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KORT HISTORIKK 

Allerede flere år før VIVIL ble stiftet, foregikk 
det organisert idrett for utviklingshemmede i 
Bærum. Dette var aktiviteter som sprang ut fra 
miljøene rundt Haugtun Daghjem og skole 
samt Haug skole, og som ble organisert av 
Helios H.I.L. Kjente VIVIL’ere som Anny Hatlen 
og Sigurd Friis satt flere år i Helios-styret, og 
Arne Moen var aktiv i kulissene. Flere av 
VIVIL’s instruktører, bl.a. Jan Tambs-Lyche, 
John Morstad og Berit Ommedal, var også 
aktive i Helios-tiden,- som instruktører. 

Våren 1974 ble en barnegruppe opprettet og 
noe senere fotball og håndball. Utover de 
populære treningskveldene hver uke var 
aktiviteten liten i denne perioden. Det 
begrenset seg til å reise som tilskuer på 
håndball-og fotballkamper. 
Konkurransetilbudet var lik null.  

Treningskveldene får etter hvert også innhold 
av ideforum - ledere og trenere og en aktiv 
gruppe blant foreldrene diskuterer ofte - prøver 
synspunkter - idrettsfilosofi; hva vil vi? - hva er 
rett? Integreringsdebatten er i full gang i 
mange fora bl.a. på skolene, og den ligger i 
bakhodet. Hva er integrering? Er all integrering 
bra? 

Meningene var mange, men frustrasjonen over 
forholdene øker. Gradvis bevisstgjøres 
behovet for å handle, sette i gang noe på 
egenhånd. 

Det kuliminerte høsten 1978 da vi meldte oss 
ut av Helios. 

Stiftelsesmøte for laget fant sted 11. desember 
1978 der 27 personer var tilstede. 

Knut Svarverud hadde utarbeidet forslag til 
lover for laget, og disse ble vedtatt med bl.a. 
følgende formålsparagraf: 

“Lagets formål er ved samarbeid og 
kameratskap å fremme idrett i sunne former, 
slik at idretten blir et ledd i den fysiske, 
psykiske og sosiale habilitering og et middel til 
bedring av helsen.” 

Kontingenten ble satt til kr. 25,- for medlemmer 
over 17 år og kr. 15,- for medlemmer under 17 
år. Etter flere gode navneforslag satt vi igjen 
med to alternativ,- “Haugtussa” og “VIVIL”. 

Navnet ble altså VIVIL, et navn vi siden har 
hatt grunn til å være stolte av. 

Det hersket stor entusiasme og optimisme 
under hele dette konstituerende møte som 
kyndig ble ledet av Sigurd Friis. 

Det første året hadde vi 44 aktive medlemmer 
som trente i håndball, fotball og i en 
barnegruppe. Ønske om en svømmegruppe 
var stort, men det lykkes ikke å få treningstimer 
i noen av kommunens svømmehaller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vivil’s første håndballag 

Økonomisk sto vi så å si på bar bakke, men 
gaver fra div. Lions Clubs i Bærum, samt at 
John Morstad skaffet oss bingoinntekter, 
reddet oss i starten, og mange ganger senere.  

Haug skole var lagets “base”. Her fikk vi bruke 
skolens lokaler og ansatte, vi fikk låne materiell 
og vi fikk disponere skolens buss til transport. 
Det er all grunn til å rette en spesiell takk til 
rektor Yngvar B. Lie som var svært opptatt av 
at VIVIL skulle få de beste arbeidsforhold. Uten 
hans velvilje og hjelp ville det blitt en svært 
vanskelig oppgave. 

En takk også til vaktmester Bjarne Kallåk som 
bestandig stilte opp for oss. Han ordnet opp i 
små og store problemer og hjalp oss med det 
meste når vi trengte det.  

I disse første årene var det et problem hvordan 
vi skulle få våre medlemmer til og fra 
treningen. Bussen som Haug skole hadde stilt 
til vår disposisjon ble flittig brukt med Jan 
Tambs-Lyche som sjåfør. Han hentet i alle 
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Anne Svarverud i sekretariatet på 

Vivil-lekene i 1980 

avkroker i Asker og Bærum og det hendte ofte 
at han sto fast på grunn av snøvær og glatte 
veier. Det ble mange sene kvelder for Jan i 
den perioden! I tillegg ordnet John Morstad 
med Lions Club og Anny Hatlen tok kontakt 
med Kiwanis Club som alle hjalp til med 
transporten. 

John Morstad har gjennom 25 
år vært organisatoren med 
hensyn til transporttjenesten, 
selv om de fleste av våre 
medlemmer i dag kommer seg 
til og fra trening på egen hånd. 

Høsten 1980 fikk vi treningstid i 
Nadderudhallen og noe av 
lages virksomhet ble flyttet over 
dit, mens noen grupper 
fortsatte sin treningsvirksomhet 
på Haug skole. 

Etter hvert som årene gikk og 
medlemsstallet økte, ble det 
behov for et mer differensiert 
aktivitetstilbud. I 1981 fikk vi 
treningstid i svømmehallen  
annen hver uke, og i tillegg 
startet vi opp en 
turmarsjgruppe og en 
bocciagruppe. 

Senere har det også blitt skigruppe, 
allidrettsgruppe, trimgruppe, rullestoldans og 
sist aerobicgruppe. I jubileumsåret arbeides 
det med å få startet opp en golfgruppe og en 
alpingruppe. 

Behovet for mer og bedre materiell økte i takt 
med aktivitetene. Våre medlemmer kom stadig 
med ønsker om bedre utstyr, noe vi p.g.a. 
økonomien ikke alltid kunne imøtekomme. 
Etter som våre medlemmer i større utstrekning 
skulle ut og representere, ble det også behov 
for egne drakter. 

Våre første drakter fikk vi i 1983, og samme 
året fikk vi en gave fra Jan Tambs-Lyche som 
besto av VIVIL-bager til samtlige medlemmer. 
Gjett om det var populært!!! 

En annen populær gave vi har mottatt er en 
kjempeflott fane fra Kiwanis Club til vårt 20 års 

jubileum. Den er vi virkelig stolte av og den har 
blitt brukt i mange anledninger  

Etter noen års drift ble det klart for styret at 
PR-virksomhet var viktig. Vi mente vi var på 
rett spor og at vi hadde et budskap å formidle. I 
1981 ble det opprettet en PR-komité med Kai 
Zahl som formann. Under hans kreative 

ledelse ble det etablert kontakt 
med presse og NRK og flere 
av våre tillitsvalgte skrev 
innlegg i aviser og tidsskrifter 
og holdt foredrag i forskjellige 
lag og foreninger. 

Fra Kais hånd kom VIVIL-
marsjen i 1980, og denne ble 
siden brukt som 
kjenningsmelodi ved “Et nytt 
liv”-aksjonen i TV. Senere ble 
det laget en videofilm som ble 
solgt over hele landet, og deler 
av den ble vist i TV.  

I de senere år har PR-
virksomheten begrenset seg til 
VIVIL-lekene og vi er svært 

godt fornøyd med den 
pressedekning vi har oppnådd i 
den forbindelse. 

Internt i laget har det vært mange diskusjoner 
om PR-arbeidet. Det er et prinsipp at vi bør ha 
et budskap - noe nytt å frembringe - når vi ber 
om pressedekning. 

I de senere årene har flere av våre medlemmer 
representert Norge i ulike internasjonale 
stevner, som f.eks. : Verdensturnering i 
håndball i USA i 1990 og i Dublin i 2002 og 
2003. Verdensleker i sommeridretter i Toronto 
1995 og i USA 1999, og verdensleker i 
vinteridretter i Alaska i 2001. Dessuten deltok 
en VIVIL-tropp i et idrettsstevne i Polen i 1998. 

Våre tillitsvalgte og instruktører har gjennom 
alle disse 25 årene gjort en flott innsats, og 
arbeidet har vært preget av interesse, 
pågangsmot og ikke minst godt humør. 

En takk til dere alle for mange lærerike og 
utfordrende år. 25 år med godt samarbeid og 
kameratskap har gitt resultater som vi har lov å 
være stolte av!
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Berit Ommedal 
Formann 

VIVIL’S FØRSTE STYRE 

 

 

 

 

     

 

 

           

 

 

 

VIVIL’S NÅVÆRENDE STYRE 

Formann:  
Ragnar Bergaust 

Styremedlemmer:  
Jonny Christiansen  
Espen Warp  
Oskar J. Kjevik  

Nestformann:  
May Bøhren 

Varamedlemmer:  
Turid Soltvedt 
Leif Kåre Fjelde 

 
Jonny Christiansen og Espen Warp var ikke tilstede da bildet ble tatt. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sigurd Friis 
Nestformann 

Anny Halten 
Kasserer 

Turid J. Berge 
Sekretær 

Arne Moen 
Styremedlem 

John Morstad 
Varamedlem 

Knut Svarverud 
Varamedlem 



 6 

ADMINISTRASJONEN 

Fra starten i 1978 og fram til 1994 ble alt arbeid utført uten lønnet hjelp. Berit Ommedal, som da var 
ansatt på Haug skole, fikk, så lenge Yngvar B. Lie var ansatt som rektor,- bruke litt av sin arbeidstid til 
å administrere lagets virksomhet, men det meste ble utført på frivillig basis. Denne velviljen fra skolens 
side tok imidlertid slutt når skolen fikk ny ledelse. Lagets virksomheten var da blitt så omfattende at det 
ikke var mulig få unna alle gjøremål basert på frivillig innsats. 

Etter mange søknader og diskusjoner med Bærum kommune ble det i 1994 endelig bestemt at 
lønnsmidler skulle stilles til disposisjon for VIVIL, slik at laget kunne etablere sin egen administrasjon. 
Dissimilis ønsket oss velkommen til et ledig kontor i Dissimilishuset på Emma Hjorth, og 1. august 
1994 var administrasjonen operativ. 

De første årene med 1 1/4 stilling som senere har blitt utvidet til 1 1/2 stilling. 

 
De ansatt har vært : 
1994 - 2003 : Daglig leder Berit Ommedal 
1994 - 1999 : Sekretær Bente Moen 
1999 - 2002 : Sekretær Nina Rebne 
2002 - 2003 : Sekretær og økonomiansvarlig Marianne Svartnes  
 

  

  

 

 

 

 

Administrasjonen har hatt mange og 
omfattende arbeidsoppgaver. Først og fremst 
er det en viktig oppgave for de ansatte å sørge 
for at organisasjonen fungerer i alle ledd og å 
skaffe til veie nødvendig kapital. Selv om hver 
gruppe har sitt eget gruppestyre som i størst 
mulig utstrekning skal administrere sin gruppe, 
har administrasjonen vært til hjelp med 
forskjellige oppgaver. Å avvikle de årlige VIVIL-
lekene er også en omfattende arbeidsoppgave 
som krever mye tid og stor innsats. I tillegg har 
daglig leder hatt sentrale verv i krets, forbund 
og på nordisk plan og har engasjert seg i den 
idrettspolitiske debatten som har pågått med 
hensyn til øvelsesutvalg, regelverk, integrering 
m.v.  

For sitt arbeid for idrett for våre utøvere mottok 
Berit Ommedal Stortingets presselosjes  

 

 

 

Toleransepris i 1992, Kongens 
Fortjenestemedalje i gull i 1996 og Norges 
Funksjonshemmedes organisasjonsplakett i 
2002. Dette er utmerkelser hun deler med alle 
som har bidratt til at VIVIL H.I.L. og VIVIL-
Lekene har blitt en suksess, og det er mange !  

Etter at dataverden gjorde sitt inntog på 
kontoret, har arbeidsoppgavene blitt atskillig 
enklere å håndtere. Etter at vi startet med 
gammelt utrangert utstyr, har vi nå fått 
datautstyr som er helt “up to date”. Høsten 
2001 ble vi koblet opp mot internett, og med 
god hjelp av Kjetil Mathisen fikk vi i høst laget 
vår egen hjemmeside der medlemmene kan gå 
inn å hente ut siste nytt. Adressen er 
www.vivilhil.no.  

Selv om vi savner lokale der vi kan avholde 
våre mange møter, trives administrasjonen på 
kontorene i Dissimilishuset og takker Kai Zahl 
for all velvilje og godt samarbei

Berit Ommedal Marianne Svartnes 



ØKONOMISK OVERSIKT 

Oversikt over utviklingen av Vivil's økonomi
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Aktivitetene i laget har blitt finansiert gjennom en kombinasjon av offentlige midler, sponsormidler, 
kontingenter og gaver. En spesiell takk til Gro Ranheim som i en årrekke har skaffet oss svært gode 
inntekter i form av sponsormidler.  

 

MEDLEMSOVERSIKT 

 

Oversikt over antall medlemmer
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VIVIVL’S ETISKE KJØREREGLER 

 

 

 

    

 

   1. Glede : 

       Skape trivsel og et godt sosialt miljø. Gi utøverne ansvar, oppmuntring og ros. 

      2. Omsorg : 

           Sette utøverne i fokus. Være lydhør og ta signaler fra utøverne på alvor. 

        3. Trygghet : 

            Gjensidig respekt og tillit. 

            4. Deltakelse : 

Være målrettet i planlegging og tilrettelegging. Ta hensyn til utøvernes ønsker.     
Punktlighet i arbeidet.     

                5. Fellesskap : 

Styrke individuell motivasjon og prestasjon gjennom styrket tilhørighet, 
samarbeid og kommunikasjon. Stille krav og sette grenser. Bidra med 
konfliktløsninger på en positiv måte. 

           6. Ærlighet : 

Være ydmyk overfor oppgaven. Være ærlig overfor utøverne og 
medarbeidere. 

                               7. Helse : 

                                        Fysisk utfoldelse i et godt sosialt miljø. 
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Håndball-lagene anno 2002 

GRUPPENES VIRKSOMHET 

Håndballgruppen: 

Interessen for håndball var stor 
helt fra starten. De første årene 
var det hele 20 jenter som ønsket 
å trene håndball, og fremmøte på 
treningen var stabilt og godt. 
Problemet var at det ikke fantes 
kamptilbud for gruppen. Vi 
kontaktet derfor Solheim skole på 
Hadeland som hadde både 
håndballag og fotballag. I flere år 
hadde vi to vennskapskamper i 
året med elever fra skolen, en på 
vårparten og en om høsten.  

Høstkampene gikk som regel i “flomlys” fra 
ledernes biler som stod parkert rundt banen. 
Disse kampene var det store målet med 
treningen den gang. 

Etter hvert ble det VIVIL-leker, og senere igjen 
flere andre stevner der håndball sto på 
programmet. I dag spilles det i tillegg 
østlandsserie og landsturnering, noe som er en 
viktig inspirasjon til den daglige trening. Noen 
av våre håndballjenter har blitt tatt ut til å 
representere Norge ved flere anledninger, bl.a. 
i Special Olympic i USA i 1990 og i Dublin i 
2002 og 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtlige jenter i håndballgruppen har gjennom 
disse årene hatt en flott utvikling og spillets 
kvalitet blir bare bedre og bedre for hvert år. 
Norges Håndballforbund har utarbeidet et 
regelverk og klasseinndeling som benyttes i 
håndballturneringene rundt om i landet og 
dette gjør at spillerne har utviklet seg både 
teknisk og taktisk. 

Fremdeles trener håndballgruppen i 
Nadderudhallen hver torsdag og oppslutningen 
er like stor som i starten. 

 

 

Gruppestyrene:      Instruktører: 

1982   : Evald Nilsen  
1982 - 1987 : Eva Kjevik  
1983 - 1987  : Tina Gjone  
1983   : Sonja Gulliksen  
1984   : Anne Dorin Berge  
1985   : Laila Gulliksen  
1986 - 1998  : Birte Brodwal  
1988   : Berit Hagen 
1988   : Line Fossumstuen  
1990 - 1992  : Tina Gjone  
1991 - 1992  : Wenche Andersson  
1993 - 1998  : Eva Kjevik  
1999 - 2001  . Sissel Watle  
1999 - 2003  : Liv Sinding Larsen 

1979 - 1984 : Berit Ommedal  
1979 - 1981  : Anny Hatlen 
1981 - 1992  : Tina Gjone 
1981   : Torill Iversen 
1983   : Mette Norvik 
1983 - 1988  : Line Fossumstuen 
1985  : Brita Hansen 
1985   : Lene Kristiansen 
1991 - 1992 : Eva Kjevik 
1993 - 1997 : Nina Pedersen 
1997 - 1998  : Anette Pettersen 
1984 - 2003  : Birte Brodwall 
1998 - 2003  : Tore Harsem 

1999 - 2003  : Sissel Nyberg  
2002 - 2003  : Nina Bø 
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Fotballgruppen: 

Fotballaktivitetene i VIVIL startet som 
løkkefotball i Helios-tiden, og var blant de 
første aktivitetene i det nystartete VIVIL for 25 
år siden. Etter et år med løkkefotball ved Haug 
skole fikk vi vinteren 1979/80 gode 
treningsforhold i Nadderudhallen. Treningen 
ble etter hvert mer systematisk og målrettet.  

Men hovedpoenget med å trene fotball er å 
trene mot å spille fotballkamper. Mandag 21. 
mai 1979 skjedde det - VIVIL’s fotball-lag spilte 
sin første kamp. Motstander var 
Trosterudberget skole i Halden - på bortebane. 
Det endte med knepent tap, 5-6, men kampen 
var likevel en seier, ettersom det var starten på 
en suksessrik 25-årsperiode. VIVIL’s fotball-lag 
deltar nå i mange fotballturneringer rundt om i 
landet. Det spilles østlandssereie, 
landsturneringer, og vi deltar selvsagt i 
fotballturneringen i VIVIL-lekene. 

Suksess måles ikke i seirer og poeng. Det har 
riktignok blitt mange seire etter hvert, men like 
viktig er kanskje det miljøet som er skapt i 
fotballgruppen. Den første sesongen var det 10 
aktive, men ryktene spredde seg, og stadig 
flere ville begynne. Stabiliteten på trenersiden 
sier også mye om dette. 

Som i så mange sammenhenger i VIVIL’s 
arbeid har ideologi også vært viktig i 

fotballgruppen. Selv om målsettingen om at 
alle går på banen for å vinne er et like sterk 
hos oss som i Stabæk Fotball, er det likevel et 
prinsipp at alle skal være med å spille. 

Etter at vi ble mange nok til å mønstre to og til 
tider tre lag, har vi sett det som viktig ikke å 
drive frem et elitelag, men bygge opp lag som 
er så jevne som mulig. Dette tror vi forklarer 
bredden og stabiliteten, og det ser ikke ut til å 
gå utover resultatene. Den ekte gleden og 
følelsen av seirer ved å ha deltatt og kanskje 
scoret et mål, er det vi må ta vare på som noe 
av det mest verdifulle i idrettsarbeidet. 

Oppslutningen på treningene er mist like stor i 
dag som i starten. Riktignok har noen av de 
som var med fra starten etter hvert gitt seg, 
men mange er med fortsatt, og det er gledelig 
å registrere at yngre spillere har kommet til 
etter hvert. 

Treningen foregår fremdeles i Nadderudhallen 
i vinterhalvåret. På barmark trenes det ute på 
Nadderudfeltet. Fotballgruppen, med Espen 
Warp i spissen har tatt initiativ til å korte ned 
på den lange sommerferien som medlemmene 
har hatt. Dette har vært så vellykket at flere av 
våre grupper nå vil følge hans eksempel. 

 
Gruppestyrene:  
1982 - 1987  : Stein R. Svenkerud  
1982 - 1988  : Gunnar Torp  
1982   : Knut Svarverud  
1986 - 1988 : Knut Svarverud  
1984 - 1985 : Ola Skaaret  
1988 - 2002  : Arvid Karlsen  
1988 - 1992  : Inger Grambo 
1988 - 1992  : Bjarte Grambo  
1993 - 2002  : Bodil Karlsen 
1993 - 1998  : Arne Kallåk 
1999 - 2002  : Tore Rebne 
2003   : Thor Hartvigsen 
2003   : Hilde Eriksen 
2003   : Stein Eriksen 
 
Instruktører: 
1979 - 2003  : Arne Kallåk 
1979 - 1994  : Dag Skjeggestad 
1981 - 1984  : Jan Tambs-Lyche 
1981 - 1984  : Tor Hansen 
1988   : Leif Kåre Fjelde 
1999 - 2003  : Espen Warp 
2003   : Thor Hartvigsen 
2003   : Leif Kåre Fjelde 
 

    Fotball- lagene anno 2002 
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Trim og bocciagruppen : 

Trim- og bocciagruppen startet opp høsten 
1979. 6 utøvere var med det første året og 
treningen foregikk på Haug skole. Det ble lagt 
vekt på lystbetonte aktiviteter som lek og 
ballspill og treningskveldene ble avsluttet med 
boccia.  

Etter noen år vokste antall deltakere til 20 
utøvere, og det var nødvendig å utvide 
treningstilbudet. Gruppen flyttet over til Emma 
Friskhus der de fikk utvidet treningstiden til 2 
timer, den første timen med leker og ballspill 
og den siste timen ble det spilt boccia.  

Selv om spillerne har lært seg reglene og 
behersker spillet godt, er det fremdeles 
vanskelig å finne turneringer der vi møter 
jevnbyrdig motstand. Norges 
Funksjonshemmedes Forbund har utarbeidet 
et klassesystem basert kun på fysiske 
forutsetninger. Rene klasser for 
utviklingshemmede finnes ikke lenger. Dette 
må det gjøres noe med, og det arbeides med 
saken. Våre bocciaspillere deltar imidlertid i 
kretsserien, samt enkelte stevner der boccia 
står på programmet og selvsagt i VIVIL-lekene. 

 

Gruppestyrene :      Instruktører : 

1983   : Hans Christiansen  
1983 - 1984  : Karl Bye Berge  
1983   : Marit Bryn  
1984 - 1985  : Terje Braathen  
1984   : Berit Dalsgård  
1985   : Richard Monsen  
1985 - 1987  : Steinar Nilsen  
1986   : Renee Foss  
1987 - 1990  : Anette Aller  
1988   : Inger Karin Songstad  
1988 - 1989  : Nina Karlsen  
1990   : Turid Soltvedt  
1991 - 1993  : Jens Chr. Myhre  
1991 - 1994  : Erik Einekjær  
1991 - 1994  : Øystein Valdal  
1993 - 1995  : Marie Systad  
1995 - 1997  : Salma Reiermark  
1996 - 1997  : Jonny Christiansen  
1998   : Anbjør Ulland  
1998 - 2000  : Øyvind Ulland  
1999   : Kari Jonsen 
1999 - 2003  : Karl Jakobsen 
2000   : Vibeke Brunsell 
2001 - 2003  : Wenche Lyng 
 
 
 

1979 - 1992  : Renee Foss 
1979 - 1981  : Bjørn Johan Foss 
1979 - 1980  : Hans Petter Foss  
1981 - 1982  : Sverre Larsen 
1982 - 1991  : Kristin Foss 
1983   : Liesbeth Hesselberg  
1985 - 1986  : Tonje Berglund 
1988   : Anette Aller 
1991 - 1995  : Salma Reiermark 
1992 - 1994  : Marie Systad 
1994 - 1996  : Arne Krohn Nydal 
1995 - 1996  : Marianne Eide 
1995 - 1996  : Elisabeth Hansen 
1997 - 1998  : Hege Krohn Nydal 
1997 - 2000  : Anbjør Ulland 
1997 - 1998  : Jannicke Johansen 
1998 - 2003  : Åse Amundsen 
1998 - 2000  : Aleksander Ulland 
2001 - 2003  : Laila Høksnes 
2003   : Aleksander Ulland 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Boccia-gruppens medlemmer 

Vivil-lekene 2003 
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Barnegruppen : 

Under Helios-tiden var deltakerantallet i 
gruppen 12 - 14. De første årene var det stor 
spredning i alder innen gruppen. Dette ble 
meget bedre da VIVIL fikk opprettet flere 
grupper. Barnegruppen ble etter hvert en fin 
rekrutteringsgruppe. Transport til og fra trening 
ble et problem for utøverne, og VIVIL med 
John Morstad i spissen inngikk avtaler med 
Kiwanis Club og enkelte Lions Clubs som 
påtok seg denne omfattende oppgaven. 

John Morstad har helt frem til i dag fungert 
som koordinator for transporttjenesten. 

En periode var det sterk nedgang i antall 
utøvere, men tok seg kraftig opp da treningen i 
l997 ble flyttet fra Haug skole til Emma 
Friskhus. Her fikk utøverne trene i sal den 
første timen for så å avslutte med aktiviteter i 
basseng den siste timen.  

Bente Moen og Turid Soltvedt var i denne 
perioden pådrivere og skal ha en stor del av 
æren for at vår barnegruppe nå fungerer 
meget bra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barn og foreldre i samarbeid på treningen

 

 

Gruppestyrene :      Instruktører : 

1978 - 1984  : Eva Karin Nørbech  
1981 - 1982  : Kåre Henrikshaugen  
1981 - 1985  : Ole Kvalvaag  
1982 - 1987  : Ingjerd Nereng  
1984 - 1988  : Gunnar Taraldsen  
1985 - 1986  : Mikael Munsterhjelm 
1987 - 1988  : Greta Lundemo  
1987 - 1988  : Gunnar Lundemo 
1990   : Anette Aller 
1990   : Turid Soltvedt 
1991 - 1993  : Jens Chr. Myhre 
1991 - 1994  : Erik Einekjær 
1991 - 1994  : Øystein Valdal 
1993 - 1994  : Marie Systad 
1996 - 1997  : Bente Moen 
1997   : Ole Dale 
1998   : Turid Soltvedt 
1998   : Hege Krohn Nydal 
1999 - 2003  : Eva Berg Dønås 
1999 - 2003  : Marit Kvilekval 
1999 - 2003  : Nina Sæther 
 
 

1978 - 1988  : John Morstad 
1978 - 1985  : Ingjerd Nereng 
1978 - 1982  : Per Morstad 
1982   : Pål Morstad 
1983 - 1988  : Renee Foss 
1983 - 1991  : Kristin Foss 
1983 - 1986  : Tonje Berglund 
1986 - 1987  : Kolbjørn Vårdal 
1991 - 1993  : Marie Systad 
1991 - 1994  : Salma Reiermark 
1992   : Renee Foss 
1994   : Barbro Stavnes 
1994   : Marianne Eide 
1994   : Arne Krohn Nydal 
1996   : Borge Røstum 
1997   : Ingeborg Løfsnes 
1997   : Margrethe Løfsnes 
1997 - 2000  : Bente Moen 
1997 - 1999  : Hege Krohn Nydal 
2001   : Ricardo Contryas 
1997 - 2003  : Turid Soltvedt 
2002 - 2003  : Ida Soltvedt 

 



 13 

Svømmegruppen: 

Etter gjentatte søknader om å få tildelt 
treningstid i Nadderudhallen, kunne vi endelig 
starte opp med svømming i januar 1981. 
Allerede i starten var det stor interesse for 
denne idretten, og hele 20 - 25 medlemmer var 
tilstede på treningskveldene. 

Det ble lagt vekt på at det skulle være 
lystbetont og stafett og vannpolo hørte derfor 
med. De første årene var det dårlig med 
konkurransetilbud, men våre medlemmer var 
flittige brukere av Norges 
Handikapidrettsforbunds 
korrespondansesvømming og i tillegg 
merketaking i svømming. Etter som årene har 
gått har det kommet tilbud om å delta i mange 
forskjellige svømmestevner, noe våre 
medlemmer har benyttet seg av. 

Mangel på klasseinndeling og 
konkurranseregler gjorde at våre medlemmer 

mang en gang reiste skuffet hjem fra stevner 
etter at de hadde blitt disket av uforståelige 
grunner. Først i 1988 kom Norges 
Handicapidrettsforbund med klare regler, noe 
som gjorde det enklere både for svømmerne 
og instruktørene. 

I dag er det Norges Svømmeforbund som har 
overtatt ansvaret for våre utøvere, og de har 
utarbeidet enda et nytt regelverk som vi 
foreløpig ikke er helt fortrolige med. Men dette 
vil nok rette seg etter hvert. 

Treningen foregår fremdeles i Nadderudhallen 
med opp til 30 utøvere hver kveld. En periode 
disponerte vi hele svømmehallen, men p.g.a. 
stor pågang og liten kapasitet på 
svømmehaller i Bærum, - må vi i dag nøye oss 
med 4 baner. Dette er lite tilfredsstillende sett 
med våre øyne, og vi kjemper hvert år med å 
få tilbake retten til å disponere hele hallen.  

Gruppestyrene :      Instruktører : 

1983 - 1994  : Mette Norvik  
1983 - 1996  : Oskar J. Kjevik 
1983 - 1984  : Laila Gulliksen 
1985 - 1994  : Anne Dorin Johansen 
1995 - 2003  : Anne Kari Sverdrup 
1995 - 2003 : Kirsten Pettersson 
1997 - 1998  : Birte Brodwall 
1999 - 2003  : Eva Kjevik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1983 - 1994  : Mette Norvik 
1981 - 1982  : Liesbeth Hesselberg 
1981 - 1982  : Harald Skådin 
1981   : Ivar Haug 
1981   : Torill Iversen 
1981   : Arne Kallåk 
1985 - 2003  : Arne Kallåk 
1981 - 1982  : Tina Gjone 
1984 - 1992  : Tina Gjone 
1983 - 1984  : Willy Gimmestad 
1983 - 1984  : Line Fossumstuen 
1983 - 1992  : Pål Morstad 
1984 - 1985  : Jon Røthe 
1984 - 1987  : Eva Kjevik 
1985 - 1986  : Per Torsteinsen 
1987 - 1998  : Birte Brodwall 
1989 - 1992  : Tina Gjone 
1989 - 1994  : Eva Kjevik 
1989 - 1994  : Ståle Kristoffersen 
1993 - 1994  : Lars Aasen 
1994   : Trude Rasmussen 
1994   : Claus Hoan 
1994   : Halvard Økland 
1995   : Sigbjørn Synnes 
1996 - 1998  : Eva Kjevik 
1997 - 1998  : Eva Fostervold 
1995 - 2003  : Trude Songstad 
2001 - 2003  : Birte Brodwall 
2001 - 2003  : Espen Warp 
2001 - 2003  : Nina Bjerke 
2002 - 2003  : Kjetil Mathisen 
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Rullestoldans (Spinning Wheels) : 

Bortsett fra boccia og svømming hadde det 
lenge vært et savn at vi ikke kunne tilby 
rullestolbrukere et mer variert tilbud. Derfor 
startet vi opp med rullestoldans i 1992. 

Initiativtaker var Turid Hovland og hun gikk til 
oppgaven med liv og lyst. 

Vi fikk treningstid på Haug skole og det ble 
rekruttert mange nye medlemmer, fortrinnsvis 
rullestolbrukere som var elever ved Haug 
skole. 

Gruppen leide inn den fremste eksperten på 
området her i landet, Thor Kleppe, for å lære 
danserne og ledsagerne det mest elementære. 
Dette var både lærerikt og inspirerende, og det 
tok ikke lang tid før danserne hadde øvet inn 
flotte formasjonsdanser etter feiende musikk. 
Festdeltakerne på VIVIL-banketten i 
Lommedalen er noen av de mange som har 
fått gleden av å overvære gruppens 
ferdigheter, som har imponert oss alle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen har hvert år øvet inn et nytt program 
som de viser frem bl.a. på VIVIL-lekene 
Gjennom de årene gruppen har eksistert har 
danserne variert fra 10 til 15 par. 

Problemet har vært noe ustabile 
dansepartnere. Disse har i hovedsak vært 
foreldre, søsken og personale i boliger. Etter 
hvert har VIVIL engasjert ledsagere for å få 
stabilitet i gruppen. 

Fortsatt trener gruppen på Haug skole og 
fortsatt er Turid Hovland en like entusiastisk 
pådriver. 

 

 

 

 

 

 

Gruppestyrene :      Instruktører : 

1993 - 2003  : Turid Hovland  
1993 - 2001  : Torill Arstad 
1994 - 1998  : Thor Kleppe 
1995 - 1998  : Mahendra Patel 
1999 - 2003  : Liv Trulsrud 
2002 - 2003  : Linda Arstad 
 

1992 - 2003  : Turid Hovland 
1992 - 1996  : Thor Kleppe 
1999 - 2003  : Liv Trulsrud 
1999 - 2001  : Torill Arstad 
2002 - 2003  : Linda Arstad 
2003   : Lilly Jørgensen 
2003   : Eva Fostervold

Oppvisning på Vivil-lekene 

Anders Grøn og Turid Hovland i aksjon 



Skigruppen: 

De første årene var lagets virksomhet knyttet til 
sommeridretter eller innendørs trening om 
vinteren. Etter at disse gruppene var vel 
etablert og det ble aktuelt å planlegge nye 
aktiviteter, kom tanken om at typiske 
vinteridretter også måtte kunne tilrettelegges 
for utviklingshemmede. Med Tove Ulleberg 
som instruktør ble langrennstreningen satt i 
gang vinteren 1984. 6 ivrige skiløpere og flere 
foreldre var med på treningskveldene i 
lysløypa rundt Haug skole. 

I 1988 utvidet vi aktivitetene til også å gjelde 
alpint, og treningen foregikk i Kolsåsbakken. 
Etter 2 års prøvetid ble imidlertid alpint lagt ned 
p.g.a. manglende oppslutning.  

Langrennstreningen ble etter hvert flyttet over 
til Rud/Hauger området der det også trenes i 
dag. Gruppen har hatt stabilt fremmøte med 
sine 10 til 15 utøvere.  

Våre langrennsløpere har opp gjennom årene 
hevdet seg svært bra i ulike konkurranser, bl.a. 
i Ridderrennet, Lørenskogridder’n, 
Holmenkollen Special Olympics m.fl. I 2001 
deltok noen av våre skiløpere på Special 
Olympics World Winter Games i Alaska.  

Høst og vårsesongen har gruppen drevet 
barmarkstrening og bl.a. deltatt i Høvik-joggen 
og ABBIR-karusellen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Jostein B. Jonsen i herlig driv 

 

 

Gruppestyrene :      Instruktører : 

1989 - 1998  : Oskar J. Kjevik  
1989 – 1990 : Tove Ulleberg 
1989   : Per Kr. Andersen 
1989   : Christian Marstrander 
1991 - 1994  : Ole Kristoffersen 
1991 - 1994  : Ellen Krogh Boge 
1999 - 2003  : Ole Jacob Skeie 
1999 - 2000  : Mette Holm Jonsen 
1999 - 2003  : Stein Eriksen 
2001 - 2003  : Karsten Bomann Jonsen 
 
 

1984   : Tove Ullebeg 
1984 - 1985  : Ole Jacob Bangstad 
1985 - 1987  : Ellen Boge 
1985   : Anny Hatlen 
1987 - 1988  : Arne Kallåk 
1988 - 1989  : Chr. Marstrander 
1988   : Kristian Wilberg 
1989   : Jørgen Pran 
1992 - 1993  : Ellen Krogh Boge 
1995 - 1997  : Mikael Munsterhjelm 
1992 - 2003  : Ellen Velde 
1992 - 2003  : Ole Kristoffersen 
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Turmarsjgruppen: 

“Høsten 1980 deltok VIVIL-medlemmer i en 
turmarsj i Askim. Dette var så vellykket at det 
nå bør vurderes om vi ikke bør ha en egen 
turmarsjgruppe i laget”. Sitat fra 
årsberetningen i 1980. 

Og slik ble det. Året etter ble det etablert en 
turmarsjgruppe og VIVIL meldte seg inn i 
Norsk Turmarsjforbund. Gjennom forbundet 
fikk vi tilbud om mange turmarsjer i vårt distrikt. 
Marsjene går som regel på lørdager og 
søndager, men vi har også deltatt i 
kveldsmarsjer. Turmarsjgruppen består i dag 
av ca. 30 medlemmer. Marsjene har 
hovedsakelig foregått i østlandsområdet og 
deltakerantallet har variert fra 5 til 15 turgåere. 
Våre deltakere kan som regel velge mellom 
flere distanser fra 5 til 12 km, alt etter 
dagsform, vær- og føreforhold m.v.  

Det fine med turmarsj er at vi får være ute i 
Guds frie natur til alle årstider og i all salgs 
vær. Og så treffer vi mange hyggelige 
mennesker på vår vei som slår av en prat. 

Gnagsår, blemmer, stølhet og våte sokker? Ja, 
alle i turmarsjgruppen vet hva det er! 

 

 

 

 

 

 

Rast med en matbit og en kopp kaffe 

 

Men alt er glemt når vi har fullført og mottatt 
medaljen og resten av nistepakken er spist. I 
1984 stod VIVIL som arrangør av “Amnesty-
marsjen” i Bærum. Dette er den eneste 
marsjen vi har arrangert, men kanskje det blir 
flere etter hvert? 

I alle fall: Å gå turmarsj er en naturopplevelse, 
det er hyggelig og sosialt, og ikke minst det er 
fin trim som passer for de aller fleste.  

 

 

 

Gruppestyrene : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pust i bakken og koselig prat 
 
 
 

1981 - 1983  : Tove Pay Aasen 
1981 - 1982  : Per Torsteinsen 
1983 - 1984  : Jorunn Rohde Lund 
1984   : Anny Hatlen 
1984 - 1985  : Knut Lunde 
1985 - 1987  : Ellen Boge 
1986   : Helle Echof 
1986   : Mette Norvik 
1986   : Jon Røthe 
1988 - 1989  : Nina Karlsen 
1996 - 2002  : May Bøhren 
1990 - 2003  : Berit Ommedal 
1999 - 2003  : Roar Bøhren 
2003   : Jonny Christiansen 
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Allidrettsgruppen (tidligere turngruppen) : 

Sommeren 1983 startet vi opp en turngruppe 
etter modell fra Special Olympics. 

5 deltakere var med og treningen foregikk på 
Haug skole. Allerede under VIVIL-lekene i 
1984 hadde gruppen sin første oppvisning, noe 
som vakte stor oppmerksomhet og begeistring. 
Etter hvert som idretten ble kjent økte 
medlemstallet til 10 turnere. 

Etter noen år ble turngruppen omdøpt til 
allidrettsgruppen. Aktivitene var fremdeles 
preget av turn, men det ble nødvendig å utvide 
aktivitetstilbudet noe. Dette på bakgrunn av at 
vi hadde erfart at spranget fra barnegruppen til 
håndball og fotball ble for stort for mange av 
våre medlemmer. Denne gruppen skulle nå 

fungere som en “mellomstasjon” fra 
barnegruppen til de øvrige gruppene, og 
treningen ble flyttet til Nadderudhallen. 
Aktivitetene ble utvidet og forekjellige leker og 
ballspill ble dominerende selv om turn 
fremdeles var med på programmet. Gruppen 
har også arrangert treningsleire på Beitostølen, 
noe som har vært til stor inspirasjon for 
medlemmene. 

Oppslutningen har vært svært variabel og 
gruppens eksistens har vært oppe til vurdering 
flere ganger. Imidlertid har gruppen sin 
berettigelse, og kommer forhåpentligvis til å 
fortsette til beste for de medlemmer som ikke 
finner en naturlig tilhørighet i andre grupper. 

 

Gruppestyrene:      Instruktører: 

1985 - 1989  : Jorunn Friis  
1985 - 1986  : Torleif Orre  
1990 - 1995  : Sidsel Norvik  
1999 - 2000  : Lilly Jørgensen  
1996 - 2003  : Trude Songstad  
1997 - 2003  : Erik Einekjær  
2001 - 2003  : Mette H. Jonsen 
 
 
 
 
 

1983 - 1993  : Mette Norvik  
1983 - 1984  : Anne Norvik  
1985 - 1988  : Sidsel Norvik  
1989 – 1993 : Ståle Kristoffersen 
1995 - 1996  : Sigmund Synnes   
1995   : Klaus Hoan   
1995 - 2003  : Trude Songstad  
1997 - 2003  : Eva Fostervold  
1998 - 2003  : Lilly Jørgensen  
 
 

Aerobic-gruppen: 

Aerobic-gruppen er foreløpig den siste 
stammen på VIVIL-treet. Den ble startet opp i 
1998 etter ønske fra noen av våre medlemmer 
og med Turid Soltvedt som initiativtaker. 

Treningen foregår i Emma Friskhus der 
deltakerne virkelig får en “svett” treningsøkt 

med bøy, tøy og strekk i en hel time etter 
feiende rytmer. Deltakerantallet har variert noe, 
men vi håper flere vil benytte seg av dette 
flotte tilbudet etter hvert som det blir bedre 
kjent De som er med i gruppen er samstemte i 
sin dom : Aerobic er hardt, det er gøy og det er 
flott musikk ! 

 

Gruppestyrer : 

1998 - 2002      : Torill Pettersen  
1998 - 2003      : Turid Soltvedt 
 

Instruktører :    

1998 - 2003      : Turid Soltvedt   
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VIVIL-LEKENE 

Ideen til å arrangere et idrettsstevne for 
utviklingshemmede ble født på flyet mellom 
Trondheim og Oslo. Berit Ommedal og Anny 
Hatlen hadde vært på Norges 
Handicapidrettsforbunds Ting i 1979. Her ble 
idrett for psykisk utviklingshemmede drøftet, og 
de var skuffet og frustrerte over forbundets 
manglende interesse og initiativ overfor denne 
gruppen. Noe måtte gjøres og det fort, og 
allerede i 1980 
ble VIVIL-lekene arrangert for første gang med 
120 deltakere og 40 ledere.  

Dette var første gang det ble 
arrangert idrettsleker for 
utviklingshemmede av et lag 
tilsluttet Norges Idrettsforbund. 
Det ble konkurrert i håndball, 
fotball, svømming, boccia, 60 
m løp, terrengløp, kast med 
liten ball og lengdehopp med tilløp. Alle 
deltakere som gjennomførte en eller flere 
øvelser ble tildelt en premie og et diplom med 
sine resultater påskrevet. 

Initiativtakerne hadde sine forhåpninger om 
fremtiden, men ingen kunne den gang drømme 
om at VIVIL-lekene etter hvert skulle bli landets 
største idrettsmønstring for 
utviklingshemmede. 

Ser vi tilbake på de 25 årene som har gått, 
kjennetegnes de best med ordet UTVIKLING. 
Både ved å se filmopptak, lese resultatlister og 
ved å være tilstede på lekene får vi et godt 
bilde av den utviklingen som har skjedd med 
lagets aktive utøvere, både fysisk og sosialt. 

Selve arrangementet har også gjennomgått en 
utvikling. Kursen har vært justert mange 
ganger, med bakgrunn i de erfaringene vi har 
høstet underveis. Likevel er grunnprinsippene 
fra de første VIVIL-lekene fortsatt gjeldende, til 
tross for skepsis fra mange på sidelinjen. 
Særlig var tradisjonen med flat premiering 
symbolet på det de har vært uenige med oss i. 
Men ingenting er absolutt, og etter hvert 
innførte vi puljepokaler og vandrepokaler i 
lagkonkurransene. Dette ble bl.a. mulig ved 
hjelp av gode sponsorer. 

En av de største utfordringene VIVIL-lekene 
etter hvert fikk var kapasitetsproblem. Ikke så 
mye på banen, Nadderud stadion har god 
kapasitet, og lekenes mange trofaste og 
dyktige funksjonærer har i alle år sørget for 
punktlig gjennomføring. Men det dukket opp et 

kjempeproblem med å finne lokale i Bærum 
kommune som var stort nok til å huse VIVIL-
banketten på lørdagskvelden. I tråd med 
VIVIL’s tradisjon om at det sosiale livet er en 
minst like viktig del av idretssaktiviteten som 
selve idrettsutøvelsen, så er VIVIL-banketten 
en vesentlig del av stevnet. Befolkningen i 
Lommedalen, med Knut Ålerud og John 
Morstad i spissen ble redningen da de tilbød 
oss å bruke den nybygde Lommedalshallen i 
l986. Lørdag i VIVIL-lekene har blitt flaggdag i 
Lommedalen, og alle lag og foreninger i bygda 
er med for å legge til rette for et av VIVIL-

lekenes høydepunkt. 

Når vi stopper opp litt og ser tilbake på 
de 25 årene som har gått, så er det ikke 

tvil om at VIVIL’s medlemmer og VIVIL-
lekenes mange dyktige funksjonærer kan 

være stolte av det de har vært med på. 
VIVIL-lekene har blitt kjent over hele landet 

gjennom TV og aviser og deltakerne har 
kommet fra Alta i nord til Kristiansand i sør. De 
siste årene har vi også hatt deltakere fra 
Estland, Russland, Polen, og Sverige. Island, 
Egypt og Spania har også vært på besøk hos 
oss. Noen av disse landene har latt seg 
inspirere til å starte opp med idrettsaktiviteter i 
sine respektive hjemland, noe vi synes er 
spesielt hyggelig.  

 

 

 

 

 

 

        Berit med den Polske troppen i år 2000 

Besøk av kjente personer som H.M. Dronning 
Sonja, statsminister Kjell Mange Bondevik, 
Wenche Foss, Kåre Willoch og mange kjente 
idrettsstjerner, har også bidratt til at lekene har 
fått et positivt rykte og god pressedekning. 

Vi tar neppe munnen for full når vi sier at både 
laget og VIVIL-lekene har vært med på å 
stimulere til idrettsaktivitet både i vårt eget land 
og i andre land. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wenche Foss overrekker seierspokalen til Vivil’s håndballjenter 

Begeistret publikum 

Vår speaker Jan Tambs-Lyche har 

den fulle oversikt 

Ole Jakob Bangstad og Kåre Willoch 

deler ut velfortjente medaljer 

H.M. Kongens Garde 
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VINTER-VIVIL

Vinter-VIVIL ble første gang arrangert i 1996 
på Emma Hjort-området. Fra 1997 har det blitt 
avviklet i Lommedalen i samarbeid med Lions 
Club, Lommedalen og 
Verdande. Det siste året 
også i samarbeid med NFU 
avd. Bærum og Bærum 
kommune. 

Det første året deltok det ca. 
50 utøvere mens det i 2003 
var ca. 100 utøvere som 
boltret seg i snø og sterk 
vind. 

Vinter-VIVIL er en 
vinteraktivitetsdag med 

mange forskjellige aktiviteter som, langrenn, 
aking, hundespann og kjøring med hest og 
slede. Det viktigste med denne dagen er at 

flest mulig, uansett 
funksjonshemning, - skal få 
oppleve vinter og snø på en 
positiv måte. Den sosiale 
delen blir også ivaretatt med 
hyggelig sammenkomst på 
slutten av dagen med 
beverting, allsang og 
premieutdeling. En stor takk 
til Lommedalen Lions for alt 
arbeid de nedlegger i 
forbindelse med dette 
arrangementet.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinter-Vivil samler aktive i alle årsklasser  
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SOSIALE AKTIVITETER 

Lagets sosiale liv har alltid vært viktig for 
VIVIL. De første årene arrangerte laget 
hyppige og godt besøkte medlemskvelder. Det 
var populært med litt servering etter at sakene 
var unnagjorte, og som avslutning ble det vist 
instruksjonsfilmer i forskjellige idretter. Etter 
hvert har det også blitt populært med bingo, 
forskjellige leker og dans. Disse 
medlemskveldene er et sted der våre 
medlemmer kommer sammen og blir kjent med 
hverandre på tvers av gruppetilhørighet. De 
siste årene har det også blitt arrangert julebord 
og grillfester for lagets medlemmer. 

I januar 1982 ble vi først gang invitert til 
juletrefest arrangert av Kiwanis Club. Den 
gang deltok det 6 VIVIL-medlemmer med 
foreldre. I dag teller deltakelsen over 100 

personer, og dette forteller litt om hvor 
populært dette arrangementet har blitt. 

Kiwanis Club arrangerer også båttur for våre 
medlemmer hver høst, også et svært populært 
tiltak med over 100 deltakere.  

En må vel kunne si at etter alle disse årene har 
det utviklet seg et svært godt vennskap mellom 
våre medlemmer og Kiwanis-gutta, noe vi ser 
på som et viktig bidrag til integrering i 
lokalsamfunnet. 

Etter hvert som gruppene fikk sine egne 
gruppestyrer, har det også blitt arrangert 
sosiale aktiviteter i hver gruppe. Et viktig bidrag 
til kameratskap medlemmer, trenere og ledere 
imellom.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julebord Kiwanis Båttur 

Kiwanis-gutta griller på Borøya Styremedlem Jonny hygger seg på 

båttur sammen med ca.100 andre 

Vivil-medlemmer 
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VIVIL - MARSJEN 

Mel. : Arne Sjøstrøm 

Tekst: Kai Zahl og Erik Bye  

 

 

Vi vil det skal du få se. 
Vi vil - ja, kom og bli med. 

Vær med og styrk kropp og sinn, 
ja, ta et trinn for trinn 

Vi tror at seier’n blir vår, 
kanskje vi tar gull i år. 
Vi vet at idrett er bra, 
ja, for VIVIL hurra. 

 
Over hver grense og grind, 

inn i hvert lyttende sinn. 
Lyder signalet i dag: 
Stå på (å) slå et slag. 
Vi vet å bære en bør, 

motgang beseiret vi før. 
Derfor ble sangen vår til. 
Du skal vite.....VI VIL !!! 

 

 
 
 

Vi vil, ja kom å bli med. 
Vi vil la verden få se: 

Vi vil med tro og med tross, 
vise at vi kan sloss ! 

Slåss for hver søster og bror 
som går i skyggen på jord. 

Si dem at lyset er til 
og at Vi kan og Vil! 

 
Vi vil på land og i vann, 
der får du se hva vi kan. 
Vi også vet hva vi vil, 
nå skal vi klemme til ! 

Og når så kampen er slutt 
sier hver jente og gutt: 

Ha det så bra kjære venn 
til vi møtes igjen. 
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ET MEDLEMS REFLEKSJONER 

                               Av Wenche Jensen 

Mitt navn er Wenche Jensen og jeg ble spurt av Berit Ommedal om jeg kunne tenke 
meg å skrive noen ord om hva jeg synes om å være medlem i VIVIL i 25 år. Jeg ser det 
som en stor ære å bli spurt fordi det er flere av oss som har vært med siden starten for 
25 år siden. 

Jeg skrev litt til 10-års jubileet også, men det har jo skjedd en del forandringer siden den gang og det 
vil jeg fortelle litt om hvordan jeg har opplevd både på godt og vondt. Jeg vil fortelle om hvordan jeg 
synes trenerne i VIVIL er og hvordan miljøet oss medlemmene i mellom er. 

Trenerne på håndballen og svømminga som jeg er med på har vært veldig stabilt, det har vært få 
utskiftninger. Og når det er stabilitet blant trenerne gir det en god trygghet hos medlemmene. Det er 
viktig å føle seg trygg i miljøet man er i, da er det greit å dumme seg ut både på trening og kamp, og 
det er lettere å si fra hvis det er noe som er vanskelig. Og jeg tror det er derfor det er en del 
medlemmer som har vært med i VIVIL i mange år. Men det har jo også kommet til noen nye 
medlemmer som ser ut til å trives - og det er jo bra. Jo flere medlemmer vi er, jo bedre er det og flere 
har vi å spille med når vi skal på håndballkamper. 

Når jeg skrev til 10-års jubileet ønsket vi oss flere håndballkamper men det behovet har vi ikke nå. Nå 
har vi Østlandsserien 2 kamper på våren og 1 på høsten, VIVIL-lekene i slutten av mai, 
Landsturneringen i slutten av august og SIF Civitan i februar. Og det vil jo si at vi har flere kamper nå 
enn i 1988, og det er jo bra. Det hender også at vi har noen svømmestevner innimellom der. 

Jeg skal fortelle om en litt tragisk men likevel artig hendelse på VIVIL-lekene for noen år siden. Jeg sto 
i mål under en håndballkamp og plutselig kom det en stor vindkule og blåste målburet overende, - det 
ble heldigvis bare et skrubbsår på ryggen. Det litt artige er at jeg skulle sitte på med Berit hjem og hun 
lurte på hvordan såret på ryggen så ut. Da svarte jeg: Du Berit, jeg har ikke øyner i nakken! Jeg visste 
jo ikke annet enn det andre hadde fortalt meg, jeg visste bare at det svei noe veldig. Vi fikk oss begge 
en god latter etter spørsmålet fra Berit og svaret mitt. 

Nå vil jeg fortelle om miljøet i VIVIL på tvers av gruppene. Vi er en stor gjeng som har kjent hverandre 
i mange år. Det er veldig sjelden man opplever noe uvennskap, vi er stort sett gode venner som 
støtter hverandre der det er mulig og gir hverandre ros og ris der det trengs. 

Jeg synes fortsatt at styret i VIVIL gjør en flott jobb for å få laget til å fungere så bra som det gjør. Men 
de kan godt komme å se på en og annen kamp når de har mulighet for det. 

 
Sånn helt til slutt noen tanker om fremtiden til VIVIL: 
 
 
1.  At driften sikres på en måte som både laget og medlemmene kan være fornøyd med. 
2.  At stabiliteten fortsetter og at det rekrutteres flere medlemmer. 
3.  At VIVIL fortsatt er et lag som folk legger merke til når vi er på stevner. 

 

Dette var litt om det jeg føler VIVIL har betydd for meg gjennom mange år. Jeg er veldig fornøyd over 
å være medlem i VIVIL. 
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FREMTIDSPERSPEKTIVER 

 

Som det går frem av historikken først i 
jubileumsskrivet, så ble VIVIL stiftet som et 
resultat av at idrettsarbeidet for 
utviklingshemmede hadde en “ikke-tilværelse” 
på 1970 tallet. I løpet av de neste årene 
opplevde vi at arbeidet fikk høy prioritet helt 
opp på øverste nivå i landets 
idrettsorganisasjoner. Norges Idrettsforbund 
brukte store ressurser, både økonomiske og 
menneskelige på arbeidet med den fremtidige 
organiseringen av denne delen av idretten. 
Styret i NIF viste virkelig vilje til å innfri 
målsettingen om at idrett for alle skulle bli en 
realitet. 

Etter mange og omfattende diskusjoner om 
hvilken organisasjonsmodell psykisk 
utviklingshemmede ville være best tjent med, 
ble det sommeren 1988 fattet vedtak i styret i 
NIF om at idrett for utviklingshemmede skulle 
integreres i organisasjonens ordinære 
organisasjonsledd. Dette skulle innebære at 
alle særforbund og deres lag fikk ansvar for å 
tilrettelegge denne idretten. 

I VIVIL var vi usikre på hvilke konsekvenser 
denne organisasjonsmodellen ville få. Laget 
har mange grupper/aktiviteter og vi ville bli 
representert i mange særforbund. 

Mange utenfor våre rekker mente at VIVIL nå 
hadde utspilt sin rolle. 

Ved 10-års jubileet til VIVIL skrev vi at vi mente 
laget hadde sin berettigelse også i fremtiden. 
Våre medlemmer er integrert i et sosialt 
fellesskap som vanskelig kan erstattes i et 
annet etablert idrettslag. En integrering i en 
eller flere etablerte idrettsklubber i Bærum ville 
ikke skje uten at medlemmene ville miste mye 
av det vesentligste ved tilbudet i har i VIVIL - 
både den spesielle tilretteleggingen og det 
sosiale fellesskapet. 

Nå har det gått 15 år siden den gang, og vi kan 
oppsummere at integreringen har gått tregt, 
selv om flere særforbund nå har overtatt 
hovedansvaret for gruppen. 

Norges Handicapidrettsforbund, som nå heter 
Norges Funksjonshemmede Idrettsforbund, 
har vært pådriver overfor de andre 
særforbundene, men sitter fremdeles med 
ansvaret for de fleste idrettene. Fotball, 
håndball og svømming er blant de særforbund 
som har overtatt ansvaret for vår gruppe. 

VIVIL har mang en gang blitt beskyldt for å 
være en hemsko for integreringsprosessen. 
Spørsmålet er vel snarere skal 
utviklingshemmede integreres for enhver pris? 
Og når integrering skal skje, hvem skal 
bestemme premissene? I dag går 
konkurranseutviklingen mer og mer i retning av 
“toppidrett”. På grunn av strengt regelverk blir 
den svakeste gruppen ekskludert. Derfor er 
VIVIL-lekene viktigere enn noen gang før. 

Flere og flere har etter hvert innsett at vi 
trenger flere typer stevner for vår gruppe 
utøvere, og VIVIL-lekene har etter hvert blitt 
akseptert som en modell. Berits 
hedersmedaljer er det beste bevis på det. Men 
det har blitt mye “pepper” opp gjennom årene, 
men slik er det kanskje alltid når man arbeider 
for noe man tror på og taler de etablerte og 
høye herrer og damer midt i mot. 

Styret i VIVIL er helt klar når det gjelder 
fremtiden:  

Vår eksistens blir stadig viktigere. Til tross 
for integreringspresset vil VIVIL drive sin 
virksomhet i samme ånd som tidligere, så 
lenge det finnes utøvere som vil benytte 
seg av våre tilbud. 
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FRA AVISENE 

Vivil får det til  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Hva er best 
med  
Vivil-lekene? 

RANDI 
CHRISTIANSEN, 
VIVIL: 
- Det beste med Vivil-
lekene er å kaste 
presisjonskast. Festen 
lørdag var også veldig 
gøy. Jeg spiste gryterett og 
danset hele kvelden. 

HERMAN ØSTBYE 
WILLIAMS, VIVIL: 
- Jeg er fotballmester, så 
jeg liker best å spille 
fotball. Ellers løper jeg 
mye. Har fått ny  personlig 
rekord i dag, så jeg er 
kjempefornøyd. 

JOSTEIN BOMANN 
JONSEN, VIVIL: 
- Alt med Vivil-lekene er moro. 
Jeg spiller fotball og håper jeg 
søren meg får medalje av Jan 
Åge Fjørtoft i dag. Festen 
lørdag var gøy. Jeg og noen av 
Vivil-jentene tulla og fleipa 
mye, og etterpå danset hele 
laget polka  
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TILLITSVALGTE GJENNOM 25 ÅR: 

Formann :  
1978 – 1988 : Berit Ommedal 
1989  : Berit Charlotte Eriksen 
1990   : Berit Ommedal 
1991 - 1992  : Eva Berg 
1992 - 1994  : Mikael Munsterhjelm 
1995   : Jens Christian Myhre 
1996   : Inger Karin Songstad 
1996 - 2003  : Ragnar Bergaust 
 
Nestformann :  
1978 - 1980  : Sigurd Friis 
1981 - 1983  : Jan Tambs Lyche 
1984 - 1987  : Oskar J. Kjevik 
1988   : Berit Charlotte Eriksen 
1989   : Berit Ommedal 
1990 - 1992  : Mikael Munsterhjelm 
1993   : Yngvar B. Lie 
1994   : Jens Christian Myhre 
1995 - 1997  : Inger Karin Songstad 
1998 - 2003  : May Bøhren 
 
Sekretær :  
1978 - 1979  : Turid Berge 
1980 - 1983  : Bente Moen 
1984   : Jan Tambs Lyche 
1985   : Sigurd Friis 
1986 - 1988  : Eva Berg 
1989 - 1990  : Bente Moen 
1991 - 1993  : Karsten Bomann Jonsen 
1994 - 1999  : Bente Moen 
2000 - 2002  : Nina Rebne 
2002 - 2003  : Marianne Svartnes 
  
Kasserer :  
1978 - 1982  : Anny Hatlen 
1983   : Elisabeth Bugge Haug 
1984 - 2002  : Bodil Karlsen 
 
Regnskapsansvarlig : 
2003   : Marianne Svartnes 
 
Styremedlemmer : 
1978 - 1984  : Arne Moen 
1985 - 1988  : Turid Soltvedt 
1989- 1991  : Wenche Anderson 
1991   : Knut Svarverud 
1992   : Yngvar B. Lie 
1993   : Jens Christian Myhre 
1994 - 1995  : Karsten Bomann Jonsen  
1994 - 1995  : Birte Brodwall 
1995 - 2003  : Jonny Christiansen 
1996 - 2001  : Eva Karin Fostervold 
2003   : Oskar J. Kjevik 
 
 
 
 
 
 

Varamedlemmer :  
1978 - 1980  : John Morstad 
1978 - 1982  : Knut Svarverud 
1981   : Arne B. Wangen 
1982 - 1984  : Stein R. Svenkerud 
1983   : Anny Hatlen 
1984 - 1985  : Per Kr. Andersen 
1985   : Eva Berg 
1986   : Sigurd Friis 
1986   : Ole J. Bangstad 
1987 - 1988  : Mette Norvik 
1987 - 1988  : Richard Monsen 
1989 - 1990  : Karsten Bomann Jonsen 
1989   : Mikael Munsterhjelm 
1990   : Richard Monsen 
1990 - 1992  : Knut Svarverud 
1992   : Jens Christian Myhre 
1990 - 1994  : Yngvar B. Lie 
1993   : Eva Berg 
1993 - 1995  : Jonny Christiansen 
1993   : Birte Brodwall 
1994   : Eva Berg 
1996 - 2001  : May Bøhren 
1995 - 2001  : Karin Hagejordet 
2002   : Eva Fostervold 
1998 - 2003  : Leif Kåre Fjelde 
2003   : Turid Soltvedt 
 
Revisorer :  
1978 - 1980  : Berit Svarverud 
1978 - 1980  : Bjarne Berge 
1981 - 1991  : John Morstad 
1981 - 2000  : Anne Svarverud 
1992 - 2003  : Richard Monsen 
2001 - 2003  : John Morstad 
  
Valgkomite:  
1978 - 1980  : Halvor Andersen 
1978 - 1985  : Ola Skaaret 
1981 - 1995  : John Morstad 
1986 - 1987  : Bente Moen  
1988 - 1990  : Turid Soltvedt 
1991 - 1994  : Berit Ommedal 
1995 - 2002  : Arvid Karlsen 
1995 - 2003  : Mikael Munsterhjelm 
1996 - 2003  : Karsten Bomann Jonsen 
2003   : Anne Svarverud 
 
PR-komite :  
1981 - 1983  : Kai Zahl 
1981   : Sverre Bruland 
1981 - 1982  : Knut Svarverud 
1983   : Tore Haug 
1983   : Ørnulf Aasen 
1984 - 1985  : Nils Olav Heltne 
1984 - 1985  : Anne Svarverud 
1985   : Eva Berg 
1986   : Anny Hatlen 
1986   : Ole Jacob Bangstad 
1987 - 1988  : Richard Monsen 



HOVEDANSVARLIGE FOR VIVIL-LEKENE GJENNOM 24 ÅR 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       Noen av de hovedansvarlige for Vivil-lekene de siste årene 
 
 
Formann i arr.kom : 
1980 - 2003  : Berit Ommedal 
 
Stevneleder :  
1980 – 1981 : Sigurd Friis 
1982 - 1984  : Berit Ommedal 
1985   : Sigurd Friis 
1986 - 1988  : Ole Jacob Bangstad  
1989   : Bente Kristine Grønli 
1990 - 1995  : Mikael Munsterhjelm 
1996 - 2003  : Ragnar Bergaust 
 
Speaker :  
1980 - 1981  : Sigurd Friis 
1982 - 1996  : Jan Tambs-Lyche 
1991 - 1992  : Anne Svarverud 
1997   : Geir Klingenberg 
1998 - 2003  : Jan Tambs-Lyche 
 
Stadiontjeneste :  
1982   : Edvald Nilsen 
1983 - 1986  : Stein R. Svenkerud 
1986 - 1988  : Olav Evensen 
1989 - 1996  : Tor Rolf Bryntesen og AB   Sivilforsvar 
 
 
 
 

 
 
1997 - 2003  : Erik Engh og AB Sivilforsvar 
1998 - 1999  : Tor Rolf Bryntesen og AB Sivilforsvar 
2000 - 2003  : Erik Engh og AB Sivilforsvar 
 
Økonomi  :  
1982 - 1983  : Anny Hatlen 
1984 - 2002  : Bodil Karlsen 
2003  : Turid Soltvedt 
  
Kiosk :  
1981 - 1983  : Liv Landmark 
1984 - 1985  : Jan Pedersen 
1986   : Gudmund Gjone 
1987   : Berit Charlotte Eriksen 
1988 - 1990  : Inger Grambo 
1988 - 1990  : Bjarte Grambo 
1991 - 1995  : Mette Holm Jonsen 
1996   : Helge Rygh 
1997 - 2003  : Mette Holm Jonsen 
2003   : Ståle Nuland 
 
Sanitet :  
1982 - 1986  : Gro Riverud 
1987 - 2003  : Anders Hasle 
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PR :  
1980   : Knut Svarverud 
1981 - 1983  : Kai Zahl 
1984 - 1985  : Anny Hatlen 
1984   : Anne Svarverud 
1986   : Ole Jacob Bangstad 
1986 - 1990  : Richard Monsen 
1991   : Karsten Bomann Jonsen 
1992 - 1993  : Carl-Erik Grimstad 
1994   : Ole Jacob Bangstad 
1995   : Ragnar Bergaust 
1996 - 2003  : Kari Zahl 
 
Informasjon :  
1996 - 1997  : Yngvar B. Lie  
1998 - 2003  : Inger Karin Songstad 
 
Sekretariat :  
1980 - 1981  : Sigurd Friis 
1981 - 1999  : Bente Moen 
1986 - 1987  : Turid Berge 
1987   : Oskar J. Kjevik 
2000 - 2002  : Nina Rebne 
1992 - 2003  : May Bøhren og St. Georgs Gilde 
2003   : Marianne Svartnes 
 
Innkvartering :  
1980 - 1984  : Elisabeth Bugge Haug 
1984   : Liv Landmark 
1985 - 1988  : Mette Norvik 
1986 - 1988  : Sissel Norvik 
1989 - 1990  : Kirsten Løes Narum 
1991 - 1992  : Mona Fasteng 
1991 - 1992  : Lisa Fretheim 
1993 - 1998  : Rune Stenerud 
1999   : Mona Fasteng 
 
Transport :  
1980 - 1981  : Halvor Andersen 
1982 - 2003  : Erik Godell og Kiwanis Club Bærum 
 
Fest :  
1980 - 1981  : Gerd Walle 
1982 - 1984  : Klara Sluz 
1982 - 1984  : Aud Fossen 
1985 - 1986  : Oskar J. Kjevik 
1985 - 1991  : Eva Berg 
1987   : Berit Charlotte Eriksen 
1992 – 1994 : Gudmund Bye og Lommedalen I.L 
1990 - 2003  : Knut Ålerud og Lommedalen Lions Club 
 
Program/premier :  
1980   : Anny Hatlen 
1982   : Bente Moen 
1983   : Ørnulf Aasen 
1984   : Stein R. Svenkerud  
1985 - 1991  : Eva Berg 

 
1992 - 1993  : Berit Ommedal 
1992 - 1993  : Bente Moen 
 
Premier:  
1995   : Inger Karin Songstad 
1994 - 2003  : Eva Berg 
 
Program/reklame:  
1994 - 1995  : Kirsten Ranheim 
1994 - 2003  : Gro Ranheim 
 
Aktivitetssenter:  
1985 - 1986  : Jorunn Friis 
1987 - 1997  : Kjell Christophersen og St. Georgs Gilde 
1998 - 2003  : Jan Sunde og St. Georgs Gilde 
 
Ryddekomite :  
1994 - 1998  : Torodd Haugland og Odd Fellow Loge 
1999 - 2003  : Egil Grøtte og Odd Fellow Loge 
 
Friidrett :  
1980 - 1998  : John Morstad 
1981 - 1983  : Sverre Larsen 
1999 - 2003  : Erik Einekjær 
1999 - 2003  : Lars Digregring 
 
Fotball :  
1980   : Arne Kallåk 
1981 - 1986  : Arne Moen 
1987   : Arne Kallåk 
1988 - 1989  : Kjell Nystrøm 
1990 - 1999  : Jan Erik Hansen 
2000 – 2002 : Espen Warp 
2003   : Thor Hartviksen 
 
Håndball :  
1980   : Turid Berge 
1981   : Berit Ommedal 
1982   : Anny Hatlen 
1983 - 1993  : Eva Kjevik 
1994 - 1998  : Arne Kristiansen 
1999 - 2003  : Tore Harsem 
 
Boccia :  
1980   : Jane Sandbraaten 
1981 - 1983  : Anne Fossli 
1984 - 1987  : Inger Karin Songstad 
1988 - 1989  : Nina Karlsen 
1991 - 2003  : Jens Chr. Myhre 
 
Svømming :  
1980   : Per Olsen 
1981 - 1989  : Yngvar B. Lie 
1990   : Wenche Andersson 
1991 - 1994  : Yngvar B. Lie 
1995 - 1996  : Thor Kleppe 
1997 - 2003  : Jan Erik Bjerke og Bærumsvømmerne 
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VIVIL TAKKER 
FOR ALL HJELP OG STØTTE GJENNOM 

25 ÅR 
 

Asker og Bærum Sivilforsvar 

Asker og Bærum St. Georgs Gilde 

Banemannskapene på Nadderud stadion 

Bærum kommune 

Bærumsvømmerne 

Forsvaret 

Frisch & Frisch 

Fylkeslegen i Akershus 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 

Grav skolekorps 

H.K.H. Kronprinsesse Märthas Minnefond 

H.K.H. Prinsesse Märtha Louises Fond 

H.M. Kongens Garde 

Haslum skoles jentekorps 

Haug skole 

Haug skoles Musikkorps 

HÅG 

J.E. Isberg Fond 

K. Aspelund A/S 

Kiwanis Club, Bærum 

Krogsveeen 

Kulturdep. ungdoms-og idrettsavdelingen 

Lions Clubs i Bærum 

Lommedalen Idrettslag 

Nadderud videregående skole 

Nordea 

Norsk Radiohjelp avd. Asker og Bærum 

Norsk Tipping 

Oce Norge 

Odd Fellow Loge Skaugum 

Saga Petroleum 

Sosial og Helsedirektoratet 

Stiftelsen for Helse og rehabilitering  

Tubfrim 

Annonsører  

Enkeltpersoner 
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VIVIL-LEKENES HOVEDSPONSORER 
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Bilder fra jubileumsfesten, 
Lørdag 8.november 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


