
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadresse: 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

0840 Oslo 

 
 

Hjemmeside: 
http://idrettsveteraner.com/  

 
 

Bankkonto: 6011.05.96009 

 

 
 

 
Leder: Nestleder: Styremedlem/sekretær: Styremedlem/økonomi: Styremedlem: Styremedlem: 
Per Wright 

Grønnegt. 10 

0350 Oslo 

Mobil: 926 95 756 

E-mail: 
perfw@online.no 

Lars Kolsrud 

Skrenten 1 

0198 Oslo 

Tlf. kontor: 

24 07 57 10 

E-mail: 

lars.kolsrud@ 

olympiatoppen.no 

Andreas Morisbak 

Wilh. Wilhelmsens v. 15 D 

1362 Hosle 

Mobil: 905 28 903 

E-mail: 
amorisbak@gmail.com 

Atle Steinar Sundelin 

Nordsetervn. 1 

1176 Oslo 

Mobil: 908 82 328 

E-mail: 
atle.sundelin@outlook.com 

Ellinor Allergoth, 

Nedre Askerhagen 8, 

1383 Asker 

Mobil: 934 11 819 

E-mail: 

hakona@online.no  

Berit Berthelsen 

Wedel Jarlsbergsvei 13A 

1358 Jar 

Mobil: 908 48 951 

E-mail: 
berit.berthelsen@gmail.com  

Styremedlem: Dikke Eger, Postboks 16. 1321 Stabekk 

Mobil: 909 97 507 

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

Mobil: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com  

 

NIV består av tidligere idrettsledere 

og andre fremtredende idrettsvenner 

med solid erfaringsgrunnlag på 

nasjonalt og internasjonalt nivå. 

 

Foreningens formål er:

  å vedlikeholde og styrke den 
personlige kontakten mellom 

medlemmene, å holde 

medlemmene informert om den 

idrettslige utviklingen hjemme og 

ute og å arbeide til beste for 

Norsk idrett. 

 

  NIV har opprettet  
og driver Norsk Idretts 

Æresgalleri i Norges Olympiske 

Museum, Lillehammer. 

 

  NIV deler ut NIVs  
Ærespris til særlig fortjente 

norske ledere/trenere. 

 

*  NIV deler ut NIVs 

Sportsjournalistpris til en norsk 

journalist som har gjort en særlig 

fortjenstfull innsats for 

utviklingen av 

sportsjournalistikken innenfor 

idrettsområdet. 

 

  NIV er samarbeidspartner ved 
nominering/utdeling av 

Aftenpostens Gullmedalje for 

årets største norske idrettsbragd. 

INVITASJON 
 

NIV inviterer til medlemsmøte 
 

tirsdag 14. februar kl 12:30 
 

i Idrettens Hus (kantine i 2. etasje) på Ullevål Stadion. 

Møtet følger fast rutine med lunch og samvær i NIFs kantine fram til møtestart 

kl 13.00. Etter velkomsthilsen, eventuelle markeringer og aktuell informasjon 

følger dagens foredrag: 
 

«MITT LIV MED KORTE ARMER» 
 

Foredragsholder Bjørnar Erikstad 
 

Bjørnar Erikstad, født 1981, er en norsk seiler i klassen 2.4 m2. 

Han er flere ganger norgesmester og har medaljer fra både EM og sammenlagt i 

verdenscupen. Bjørnar har deltatt i paralympiske sommerleker i 2004, 2008, 

2012 og sist i 2016 i Rio. 

I Rio var han også flaggbærer for den norske paralympiske troppen. Dette har 

han gjort til tross for at han er født med en sjelden genetisk variant som blant 

annet resulterer i et liv «med korte armer». Han har vunnet kongepokal i seiling i 

2004 og under Idrettsgallaen i 2015 ble han kåret til årets mannlige 

funksjonshemmede utøver. Bjørnar er løsningsorientert som få og har erfaring 

som vi alle kan lære av i forhold til hvordan vi møter dagliglivets motgang og 

problemer. Dessuten er Bjørnar en fenomenalt god og underholdende 

foredragsholder. 
 

Etter foredraget vil det bli anledning til å stille spørsmål og gi kommentarer i 

tilknytning til foredraget. Påmelding til møtet bør skje innen fredag 10. februar 

til NIVs sekretær Andreas Morisbak, mobil 905 28 903 eller e-post: 

amorisbak@gmail.com. 
 

Velkommen til et spennende møte! 
 

Vennlig hilsen 

 

NIVs styre 

 
PS Neste medlemsmøte blir tirsdag 28. mars med kulturminister Helleland som foredragsholder. 
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