
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 TIL NIVs JULETREFF 2021 
 

Vi inviterer igjen til juletreff for medlemmer med ledsagere på 
 

Olympiatoppen tirsdag 7. desember kl. 18:00. 
 

Endelig kan vi igjen invitere til et NIV-julebord. Vi starter med noe i 

glasset og hyggelig småprat før selve arrangementet ca. kl 18.30. 

Coronareglene begrenser mingling slik at vor-drinken kan måtte bli 

servert ved bordene. 

Det vil bli servert julebuffet med ribbe, pinnekjøtt og tilbehør samt 

diverse typer dessert. Kuvertprisen inkluderer 2 drikke-enheter. Det 

kan velges mellom vin, øl, akevitt eller mineralvann. Ut over det vil 

det være salg av drikkevarer fra resepsjonen. 
 

Ut fra Corona hensyn vil vi ha direkte inngang inn til møterommet 

langs veien. Alle gjeldende retningslinjer for Corona forebygging vil 

bli fulgt. Dette kan inkludere munnbind i ganger og fellesarealer 

utenom spisesalen. 

 

Som vanlig vil middagen bli forstyrret av enkelte «kulturinnslag» ved 

Lars Kolsrud. 
 

 

Kuvertpris pr. deltager: kr. 500,-. 
 

 

Påmeldingen skjer ved innbetaling senest fredag 26. november til 

NIVs konto 6011 05 96009. Husk å oppgi navn på ledsager om du 

skal ha med deg. Send samtidig melding til Nina Kahrs om det er 

spesielle forhold rundt matservering vi må ta hensyn til. 
 

Hjertelig velkommen! 
 

 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

styret 
 

 

Olympiatoppen ligger i Sognsveien 228, 100 meter videre fra endestasjonen til 

Sognsvannsbanen. Det er fri parkering på den store utfartsparkeringen på andre 

siden av veien for Olympiatoppen. 


