
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 digitalt medlemsmøte 
Tirsdag 8. februar 2022 kl 13:00. 

 

For en måned siden måtte vi beslutte om samfunnets pandemiregler 

åpnet for at vi kunne arrangere årsmøtet som planlagt den 8. februar. 

Med en begrensning på 30 deltakere besluttet vi, som tidligere fortalt, 

å utsette årsmøtet. Rundt den 20. januar måtte vi ta stilling til om et 

vanlig medlemsmøte den 8. februar kunne arrangeres som et fysisk 

møte eller måtte bli et nettmøte. Reglene var fortsatt maks 30, og FHI 

truet med at vi ville oppleve en topp i antall covid-smittede rundt 

månedsskifte januar/februar, derfor valgte vi å forberede 

medlemsmøtet som et nettmøte. 
 

Ikke alle foredragsholdere liker nettmøter, men heldigvis har vi 

lykkes med å finne en som behersker nettmøte-løsningen.  

Anders Solheim daglig leder for Anti-Doping Norge skal holde et 

foredrag om: 

 «Anti-dopingarbeidet nasjonalt og internasjonalt: status og 

utfordringer.» 

 

Helt siden Anti-Doping Norge 

(NADO) ble en selvstendig og 

uavhengig stiftelse 3.juni 2003, har 

Anders vært daglig leder. 

Hele tiden har han vært en viktig 

pådriver for å heve kvaliteten på det 

internasjonale arbeidet innenfor anti-

doping. 

  

Solheim har ledet Monitoring Group i Europarådet, sittet i 

utdanningskomiteen i WADA og vært aktiv i NADO-enes 

samarbeids utvalg. 
 

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 


