
Sensorveiledning. Eksamen IS200 2019: 2timers kortsvarsoppgaver.  

 

 

1. Hvem kunne delta i antikkens olympiske leker? 

- frie greske menn (frie borgere, gresk, mann, ikke kvinner, slaver og fremmede, 

'barbarer',) enkelte kjente unntak. 

2. Hvem ble antikkens olympiske leker arrangert til ære for? 

 - Zevs 

3. Hvilke øvelser inngikk i den klassiske femkampen (pentatlon) i antikkens olympiske leker?  

- Lengde, diskos, spyd, løping, bryting. Vinneren var den som først vant tre øvelser, men 

det siste ikke helt klart. 

 

4. Beskriv de norske holdningene til ideen om å innføre egne vinter-OL. 

 - Skepsis og motstand i Skiforbundet i 1920-årene. Men også mer progressive stemmer: Karl 

Roll og Olaf Helset. Norge deltok. 

 

5. Hva ble lenge regnet som den norske paradegren innenfor skisporten?  

 - Kombinert 

 

6. Hva gikk striden mellom IOC og det Internasjonale Skiforbundet (FIS) i slutten av 1930-årene ut på? 

 - Skilærernes amatørstatus (IOC ville nekte skilærere i OL, FIS ville akseptere) 

7. Sett opp en liste over disse idrettsforbundene i kronologisk rekkefølge, gjerne med årstall: Norges 

Riksforbund for Idræt; Arbeidernes Idrettsforbund; Norges Idrettsforbund; Centralforeningen for 

Utbredelse af Idræt; Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbruk; Norges 

Landsforbund for Idrett.  

 Centralforeningen for Utbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbruk; 1861-1893 

Centralforeningen for Utbredelse af Idræt; 1893-1919 Skilte lag med skyting 

Norges Riksforbund for Idræt; 1910-1919, en samling av særforbund 

Norges Landsforbund for Idrett; 1919-1946, særforbund + idrettskretser, "borgerlig" 

Arbeidernes Idrettsforbund; 1924-1946, politisk arbeideridrett mot 'borgerlig' idrett 

Norges Idrettsforbund; 1946- sammenslutning av NLFI og AIF, dagens NIF. 

 

8. Hva var forskjellen på Norges Landsforbund for Idrett og Arbeidernes Idrettsforbund? 



 - Politisk, idemessig og delvis organisatorisk. Landsforbundet 'borgerlig' (dette kan 

diskuteres), AIF for arbeiderne. AIF mer for bredde-idrett. Åpnet i større grad opp for barn og 

kvinner. AIF hadde ikke særforbund, men kretser. 

 

9. Når og hvordan fikk langrenn for kvinner sitt gjennombrudd i Norge? Nevn en foregangskvinne. 

 - 1960-tallet etter en seig kamp. VM 1966 første medaljer. OL 1968 første gull. Ingrid 

Wigernæs 

 

10. Hvem var Rolf Hofmo? 

 - Markant idrettsleder, i AIF før krigen, leder av idrettsfronten under krigen, STUI etter krigen 

 

11. Hvem var Olaf Helset? 

-  - Markant idrettsleder og krigshelt. Skileder og leder av idrettsfronten. Første 

president i NIF. 

 

12. Hva var 'Idrettsstreiken'? 

 - norske idrettsmenn og –kvinner nektet å drive idrett i nazi-regi. I og med at NS hadde 

forbudt de eksisterende forbundene og opprettet nye, og overtatt en del eksisterende klubber 

boikottet det store flertallet idretten. 

 

13. Hvorfor startet man opp et statlig tippeselskap i Norge i 1948? 

-  Skaffe penger til idretten utenom statsbudsjettet. Særlig idrettsanlegg. Enighet om at 

idretten fortjente penger. 

 

14. Hva var spesielt med fotballkampene mellom de skotske lagene Celtic og Rangers? 

 - Den religiøse tilhørigheten (Celtic katolsk og Rangers protestantisk) og hvor ekstremt 

(dogmatisk) dette ble praktisert. 

 

15. Nevn minst to eksempler på politisk boikott av OL. 

 Altså to av disse tre: 

- 1976: afrikanske land boikotter MOntreal-OL (fordi New Zeeland har spilt rugby mot Sør-

Afrika, brutt idrettsboikotten av Sør-Afrika) 

- 1980: vestlige land, inkl Norge, boikotter Moskva-OL pga Sovjets invasjon i Afghanistan (ikke 

alle var med) 



- 1984: Østblokken (Sovjet og øst-europeiske land + Cuba) boikotter Los Angeles-OL (som en 

takk for sist + andre formalistiske grunner) 

 

16. Hvem var hovedmannen bak oppstarten av de moderne olympiske leker? 

-  - Pierre de Coubertin 

 

17. Hvilken dopingskandale førte til opprettelsen av WADA? 

 - Den såkalte 'Festina-saken', stadig flere avdekkete tilfeller av doping. De gamle reglene og 

organisasjonene virket ikke. Bør vite hva WADA er. 

 

18. Hvilke tre sommer-OL har ikke blitt arrangert siden starten? 

 - 1916, 1940, 1944. Pga verdenskriger. 

 

19. Hvorfor kan Storbritannia ha med fire landslag i internasjonale fotballturneringer? 

 - Fordi Storbritannias fire landslag; England, Skottland, Wales og Nord-Irland (opprinnelig 

Irland) var medlemmer av International Board (IB) fra starten av i 1880-årene, altså lenge før FIFA ble 

dannet. IB er idag et organ under FIFA. 

 


