INVITASJON
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 digitale Æresgalleri i
samarbeid med NTB.
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 med
Aftenposten
ved nominering og utdeling av
Aftenpostens Gullmedalje for årets
største norske idrettsbragd.

NIV inviterer til medlemsmøte:
tirsdag 8. september 2020 kl 18.00 på NIH, Auditorium Innsikt
(merk tiden!)

Mange av oss ønsker å komme i gang med våre medlemsmøter igjen etter en
altfor lang påtvunget pause. Korona-pandemien har imidlertid hverken Norge
eller andre land greid å stoppe, dog har vi blitt noe bedre til å leve med den.
Når vi nå planlegger vårt første møte på 6 måneder, gjør vi det derfor med stor
respekt for covid-19. Møtet har vi lagt til Norges Idrettshøgskoles største
auditorium for å sikre at vi får all den plass vi trenger til å kunne ha god plass
mellom oss alle som kommer (møterommet hos NIF på Ullevål vil ikke gi god
nok plass). For å få adgang til det auditoriet må vi akseptere å legge møtet til
tiden etter at studentene har avsluttet sine forelesninger; møtet vårt vil derfor
starte først kl 18:00!!
Vi vil dessuten sørge for godt med håndrense-midler ved inngangen.
Siden vi vil være på NIH skal vi få møte professor Dag Vidar Hanstad som har
laget et undervisningsopplegg om idrettens organisasjon/ledelse hvor idrettens
historie/fortid er tilrettelagt på fremtidens undervisnings-plattformer. Det bør
interessere oss som står med en fot i begge leirer. Vi har vært med å skape
historien, nå kan vi få lære hvordan professor Hanstad ønsker at NIHs studenter,
ansatte på NIH og i idretten, samt ikke minst idrettens mange frivillige skal gis et
tidsriktig pedagogisk innblikk i denne historien. Kanskje vi selv vil bli inspirert
til å bruke professorens tilbud?

Professor Hanstads kåseri bærer tittelen:
«For å ta vare på fortiden: nettundervisning for fremtiden»
Postadresse:
Norske Idrettsleder-Veteraner
0840 Oslo
E-post:
post@idrettsledere.com
Hjemmeside:
http://idrettsveteraner.com/
Hjemmeside Æresgalleriet:
www.æresgalleriet.no

Et møte som starter kl 18:00 kan vanskelig kombineres med lunsj, men «uten mat
og drikke fungerer vi jo ikke». Vi legger derfor opp til å servere noe fingermat
rett etter møtet. Som drikke hadde vi ønsket oss øl, men nok en gang har vi måtte
tilpasse oss myndighetenes korona-regler og servere alkoholfritt. Myndighetene
vil jo at vi ikke må kjempe om plass på T-bane, trikk og busser, men reise
individuelt. Oppe på P-plassene ved Sognsvann vet vi at det er god plass. Skulle
du allikevel velge å reise kollektivt: Husk ansiktsmaske/munnbind!
Påmelding til møtet bør skje innen torsdag 3. september til NIVs sekretær Nina
Kahrs, mobil 460 59 720 eller e-post: nina.kahrs@broadpark.no

Bankkonto: 6011.05.96009
Org. nr.: 995 295 423

Leder:
Atle Sundelin
Nordsetervn. 1
1176 Oslo
Mobil: 908 82 328
E-mail:
atle.sundelin@outlook.com

Vennlig hilsen
NIVs styre
Nestleder:
Berit Skirstad
Olav Aukrusts vei 58 F
0785 Oslo
Mobil: 414 33 542
E-mail:
berit.skirstad@nih.no

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker
Mobil: 913 03 208
E-mail: petter.riiser60@gmail.com

Styremedlem/sekretær:
Nina Kahrs
Furulundsveien 4b
0282 Oslo
Mobil: 460 59 720
E-mail:
nina.kahrs@broadpark.no

Styremedlem/økonomi:
Lars Petter Heggelund
Myravegen 9
2270 Flisa
Mobil 930 18 263
E-mail:
lars@klubben.no

Styremedlem:
Ellinor Allergoth
Nedre Askerhagen 8
1383 Asker
Mobil: 934 11 819
E-mail:
hakona@online.no

Styremedlem:
Lars Kolsrud
Skrenten 1B
0198 Oslo
Mobil: 906 29 529
E-mail:
lars@larskolsrud.no

Styremedlem: Anne Margrete Thidemann,
Bergrådveien 5b, 0873 Oslo. Mobil 906 85 048
E-mail: anne.thidemann@online.no

