
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.kolsrud@olympiatoppen.no 

Styremedlem: Petter Riiser, Kjøiaveien 43, 1386 Asker 

Mobil: 913 03 208 

E-mail: petter.riiser60@gmail.com 

Styremedlem: Anne Margrete Thidemann, 

Bergrådveien 5 b, 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. 

INVITASJON 
 

NIV inviterer til medlemsmøte: 
 

tirsdag 13. oktober 2020 kl 18.00 
(merk tiden!) 

 

På NIH, Auditorium Innsikt. Vi legger opp til å servere litt fingermat 

rett etter møtet. Etter velkomsthilsen, eventuelle markeringer og 

aktuell informasjon følger dagens foredrag. 
 

Norsk idretts omdømme i et fremtidsperspektiv. 

 

Den norske idrettsmodellen betegnes som unik, og har 

fått mye oppmerksomhet internasjonalt.  

Til tross for gode resultater og for en unik og sterk 

posisjon i det norske samfunnet har NIF vært gjenstand 

for omfattende negativ omtale i media de siste årene, og 

fra 2012 har omdømmemålingene vist en 

sammenhengende nedgang. 

 

Rauntun vil se på ulike sider av temaet.  
 

Rakel Rauntun 

Rauntun er tidligere aktiv langrennsløper på junior nivå, og fotballspiller på 

nasjonalt og internasjonalt nivå (J19-J21 og A-landslag). Bachelor fra NIH 

(1997), og master i styring og ledelse fra Oslo Met (2019). 

Ansatt i Norges Fotballforbund som internasjonal koordinator fra 1999-2006. 

Ansatt i Norges Skiskytterforbund som organisasjonssjef fra 2006-08, og 

generalsekretær fra 2008-2018. Fra 2018 virksomhetsleder i Lørenskog 

kommune (park, idrett og friluftsliv). 
 

De er god plass på P-plassene ved Sognsvann. Skulle du allikevel 

velge å reise kollektivt: Husk ansiktsmaske/munnbind! 
 

Vi følger strengt smittevernrådene fra myndighetene. Det betyr at det 

bare er de første 50 som får anledning til å delta på dette møtet. Bruk 

inngangen fra baksiden, som sist. 
 

Påmelding til møtet bør skje innen fredag 9. oktober til NIVs 

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

Vennlig hilsen 

NIVs styre 


