
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postadresse: 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

0840 Oslo 
 

E-post: 

post@idrettsveteraner.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: 

berits@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 

Harald Bråthen 

Vingolfveien 24 

1170 Oslo 

Mobil: 911 03 688 

E-mail: 

harald@lynx.no 

Lars Kolsrud 

Skrenten 1 

0198 Oslo 

Mobil: 419 00 360 

E-mail: 

lars@larskolsrud.no 

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

Mobil: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

Styremedlem: Tove Strand, 

Hamborgv 1A, 0860 Oslo. Mobil 930 93 768 

E-mail: tovestrand@yahoo.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. 

INVITASJON 

NIV inviterer til fysisk medlemsmøte: 
tirsdag 12. oktober 2021 kl 18.00 i det store auditorium  

”Innsikt” på NIH 
 

Norge er åpnet opp etter corona-nedstengningen. Vi kan se hverandre 

igjen. Og det skal vi! Årsmøte hos Jotun i Sandefjord, som fant sted kort 

tid før gjenåpningen, hadde en maks-grense på 70 deltakere. 

Vi var 70 deltakere. 

Det kommende medlemsmøte. tirsdag den 12. oktober, ble planlagt før 

gjenåpningen, men som et fysisk møte. Derfor har vi lagt det til 

Idrettshøgskolen i det største auditorium, hvor det er god plass. Med 1 

meters-regelen ville vi kunne være rundt 80 til stede i auditoriet, nå uten 1-

metersregelen kan alle NIVs medlemmer få plass.  

Innleder til dette møtet vil være Bjørge Stensbøl. Alle kjenner ham som 

tidligere leder av Olympiatoppen. Nå har han i noen år sett idretten utenfra, 

og som en fristilt observatør vil han kåsere over temaet: 
 

Fungerer den såkalte «norske idrettsmodellen» i praksis? 
 

En så åpen tittel gir Bjørge anledning til å ta fatt i mange problemstillinger 

og utfordringer norsk idrett, og spesielt norsk toppidrett, står ovenfor i dag. 

For eksempel vil alle som følger toppidretten ha merket seg at 

overraskende mange norske utøvere i den absolutte internasjonale toppen 

har familiemedlemmer som trener/coach, eller de trener/utvikles i hvert fall 

i svært små grupper («kohorter» i corona-språket). 

Vi forstår også at utøverne forventes og selv ønsker å bli aktive på de 

sosiale mediene. Hvilke utfordringer reiser slike utviklingstrekk for 

utøverens klubb, særforbund og Olympiatoppen? 
 

Umiddelbart etter selve møtet vil det bli enkel servering med mulighet til 

en god prat med gode idrettsvenner – endelig! 
 

Dere er alle sammen hjertelig velkomne til det store auditorium «Innsikt» 

på NIH tirsdag 12. oktober kl. 18:00. 

 
Påmelding til møtet bør skje innen fredag 8. oktober til NIVs sekretær 

Nina Kahrs, mobil 460 59 720 eller e post: nina.kahrs@broadpark.no. 
 

 

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 


