
Nittedøl i konkurs  
for syvende gang 
Bostyrer mener Entrenor Bygg AS skulle vært slått konkurs allerede første 
halvår 2006, på grunn av røde tall i regnskapene. 

Av Vegard Førland Venli

Publisert: (31.10.2007)

Entrenor Bygg AS gikk konkurs i høst. 30 
bedrifter har til nå meldt inn krav på totalt 4,8 
millioner kroner til bostyreren. Byggefirmaet var 
et datterselskap av Entrenor AS, hvor tidligere 
Nit/Hak-sjef Jan Topstad er daglig leder, og 
ektefellen Sidsel Topstad eier 85 prosent. 
 
— Burde vært stanset 
Allerede i sin første innberetning til tingretten 
kritiserer bostyrer byggefirmaets ledelse for ikke 
å ha slått bedriften konkurs på et tidligere 
tidspunkt. 
— Mye tyder på at selskapet har vært insolvent 
gjennom hele 2006 og at virksomheten således 
burde vært stanset i løpet av første halvdel 
2006, for å unngå ytterligere tap for kreditorene, 
skriver advokat Kjell Dagestad i advokatfirmaet 
Knutsen & Co. Han vil sjekke alle økonomiske 
transaksjoner i Entrenor Bygg AS. 
— At Topstad har vært en økonomisk 
støttespiller for Nit/Hak, ble allment kjent i 
forbindelse med konkursen av CM-Nor i 2003, 
sier bostyrer Dagestad til Varingen. Han 
understreker at det til nå ikke er funnet noe som 
tyder på at Entrenor har sponset Nit/Hak, 
samtidig som andre kreditorer har hatt store 
summer til gode. 
 
— Meget store beløp 
Flere spillere har imidlertid brukt håndballdrakter 
med Entrenor-logoen trykt på brystet - for 
eksempel under DiplomIs-cup i 2005. Entrenor-
logoen finnes på veggen i Lihallen og flere steder 
på nettstedet til håndballklubben - www.nit-
hak.no. Og da klubbledelsen redegjorde for 
familien Topstads innsats for Nit/Hak tidligere i 
år, ble det sagt at klubben kan takke Topstad for 
millioner av kroner. 
— Håndballklubben har i mange år mottatt 
meget store beløp fra sfæren rundt Jan og Sidsel 
Topstad, Nit/Hak Sport AS og selskaper de 
samarbeider med, sa daværende nestleder Bjørn 
Tveten fredag 23. februar. I dag står han fortsatt 
for det han sa. 
— Men jeg har ingen opplysninger om at 
Entrenor skal ha gitt Nit/Hak penger. Det jeg sa, 
var at det fra sfæren rundt Jan Topstad har 

GRATIS? 

Entrenor-logoen finnes på 
diverse håndballtrøyer, på 
veggen i Lihallen og på toppen 
av Nit-Haks hjemmeside, men 
ifølge daglig leder Jan Topstad 
har aldri Entrenor sponset 
Nit/Hak. 

AVVISER SPONSING. 

For syvende gang har Jan 
Topstad lederverv i et 
konkursrammet selskap. Men 
Entrenor har aldri sponset Nit-
Hak, hevder Topstad. Til nå 
skylder selskapet 4,8 millioner 
kroner. (Arkivfoto). 
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kommet betydelige summer. Med det mener jeg 
bidragsytere fra Topstads nettverk, understreker 
Tveten, i dag leder for Nit/Hak. Varingen har 
spurt Tveten om å gjennomgå Nit/Haks 
kontoutskrifter fra 2004 frem til i dag, for å 
sjekke om Entrenor har sponset klubben. Det vil 
han ikke. 
— Jeg har verken tid eller anledning, sier Tveten. 
 
— På villspor 
I et telefonintervju med Varingen i forrige uke, avviser Jan Topstad at Entrenor 
har sponset Nit/Hak. 
— Om noen tror at Entrenor har lagt ned penger i Nit/Hak, er de helt på villspor. 
Bostyreren kan sjekke alt og han vil komme til det samme, sier Topstad til 
Varingen. 
Entrenor har altså ikke sponset Nit/Hak på noen måte? 
— Helt riktig. 
Bjørn Tveten har tidligere sagt at selskapene i sfæren rundt deg har 
bidratt med mangfoldige millioner kroner? 
— Det får stå for Bjørn Tvetens regning. Det stemmer at det ikke har gått 
penger fra breddeklubben til elitesatsingen, men alt annet rundt meg 
kommenterer jeg ikke.

KONKURS. 

Entrenor Bygg AS er et 
datterselskap av Entrenor AS, 
hvor Sidsel Topstad eier 85 
prosent. (Arkivfoto). 
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