
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadresse: 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

0840 Oslo 
 

 

Hjemmeside: 
http://idrettsveteraner.com/  
 

 

Bankkonto: 6011.05.96009 

 
 

 
 

 

 

 

 
Leder: Nestleder: Styremedlem/sekretær: Styremedlem/økonomi: Styremedlem: Styremedlem: 

Atle Sundelin 

Nordsetervn. 1 

1176 Oslo 

Mobil: 908 82 328 

E-mail: 

atle.sundelin@outlook.com 

Berit Skirstad 

Olav Aukrusts vei 58 F 

0785 Oslo 

Mobil: 414 33 542 

E-mail: 

berit.skirstad@nih.no 

Andreas Morisbak 

Wilh. Wilhelmsens v. 15 D 

1362 Hosle 

Mobil: 905 28 903 

E-mail: 

amorisbak@gmail.com 

Lars Petter Heggelund 

Negardssvingen 3 

2270 Flisa 

Mobil 930 18 263 

E-mail: 

lars@klubben.no 

Ellinor Allergoth 

Nedre Askerhagen 8 

1383 Asker 

Mobil: 934 11 819 

E-mail: 

hakona@online.no  

Berit Berthelsen 

Skallumhagen 56 

1368 Stabekk 

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 6. februar 2018 kl 12.30 
 

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

vanlig rutine med lunch og samvær i NIFs kantine fram til møtestart 

kl 13.00. Etter velkomsthilsen, eventuelle markeringer og aktuell 

informasjon følger dagens foredrag: 
 

«Situasjonen i russisk idrett etter doping-avsløringene»» 
 

Foredragsholder er Ole Kristian Strøm 
 

På vårt årsmøte i november hadde vi gleden av å gi vår 

sportsjournalistpris til Ole Kristian Strøm. Han har Russland og 

russisk idrett som et spesialfelt, blant annet etter å ha bodd en periode 

i Russland. 
 

Russisk idrett og russiske idrettsutøvere er tema i mediene daglig for 

tiden, ikke minst fordi vi står foran vinterolympiske leker, men vi 

husker også at Russland var utestengt som nasjon fra fjorårets VM i 

friidrett. Siste nytt er at de skandinaviske fotballforbundene, med 

Terje Svendsen, NFF som talsmann, har gått sammen om å be FIFA 

granske russisk fotball i forkant av årets World Cup som arrangeres i 

Russland.  
 

Ole Kristian Strøm har mye å ta i når han kommer til oss for å snakke 

om: «Situasjonen i russisk idrett etter doping-avsløringene». 
 

Påmelding til møtet bør skje innen fredag 2. februar til NIVs 

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

amorisbak@gmail.com. 
 

 

Vennlig hilsen 

NIVs styre 
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