
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadresse: 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

0840 Oslo 
 

E-post: 

post@idrettsledere.com 

 
Hjemmeside: 
http://idrettsveteraner.com/ 

 

Hjemmeside Æresgalleriet: 
www.æresgalleriet.no 

 

 

Bankkonto: 6011.05.96009 
Org. nr.: 995 295 423 
 

 

 

 

 

 

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 

Nina Kahrs 

Furulundsveien 4b 

0282 Oslo 

Mobil: 460 59 720 

E-mail: 

nina.kahrs@broadpark.no 

Lars Petter Heggelund 

Myravegen 9 

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 

Lars Kolsrud 

Skrenten 1B 

0198 Oslo 

Mobil: 906 29 529 

E-mail: 

lars@larskolsrud.no 

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

Mobil: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

Styremedlem: Anne Margrete Thidemann, 

Bergrådveien 5b, 0873 Oslo. Mobil 906 85 048 

E-mail: anne.thidemann@online.no 
 

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. 

 

Julemøtet / julebordet i desember er avlyst! 
 

 

Coronaen fortsetter å lamme samfunnet. Fortsatt er det stygge tall og 

stadig strengere regler å følge. De siste dagene har idretten på 

forskjellige måter opplevd at myndighetenes strenge tiltak har 

betydelige konsekvenser. 

 

Vi kan ikke si at konsekvensene for oss er av samme kaliber, men for 

oss betyr de nasjonal myndigheters og Oslos innstramminger at vi 

ikke finner å kunne arrangere vårt julemøte/julebord.  

Som det er opplyst om så endte vi, etter en søkeprosess, opp med å 

legge julebordet til NIHs kantine og da uten alkohol. De som styrer 

med kantinen informerte oss nylig om at de har stengt virksomheten i 

første omgang i 3 uker, men de forventer ikke at de åpner igjen i det 

hele tatt før jul. 

 

Vi kan ikke annet enn å beklage. Det positiv er at vi ikke utsetter 

hverandre i vår alder for å bli smittet, men det negative er at vi ikke 

får anledning til å treffes i et hyggelig samvær. 

Det er jo det foreningen vår har som viktig formål. 

 

Styret har samtidig besluttet at det nå skal arbeides med et nytt 

nummer av NIV Nytt som dere vil få i postkassen i god tid før 

familie-julefeiringen starter. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

 

Styret 


