
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 vanlig medlemsmøte 
Tirsdag 8. mars 2022 kl 13:00 på NIH. 

 

Tirsdag den 8. mars vil vi endelig kunne være sammen igjen på vårt 

medlemsmøte. Vi har bestilt det største auditoriet på NIH, auditorium 

«Innsikt» som vi også har brukt tidligere, hvor det er god plass. Møtet 

er lagt til vår tradisjonelle møte-tid kl 13:00 til 14:00. Vi ønsker å 

sørge for muligheten til sosialt samvær med servering rett etter at 

selve møtet er avsluttet. 

På kvinnedagen får vi besøk av Anne Margrethe Hausken Nordberg; 

orienteringsløperen som fikk tre barn underveis i karrieren. Hun løp 

sitt første verdenscupløp i 1998 og det siste i 2019, og har vunnet 

både VM, EM og verdenscupen sammenlagt. For denne store 

idrettskarrieren ble hun funnet verdig til å bli innlemmet i Norsk 

Idretts Æresgalleri for 2020, markert på NIVs årsmøte i 2021. Pga 

serveringen trenger vi påmelding. Frist for påmelding er fredag den 4. 

mars! Anne Margrethes kåseri har tittelen: 

Toppidrettskvinne i 20 år 

Oppturer og nedturer – sportslig og administrativt 
 

 

Hun vil reflektere rundt egen karriere og hva 

som skal til for å få fram flere norske kvinner 

på internasjonalt toppnivå - uansett idrettsgren. 

Hun vil også komme inn på administrative 

forhold, da hun var den første kvinnelige 

lederen av Utøverkomiteen (2006 – 2011). 

Dette var i en periode da komiteen gikk fra å 

være en «løs» gruppe av utøvere til å formelt  

bli en del av NIF og få representasjon i Idrettsstyret. Senere har hun 

engasjert seg i enkeltsaker og bidratt i flere arbeidsgrupper. 
 

Hausken Nordberg er utdannet farmasøyt med doktorgrad, og jobber 

nå i Antidoping Norge. Ved siden av jobben studerer hun 

organisasjon og ledelse ved Norges Idrettshøgskole. 
 

Påmelding innen fredag 4. mars til nina.kahrs@broadpark.no 
 

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 


