
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
908 82 328 
atle.sundelin@outlook.com 

Petter Riiser 
Kjøiaveien 43 
1386 Asker 
913 03 208 
petter.riiser60@gmail.com 
 

Kari Strande 
Lars Mikkelsens v. 4 
3531 Krokkleiva 
909 96 515 
kar-st@online.no 

Lars Petter Heggelund 
Myravegen 9 
2270 Flisa 
930 18 263 
lars@klubben.no 

Harald Bråthen 
Vingolfveien 24 
1170 Oslo 
911 03 688 
harald@lynx.no 

Per Rune Eknes 
Solstadveien 2 
1396 Billingstad 
922 34 847 
skolemag@online.no 

 Styremedlem: Tove Strand, 
Hamborgv 1A, 0860 Oslo.  
930 93 768 
tovestrand@yahoo.no 

  Styremedlem: Marit Wiig 
Borgenveien 50, 0373 OSLO 
951 65 744 
marit.wiig@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. 

INVITASJON 
NIV inviterer til medlemsmøte 

tirsdag den 11. oktober kl. 13 – 14, med lunsj fra kl. 12:30. 
 

«Foreldretrenere i toppidretten, hva betyr det 
for den norske idrettsmodellen» 

 
Foreldretrenere har det eksistert i norsk idrett i alle år (og eksisterer 
fortsatt) med positive og negative erfaringer, men det som har vært 
spesielt de seneste årene er det antallet internasjonale enere hvor foreldre 
synes å ha vært særs viktige for suksessen. Flere av disse foreldrene har 
vi i NIV hedret med Ærespris (Ekteparet Ingebrigtsen i 2020, Christian 
Ruud i 2021 og ekteparet Mol i 2022), og eksemplene er flere. Hva betyr 
dette for den norske idrettsmodellen med Olympiatoppen øverst? 
 
Til å belyse denne problematikken har vi fått Olympiatopp-Coach Roger 
Gjelsvik som har lang erfaring i den rollen i Olympiatoppen. Roger er i 
dag Olympiatoppens Coach inn mot triatlon, sykkel, skøyter og padling. 
Marit Breivik forteller oss at Roger er en svært god ressursperson for 
hele toppidrettsmiljøet gjennom sitt skarpe fokus på prestasjonsutvikling 
og hva som skal til for å hevde seg i verdenstoppen. 
 
Påmelding innen torsdag den 7. oktober til Kari Strande 
kar-st@online.no 
   
Vi ber om påmelding innen torsdagens utløp, slik at vi før helgen kan få 
gitt den ansvarlige i NIF-byggets kantine beskjed om hvor mange vi blir. 
Antallet fra oss har selvfølgelig noe med deres behov for bestilling av 
mat for tirsdagen. 

 
Vel møtt! 

 
Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 
Styret 
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