-spillerne Harald Sunde 

og Odd Iversen var i Belgia for samtaler med Racing Mechelen. Selv om vi unte 

hverandre alt det beste, gråt jeg ikke da Petter sent på kvelden dukket tuslende opp 

i Quimper i Normandie, med uforrettet sak. Vårt personlige samarbeid klarte seg 

fint gjennom denne hendelsen også, og nå er jo Sporten i Aftenposten og VG 

tettere integrert enn noen gang. Utvikling kalles det. 

                                                                                                            Harald Bråthen 

 



14 

NIV-Nytt nr. 4 2022 

Avduking av minnebauta for 
THORLEIF HAUG 

 

Thorleif Haug (1894 – 1934) var en meget populær, høyt 

aktet og respektert idrettsmann fra Lier, hvor han var født 

og bodde storparten av sitt liv. 1924 fikk han ny jobb og 

nytt bosted i Drammen. Han vant svært mange seiere, 

konkurrerte for Lier skiløberforening og for Drafn, 

Drammen. Tilhørigheten og entusiasmen for Lier, 

Drammen og marka var svært viktig for patrioten Hauer´n. 

Thorleif Haug ble populært kalt «røyskatten» av sine 

konkurrenter, Skikongen og Hauer´n av folket. 

 

NIV var invitert til å delta på avdukingen av minnebautaen over Thorleif Haug 

29.09.2022. 

Det var over 60 personer tilstede, heriblant Gerhard Heiberg og en representant fra 

den franske alpelandsbyen Chamonix, Etienne Grillot. 

Primus-motor Marius Morin ledes oss igjennom en avdukings seremoni som 

innehold det alle meste. 

 

 
 

Fra venstre Marius Morin, Siri Arnø-Kristoffersen, 

Øyvind Haug (barnebarn av Thorleif), Gerhard Heiberg 

og Kristian Stang. 
Foto Petter Riiser 

• Avduking gjennomført av Gerhard 

Heiberg og eier av Haugstua, 

Kristian Stang. 

• Tale av Gerhard Heiberg og en 

rekke andre celebriteter. 

• Egen produsert sang om Thorleif 

Haug av Rune Jahnsen 

• Flotte kaker og drikke servert ute 

• Dikt om Thorleif Haug av Jon 

Hernes 

• Muligheter for å se huset 

Haugstua, der Thorleif vokste opp. 

 

 

Thorleif Haug er også innlemmet i Norsk Idretts Æresgalleri fra starten av. 

Svært mange, mener faktisk Thorleif Haug er Lier og Drammen sin «største 

idrettsstjerne» gjennom tidene. Uansett, vant Hauer´n Norges tre første 

vinterolympiske gullmedaljer i Chamonix 1924. 
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Thorleif Haug var ikke bare en skiløper, han var også 

en svært jovial og omgjengelig fyr. En gang han og 

daværende kronprins Olav hadde hoppet i en 

skibakke gikk han bort til kronprinsen og gav utrykk 

for at han syntes dette hoppet var fint. Hvorpå 

kronprinsen svarte, nei, vet du hva, nå lar vi 

hoppingen vær hoppingen, så går vi heller hjem til 

deg og tar oss en skikkelig ….. og det gjorde de. 
 

Thorleif Haug er godt kjent internasjonalt og hos mange i Norge. Det antydes, på 

flere måter at han som person var «forut for sin tid» og levde i pakt med naturlig 

bærekraft. Han var en svært omtenksom og raus person som delte mye med mange. 

Derfor starter Skikongen Thorleif Haugs venner nå et Thorleif Haug stiftelse og 

fond, hvor overskuddet går tilbake til idretten og ungdomsrekruttering. 

 

 
Et lite bilde av innsiden av Haugenstua med noen av hans ski og bilder. 

 

 

Skoler, bedrifter og andre kan ta kontakt for foredrag med 

marius@thorleifhaug.no. 

Et flott gjennomført arrangement som hedrer denne skikongen fra Lier. 

Petter Riiser 
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Minneord Tor Møinichen 

Tor Møinichen, gikk brått og uventet bort 31. august 73 år, – bare noen uker 

etter at han hadde vært i full vigør som dommer ute på sjøen under 

europamesterskapet for ORCi-klassen på Hankø. 

Tor var president i Norges Seilforbund fra 2013 til 2017, 

og ved siste seilting, i 2021, var han valgkomiteens 

leder. Tor har vært leder av og medlem i diverse 

komiteer og utvalg i NSF, og det er arrangør- og 

dommergjerningen som i de senere årene har ligget 

hjertet hans nærmest. Dette engasjementet har også ført 

til verv i det internasjonale seilforbundet, World Sailing, der han var medlem av 

International Judges Sub Committee og varamedlem til World Sailings råd 

(council). Han ble medlem av NIV i 2017. 

Redigert fra Norges seilforbund. 

Minneord over Arvid Flagestad  

 
Arvid Flagestad ble født i Oppdal i Trøndelag i august 1938 og døde i Vestby i 

september 2022, 84 år gammel. Han bodde store deler av livet på Billingstad i 

Asker.  

 

Med sitt grunnlag som ivrig padler, og med god faglig 

bakgrunn (økonom), var Flagestad godt egnet for verv innenfor 

Norges Padleforbund. Han ble valgt til president i 1988. Dette 

vervet ble imidlertid kortvarig. Han avsluttet allerede året etter, 

og gikk derfra til fast stilling som generalsekretær for Norges 

Idrettsforbund. Heller ikke denne viktige tilknytningen til idrettsorganisasjonen ble 

langvarig, kun to år: 1989-91.  

Flagestads relativt korte opphold som tillitsvalgt eller ansatt innenfor idretten var 

sannsynligvis uttrykk for at hans interesser var sterkere for roller med utfordringer 

av annen karakter og innenfor andre samfunnsarenaer. Med bakgrunn som økonom 

ga han seg i voksen alder (vel 50 år) i kast med arbeidet for en dr.-grad ved BI med 

tema fra en voksende næring, turisme. Han fullførte dr. graden og ble etter hvert 

professor innenfor innovasjon og lederskap i turisme ved Handelshøyskolen BI.  

For venner var Flagestad verdsatt for sin interesse for kunst og musikk. Han 

håndterte selv trekkspillet med stor innlevelse. Hans gratulasjoner i form av korte 

selvkomponerte melodier var en særegen gave mange i nær omgangskrets ble til 

del.     

Flagestad var NIV-medlem fra 1997.  

Vi lyser fred over Flagestads minne.  

Han B Skaset 
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Minneord Knut Korsæth  
 

Den markante idrettsentusiasten Knut Korsæth gikk 

bort 15. juli. Korsæth var æresmedlem i Norges 

idrettsforbund. Han bekledde en rekke verv i idretten i 

perioden 1961-2011 og var en viktig drivkraft i 

prosessen som ledet frem til de vinterolympiske leker 

på Lillehammer i 1994. 

Korsæth ledet idrettslaget Fløværingen i perioden 1961-

1965, Hallingdal Skikrets fra 1963-1965, Oppland 

friidrettskrets fra 1980-1990, Lillehammer idrettsforening 

i 1979, prøve-OL i nordiske grener i 1993 og Oppland idrettskrets i 1994-2002. 

Han var styremedlem i Norges friidrettsforbund i perioden 1985-1990 og i Norges 

idrettsforbund fra 1990-1994. Korsæth var også medlem i NIFs valgkomité fra 

1995-1998 og i NIFs idrettspolitiske anleggsutvalg fra 2007-2011. Hans siste 

oppdrag for idretten var som revisor for Lillehammer Idrettsforening fra 2013. 

Han var medlem av NIV fra 2011 

Redigert fra NIF sine minneord. 

Minneord Thorvald Larsen 

Forsvarsklippen Thorvald Larsen som var med på å ta Vålerengas første 

seriemesterskap i fotball døde 10. september, 88 år 

gammel. 

Thorvald Larsen var urokkelig sammen med 

landslagsspillerne Nils Arne Eggen og Arild Mathisen i 

forsvarsblokka da det sto om Vålerengas første 

seriemesterskap i 1965. 

Thorvald kom til Vålerenga i 1964 og fikk spille en sesong 

med legendariske Bjarne «Bamse» Hansen før han overtok 

legendens rolle for godt. Han var med å tape både 5-0 og 2-0 

mot sin framtidige klubb seks år tidligere i landsdelsserien 

58/59. 

I 1965 var forsvarsrekka til Vålerenga så god at det endte med seriemesterskap for 

Thorvald Larsen. 

I bandy fikk han to NM med Sagene pluss landskamper. Han har vært leder av 

Oslo Idrettskrets og vært medlem av VIFs «aldermannsliga». Han var medlem av 

NIV fra 1997. 

Redigert fra nekrolog av Jarle Teigøy - primus motor i idrettsgruppa i Vålerenga 

Historielag. 
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«Erlings epistel» # 13 

 

 

Å verdsette talent 

 
Her en dag gikk jeg gjennom gamle saker i 

mappene mine. Jeg kom over en kommentar 

i Aftenposten fra april 2010 av Ingrid 

Røynesdal, siden 2013 direktør for 

Oslofilharmonien – altså for 12½ år siden. 

Tror kanskje det var daværende sjef Aambø 

som sendte meg linken til kommentaren – 

eller kanskje det var nåværende sjef Øvrebø. 

Eller kanskje det var meg selv som fant den. 

Uansett - det fikk meg til å reflektere over 

om det egentlig har skjedd noe nytt i skiftende regjeringer sine holdninger til talent 

og talentutvikling gjennom disse årene. «Neppe», tenkte jeg etter å ha lest 

kommentaren på nytt. Fortsatt er vi vel der at våre statsråder kaster glans over store 

arrangement der talenter vises, mens politisk handling ved økonomisk oppfølging 

av de samme talenter står relativt stille. Å fokusere på bredde og mangfold er 

fortsatt mer politisk korrekt enn å støtte utvikling av (de få) som kan nå ypperste 

internasjonale elite. Forhåpentligvis var det en tankevekker for daværende 

Kulturminister at Stiftelsen VI i 2018 satset 125 millioner kroner over fem år for å 

støtte utvikling av paralympisk idrett.  Kanskje kunne den nåværende ministeren 

gå inn med tilsvarende beløp som støtte til toppidrettsutøveres livsopphold? 

Selv om kommentaren under gjelder et annet «talentfelt» enn idrett – nemlig 

musikk - er innholdet like relevant for idrettens talentutvikling.  
 

 

Å verdsette talent 

Verdens mest prestisjefylte konkurranse for unge fiolinister, Menuhin- konkurransen, ble 

avsluttet i Oslo i helgen. De utrolige prestasjonene vi har vært vitne til den siste uken,  

burde inspirere mye bredere enn bare musikkfeltet.  

 

KOMMENTAR  (26.APRIL 2010) 

Ingrid Røynesdal 

 

FIOLINISTEN (dirigenten) Yehudi Menuhin (1916–99) var, ikke minst på grunn 

av sine menneskelige brobygger— og inspiratorevner, en av de mest interessante 

musikerpersonlighetene i det forrige århundret. Og hans genuine engasjement for 

samfunnet og ikke minst for den unge generasjonen, gjør ham til et like stort 

forbilde som menneske, som han var som musiker. 

 

I 1983 grunnla han også Menuhin- konkurransen, med den hensikt å gi begavede 

unge fiolinister en møteplass og et mulig springbrett for videre utvikling og 

https://www.aftenposten.no/meninger/kommentar
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karriere. Etter iherdig innsats fra det norske miljøet ble konkurransen i år lagt til 

Oslo, noe som i seg selv er et stort kompliment til nivået i norsk musikkliv. 

 

Fem norske. 

Det ble konkurrert i to klasser (under 16 og under 22 år), og de 42 deltagerne som 

gjennom uttakninger hadde kvalifisert seg til å få spille i Oslo, tilhører utvilsomt et 

ypperste sjikt av unge fiolintalenter i verden. 

Når den mangeårige lederen for konkurransen i tillegg mente at nivået aldri har 

vært høyere enn i år, er det faktisk oppsiktsvekkende at hele fem av deltagerne var 

norske. 

Det er med andre ord åpenbart at det gjøres så mye riktig i musikkmiljøet i Norge – 

og i strykermiljøet på Barratt Due Musikkinstitutt i særdeleshet – hva gjelder å 

legge til rette for og foredle talent, at deres metoder og prosesser oppriktig burde 

interessere også andre samfunnsområder. 

 

Hva kreves? 

I idrettsfeltet regner man at topputøvere i gjennomsnitt har 10.000 treningstimer 

før de når Olympiatoppen-nivå. Det tilsvarende timetallet for å bli fiolinsolist på 

øverste internasjonale nivå, er minst like høyt. 

Men tidlig og grundig oppfølging av de store talentene er ikke bare avgjørende i 

felt som musikk og idrett, men gjelder strengt tatt de fleste topprestasjonsfelt. For 

det er ikke bare i musikk og idrett at konkurransen er internasjonal og prestasjoner 

kontinuerlig måles opp mot det ypperste og fremste i verden. Dette er i stadig 

større grad virkeligheten og målestokken også i akademia og i næringslivet. 

 

Kunnskapsdepartementet 

I dette bildet er det ikke bare trist, men direkte pinlig at alle nivåer i 

Kunnskapsdepartementet takket nei til å delta på Menuhin-konkurransens mest 

interessante seminar sist lørdag, Tid for talent, der tunge representanter både fra 

universitetet, næringslivet, idretten og musikklivet satt i panelet. Det er lett å tolke 

departementets fravær som en indikasjon på hvor betent ikke bare elite-, men også 

talentbegrepet er i sentrale deler av offisielle Norge. 

Selvfølgelig er det viktig å fokusere på bredde, grasrot og mangfold. Men jeg 

trodde likevel vi hadde kommet forbi det stadiet der debatten omkring talent og de 

fremste, ble møtt med taushet. 

 

Inspirerende. 

De unge musikerprestasjonene som Oslos publikum fikk oppleve under 

juniorfinalen på Norges musikkhøgskole sist fredag, og på hovedscenen i operaen 

under lørdagens seniorfinale, var i hvert fall en oppvisning i talent. Gripende. 

Rørende. Og – slik alle suverene prestasjoner dypest sett er – svært inspirerende. 

Menuhin – hvor enn han nå er – må være usannsynlig stolt. 
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Foreldrene største forbilder for fotballdamer 
  

Aftenposten spurte før sommerens fotball-EM 

for damer hvilke forbilder de norske spillene 

hadde, og hvordan de ville beskrive seg selv. 

Foreldrene var de største forbildene for fem av 

spillerne, mens hele 10 omtalte seg selv som 

omtenksomme eller omsorgsfulle.  

 

Dette passer godt inn med et bilde av Roger 

Gjelsvik som på NIV-møtet i oktober, nettopp 

hadde foreldre og utøvere som temma. 

 

Listen over forbilder er lang Aftenposten, men det er faktisk bare Steven Gerrard, 

nevnt av tre som trekkes frem av mer enn èn. Ada Hegerberg pekte på at det var 

mangel på kvinnelige forbilder da hun vokste opp, men føyde til: Jeg var veldig 

inspirert av folk som satte seg høye mål og lyktes, om det var i sport eller i 

samfunnet ellers.  

 

Beckham, Ronaldo, Hegerberg og mange flere  

Følgende ble nevnt som forbilder: David Beckham, Christiano Ronaldo, Ingrid 

Moe Wold, Marco Verratti, Hege Hansen, Marit Bjørgen, Fernando Torres, 

Caroline Graham Hansen, Broren min ( Maren Mjelde ), Cecilie Pedersen, Ada 

Hegerberg, Ingrid Hjelmseth, Hope Solo og Lionel Messi. 

  

Hardtarbeidende og snill  

Etter omsorgsfull/omtenksom var det hardtarbeidende(6) og snill (5) som toppet 

egenvurderingene. Positiv og energisk fulgte deretter med 4, engasjert og glad med 

3, mens 2 mente de var henholdsvis rolig, lagspiller, ambisiøs og morsom. Ellers 

manglet det ikke på karakteristikker fra fotballspillerne selv: Litt klumsete, ydmyk, 

byr på meg selv, aktiv, lojal, tullete, bestemt, ekte, ærlig, rettferdig, strukturert, 

dedikert, spontan, litt sta, autentisk, hyggelig, godt overblikk, god, vinnervilje, 

sosial, omgjengelig, sprudlende, litt gal, lederrolle, utadvendt, humørfylt - og sist, 

men ikke minst: doven.  

 

Hva forteller svarene oss?  

Svarene var overraskende mangfoldige. Kanskje en psykolog kan trekke 

konklusjoner? Her er jo hele menneskenaturen representert. Noen fokuserer på de 

positive sidene ved seg selv. Andre går motsatt vei og trekker frem sine svakeste 

punkter og dårligste egenskaper. For treneren blir det å sette sammen alle bitene til 

et lag. Hege Riise ser ut til så langt å ha lykkes med det. Hun vil sikkert lykkes 

mer, ja, for spillerne ser ut til å være en god blanding av sunn og ambisiøs norsk 

ungdom. Ja, for det er jo typisk norsk å være god. - Ja, det er det.  

                                                                                                      Harald Bråthen  
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Medlemsmøtet oktober 
Ca. 40 medlemmer deltok på møtet som ble holdt i NIFs kantine 

 

«Foreldretrenere i toppidretten, hva betyr det for den 

norske idrettsmodellen» var tema. 

 

Foreldretrenere har det eksistert i norsk idrett i alle år (og 

eksisterer fortsatt) med positive og negative erfaringer, men 

det som har vært spesielt de seneste årene er det antallet 

internasjonale enere hvor foreldre synes å ha vært særs viktige 

for suksessen. Hva betyr dette for den norske idrettsmodellen 

med Olympiatoppen øverst? Til å belyse denne 

problematikken var Olympiatopp-Coach Roger Gjelsvik på bildet sammen med 

leder Atle Sundin, som har lang erfaring i den rollen i Olympiatoppen.  

 

Han fortalte at han i dag Olympiatoppens Coach inn mot triatlon, sykkel, skøyter 

og padling. Og han viste til flere suksess idretter han har vært innom. 

-Foreldre og klubbtrenere må gjøres om til en ressurs for utøveren, det er noe av 

det viktigste i min jobb, fortalte han. De må utvikles og ikke avvikles, fortsatte 

han. På spørsmål fra Børre Rognlien om hva 

som gjør at fokuset nå er så personorientert, kom 

han med følgende svar. -Den gang da jeg som 

gutt kom hjem fra skolen, og min far spurte om 

jeg skilte meg ut på skolen, og jeg svarte nei. Så 

var far fornøyd. I dag er det motsatt. Om man 

ikke skiller seg ut så lykkes man ikke. Ting er 

blitt snudd på hodet de siste 30-50 årene. Alle de 

nye sosiale mediene med den konkurransen det 

gir må ha sin del av skylden for dette. 

 

                                             Per Rune Eknes 

 
Siri Barfod på sitt første medlemsmøte  

hvor hun fikk skjerf og klubbmerke 

 

Møter fremover: 

Dato / tid Sted / type møte Foredragsholder 

13. desember 

 

Julebord på Voksenkollen Dag Erik Pedersen fra 

mesterens mester 

13. januar Ullevål TBA 

14. februar Årsmøte TBA 
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Medlemsmøte november  
47 medlemmer deltok på møtet som ble holdt i NIFs kantine  

 

Innlegg av. 

Inge Andersen. Styreleder NTG 

Øyvind Langørgen, direktør NTG 

Thorleif Gunhildrud, sportsdirektør NTG 

 

God alene, - best sammen. 
Idrettens og toppidrettsgymnas betydning for utvikling av idretten. 

 

NTG ble stiftet som Norsk Alpingymnas i 1981 av Roger Elstad og andre 

foreldre som ønsket at barna sine kunne gjøre både toppidrett og utdanning 

samtidig. I 1993 så Norges toppidrettsgymnas (NTG) dagens lys. 

 

Inge Andersen (bildet til høyre) startet sitt innlegg 

med å fortelle litt om årsakene til grunnlegging av 

etter hvert flere videregående skoler, gymnas og nå 

også ungdomsskoler som kombinerer toppidrett 

med utdanning. Sammen med Inge mot slutten av 

foredraget kom også administrerende direktør 

Øyvind Langørgen og sportsdirektør Thorleif 

Gunhildrud (kalt Toffa) inn med mer generell 

informasjon om NTG -satsingen. 

 

Inge Andersen åpnet med å fortelle om 

sannsynligvis den første skolen som hadde denne 

type søkelys på idrett og skole. 

 

Flisa gymnas i Åsnes kommune i Innlandet var 

Lars Petter Heggelund (kasserer i NIV) med som 

trener og lærer, og de startet opp allerede i 1973 og 

fikk gode resultater raskt.  -Det var familien Gundersen som stod bak etableringen 

av svømmegymnaset den gangen, på samme måte som Elstad 8 år senere. Sønnen 

Gunnar Gundersen endte opp med å delta i OL og, han ble senere ble 

Stortingsmann for høyre i 12 år.  Også hans søstre var med i satsingen den gangen. 

4 svømmere fra svømmegymnaset var med allerede i OL 1976, og Lene Jensen tok 

først sølv, men senere har hun fått gullmedaljen i VM i Berlin i 1978.  

Svømmegymnaset på Flisa revolusjonerte på mange måter svømmeidretten i 

Norge, og da også kombinasjonen utdanning og toppidrett. Også Larvik fikk sin 

satsing i 1975 med Tor Torgersen som sentral trener. 

 

OL boikotten i 1980, satte dessverre en stopper for både Flisa initiativet og Larvik, 

og gjorde at mange andre initiativer i sommeridrettene falt bort.  
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Nye initiativ 

Utover på 80-tallet kom det imidlertid nye initiativ. 

Etter starten av NTG i 1981 har det vært en rivende utvikling av både offentlige og 

private skoler som satser på idrett og utdanning. 

 Det er i dag 108 offentlige skoler som har idrettslinje. 12000 elever går i dag 

derfor på en idrettslinje, og det er over 1000 lærere som jobber med idrett i den 

videregående skolen. 

-Dette har totalt mye å si for mange unge voksne og etter hvert hele livet for 

mange. Idretten er blitt et offesielt fag. Også en rekke valgfag de det på 

idrettslinjene, fortalte Inge Andersen. 

 

I dag er det 14 NTG skoler, og hver skole er selvstendig juridiske skoler. De fleste 

er videregående skoler, men det finnes også ungdomsskoler. Det er totalt rundt 400 

mennesker ansatt i skolene. 200 trenere, og 200 lærere. Omsettingen er på 350 

millioner kroner. 85% av elev-kostnadene dekkes av staten, resten er egenbetaling. 

 

I tillegg, fortalte Andersen finnes det 

også landslinje-tilbud på 

fylkeskommunale videregående 

skoler. Det betyr at man som skiløper 

fra f. eks Jæren kan reise til Meråker 

og gå på skole med ski som idrett der. 

Det er totalt 350 elever i 8 idretter som 

går på landslinjer her i landet. 

 

NTG har totalt 27 idretter på sine 

skoler, og av de idrettene er det hele 

20 av idrettene som ikke har 

landslinjer.  

Disse 20 idrettene har i dag 662 elever 

ved NTG. - Når man i fremtiden 

snakker om den norske 

idrettsmodellen, så må man 

sannsynligvis også ta med disse 

skolene som har idrettslinjer i 

definisjonen, uttrykte Andersen.                          Thorleif Gunhildrud (tv), og Øyvind Langørgen 

 

Det at man har etablert idrettslinjer og satsing på idrettsfag i Videregående skole 

har også hatt sitt å bety for høyskole og universitet. 

Det er 19 høyskoler og universitet som har idrettsfag som man kan utdanne seg 

gjennom. -Vi bør utvikle dette videre for alt fra bredde til topp, sa Andersen.                                                                
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Samarbeid med klubber 

NTG i Bærum, Bergen, Kongsvinger, Bodø og Tromsø har den et tett samarbeid 

mellom skolene og akademiene i fotballagene. På den måten hjelper man 

frivilligheten lokalt med at man har profesjonelle trenere som også kan ta seg av 

treningen i klubbene lokalt. Nettopp samarbeid er det sentrale i utviklingen av 

NTG.  

–  Skolen ansetter trenere, noe som gjør at også klubbene nyter godt av å ha 

profesjonelle trenere i deres treningstider, fortalte Langørgen og Gunhildrud. 

 

Man tilpasser timeplanen på skolen i forhold til sesong og hva som skal skje med 

både utøvere og lag.  

 

God alene, - best sammen, er filosofien til NTG, og det kan man bare si er en god 

start uansett idrett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harald Aarhus fikk sitt slips og pin på møtet 

i november  

 

 

 

                                                                                                     Per Rune Eknes 

 

 

Kommende jubilanter 

 
• Bjørge Stensbøl  75 år  30. Nov 

• Sten Stensen           75 år  18. Des 

• Odd Martinsen  80 år  20. Des 

• Ola Wærhaug  85 år  24. Des  

• Rune Andersen  70 år  09. Jan  

• Kåre J. Grøtta  80 år           21. Jan  

 


