
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 medlemsmøte 
Tirsdag 9. november 2021 kl 13:00 i NIFs lokaler ved Ullevål Stadion 

 

Nok en gang kan vi si ENDELIG! NIF/NOK har, i tråd med 

samfunnets åpning etter coronaen, åpnet for at vi igjen kan avholde 

våre medlemsmøter, slik tradisjonen tilsier, i NIFs lokaler på Ullevål. 

Det betyr at dere er invitert til å spise lunsj i NIFs kantine i forkant av 

medlemsmøtene. 
 

Jan Petter Saltvedt, NRKs sportskommentator, ble tildelt NIVs 

journalistpris for 2021 under årsmøtet hos Jotun i Sandefjord. 

Han kommer til vårt medlemsmøte den 9. november, for å kåsere om 

utviklingen i markedet for direkte overføringer fra de store 

idrettsbegivenhetene: 
 

Når grunnfjellet sprekker – en ny vinter og en helt ny 

rettighetssituasjon. 
 

For første gang siden VM på ski for første gang ble direktesendt i 

1966 skal ikke allmennkringkasterne NRK og TV2 stå for 

formidlingen av mange av de viktigste begivenhetene innen 

vintersport. Vi har sett det innen fotball lenge, nå er også den nye 

virkeligheten kommet til vintersportene. 
 

De internasjonale medieselskapene kjøper rettigheter for større 

geografiske områder av gangen og gjør det umulig for de 

tradisjonelle kanalene å konkurrere, om det dreier seg om OL, VM 

eller verdenscup. 

Ennå har ikke de virkelige medie-gigantene begynt å engasjere seg. 
 

Hvordan blir TV-dekningen gjennom vinteren? Hvor mange nye 

abonnementer trenger man? Og er vi bare i starten av en 

fragmentering som bare blir enda større? 
 

Påmelding til møtet bør skje innen fredag 5. november til NIVs sekretær 

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

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 


