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Det var med dyp sorg vi 

mottok budskapet om at 

Bente Breivik Pettersson 

(63) var gått bort. Håndballen 

har mistet en av sine 

mest respekterte ildsjeler. 

Med sine nordnorske røtter 

var Bente alltid klar til å 

gi av seg selv, og hun stilte 

opp. Bente snakket ofte om 

at det var alle de hun møtte i 

idretten som ga henne kraft 

til sitt engasjement. For alle 

oss andre i norsk håndball 

var Bente nettopp en person 

som ga oss kraft, som 

inspirerte oss, og som gjorde 

oss ydmyke. 

Bentes innsats satte spor 

både gjennom hennes virke 

i NHFs utviklingsarbeid og 

som visepresident. Hun viste 

stor ydmykhet for det viktigste 

i den frivillige idretten, 

grasrota med alle dens 

ildsjeler. 

Selv da sykdommen første 

gang herjet med henne 

for 12 år siden, sto hun hele 

tiden på for vår organisasjon 

og var til stede på sin 

tydelige måte, og hun sa aldri 

nei. Med sitt smittende 

humør var hun et muntrasjonsråd, 

med sin omsorg 

for andre kunne hun også 

være en sosial varmestue 

når verden gikk imot. Allerede 

i 2001 ble hun tildelt 

NHFs høyeste utmerkelse, 

men fortsatte sitt arbeid for 

Håndballforbundet frem til 

2009. Et minne som satte 

dype spor hos Bente, var da 

hun som hovedleder var 

med håndballjentene som 

tok gull på hjemmebane 

under VM i 1999. 

Norsk håndball føler et 

tap og et savn som er tungt 

å bære. Våre tanker går til 

hennes nærmeste som har 

mistet en de hadde kjær – 

og Bente som elsket dem så 

høyt. Vi takker ærbødig for 

at vi i håndballen fikk låne 

henne så mye som vi fikk, 

og retter en spesiell takk til 

Tore Magnus og familien for 

at vi fikk delta på den rørende 

minnemarkeringen som 

de hadde for Bente etter begravelsen. 

Det hjelper oss i 

sorgen. 

 

Karl-Arne 

Johannessen, 

president, 

Per Otto Furuseth, 

tidligere 

generalsekretær 


