
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Postadresse: 
Norske Idrettsleder-Veteraner 
0840 Oslo 
 
 
Hjemmeside: 
http://idrettsveteraner.com/  
 
 
Bankkonto: 6011.05.96009 
 
 
 
 

 

 

 

 
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 

Andreas Morisbak 
Wilh. Wilhelmsens v. 15 D 
1362 Hosle 
Mobil: 905 28 903 
E-mail: 
amorisbak@gmail.com 

Lars Petter Heggelund 
Negardssvingen 3 
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  

Berit Berthelsen 
Skallumhagen 56 
1368 Stabekk 
Mobil: 908 48 951 
E-mail: 
berit.berthelsen@gmail.com  

Styremedlem: Dikke Eger, Postboks 16, 1321 Stabekk 
Mobil: 909 97 507 

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker 
Mobil: 913 03 208, E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

 

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 

Æresgalleri i Norges Olympiske 

Museum, Lillehammer. 

 

  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 ved 

nominering/utdeling av 

Aftenpostens Gullmedalje for 

årets største norske idrettsbragd. 

 

 

INVITASJON 
 

NIV inviterer til medlemsmøte: 
 

tirsdag 11. september 2018 kl 12.30 
 

i Idrettens Hus (kantine i 2. etasje) på Ullevål Stadion. Møtet følger 

vanlig rutine med lunch og samvær i NIFs kantine fram til møtestart 

kl 13.00. Etter velkomsthilsen, eventuelle markeringer og aktuell 

informasjon følger dagens foredrag. 

 
Mandag den 25. juni arrangerte Antidoping Norge en stor konferanse 

på Grand Hotel i Oslo. (NIV-medlemmene ble invitert og noen av oss 

fant anledning til å være tilstede.) 

Blant de mange celebriteter som holdt foredrag der var Hans 

Christian Koss, førstestatsadvokat i Økokrim (og bror av Johan Olav 

Koss). 

I sitt foredrag under konferansen konsentrerte Hans Christian Koss 

seg om at doping må betraktes som økonomisk kriminalitet og 

behandles og straffes på linje med annen økonomisk kriminalitet.  

 

Vi har bedt ham om å utdype de synspunktene for oss, men vi har 

også bedt ham om å gjennomgå hvilke andre utfordringer idretten, 

også i Norge, står overfor når det gjelder økonomisk kriminalitet.  

Vi har hørt om kampfiksing av fotballkamper, men det har også vært 

spekulert om resultatfiksing i andre idretter. 

 

Hvor bekymret bør norsk idrett være for slik økonomisk kriminalitet? 
 
 

Påmelding til møtet bør skje innen fredag 7. september til NIVs 

sekretær Andreas Morisbak, mobil 905 28 903 eller e-post: 

amorisbak@gmail.com. 
 

 

Vennlig hilsen 

NIVs styre 
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