
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

NIV inviterer igjen til nytt Zoom – 

medlemsmøte. 
 

Tirsdag 11. mai kl 18:00, merk dere tiden. 
 

Til medlemsmøte den 11. mai hadde vi, som dere er fortalt tidligere, 

en avtale med Kulturdepartementet om at statsråd Abid Raja skulle 

innlede. Den 23. april fikk vi mail fra departementets statsrådseksjon 

som sa at «statsråd Abid Raja på grunn av uforutsette endringer i sitt 

program ikke har muligheten til å delta med foredrag i NIVs møte 

den 11. mai». 

 

Foto: Stavanger Aftenblad 

 

Vi har nå gleden av å kunne fortelle at innleder 

den 11. mai blir Mette Bugge, kjent 

sportsjournalist i Aftenposten som vi tildelte NIVs 

sportsjournalist pris i 2009. 

 

Mette har nylig gitt ut en bok om «Veien til et 

langt og lykkelig arbeidsliv». I boken stikker hun 

hull på myter om at seniorer ikke følger med i 

tiden, ikke henger med i det digitale liv eller klarer 

å fornye seg. Seniorene har derimot erfaring og 

verdifull kompetanse. Brukt på den riktige måten, 

kan det bli gull verdt i arbeidslivet.  

 

Med sitt kjennskap til idretten henter hun også inspirasjon hos 

idrettsutøvere og trenere til hvordan det er mulig å få et langt og godt 

yrkesliv. Hennes tittel på foredraget hun skal holde for oss blir: 
 

«Veien til et langt og lykkelig arbeidsliv  

som grunnlag for en god pensjonisttilværelse.» 
 

Velkommen til møtet 

 

Styret 


