NIV inviterer igjen til nytt Zoom –
medlemsmøte.

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.

Postadresse:
Norske Idrettsleder-Veteraner
0840 Oslo
E-post:
post@idrettsledere.com
Hjemmeside:
http://idrettsveteraner.com/

Tirsdag 9. mars kl 18:00, merk dere tiden.
Professor Sigmund Loland, institutt for idrett og samfunnsfag,
Norges idrettshøgskole vil holde et foredrag om:

«Står kjønnsklassifisering for fall?
Semanya, fairness og framtidens konkurranseklasser.»
Loland er professor i idrettsfilosofi og idrett og etikk.
Han tar utgangspunkt i tema knyttet opp til Caster Semenya.
Semenya er en sør-afrikansk løper som har for høyt testosteron-nivå
for å få løpe distansene fra 400m til en engelsk mil i kvinneklassen
om hun ikke tar medisin for å redusere testosteron-nivået sitt har det
internasjonale friidrettsforbundet bestemt. Hun har tapt ankene til
CAS (Court of Arbitration) og Høyesterett i Sveits i løpet av de to
siste årene. Nå har hun også anket saken sin til den Europeiske
Menneskerettsdomstolen.
Her er bruksanvisning for hvordan du kobler deg på Zoom-møtet:
1. Før hvert møte vil dere alle få tilsendt en e-post med en møtelink.
Klikk på linken for «Join Zoom Meeting».
2. Klikk på «Launch meeting».
3. «Join with computer audio».
4. Før pekeren over bildet nederst og en linje med ulike tegn
kommer opp: Lengst til venstre er det bilde av en mikrofon. Den
er krysset over - hvilket betyr at mikrofonen er gjort stum (mute)
slik at ikke lyder fra deg forstyrrer den som holder foredrag.
Deretter kommer et video kamera og det må du passe på er på
(dvs ikke kryss over den) slik at vi kan se deg.

Hjemmeside Æresgalleriet:
www.æresgalleriet.no

Velkommen til møtet
Styret

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

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

