
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

908 82 328 

atle.sundelin@outlook.com 

Petter Riiser 

Kjøiaveien 43 

1386 Asker 

913 03 208 

petter.riiser60@gmail.com 

 

Kari Strande 

Lars Mikkelsens v. 4 

3531 Krokkleiva 

909 96 515 

kar-st@online.no 

Lars Petter Heggelund 

Myravegen 9 

2270 Flisa 

930 18 263 

lars@klubben.no 

Harald Bråthen 

Vingolfveien 24 

1170 Oslo 

911 03 688 

harald@lynx.no 

Per Rune Eknes 

Solstadveien 2 

1396 Billingstad 

922 34 847 

skolemag@online.no 

 Styremedlem: Tove Strand, 

Hamborgv 1A, 0860 Oslo.  

930 93 768 

tovestrand@yahoo.no 

  Styremedlem: Marit Wiig 

Borgenveien 50, 0373 OSLO 

951 65 744 

marit.wiig@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. september 2022 kl 13 – 14. 

 

Endelig er vi i gang igjen etter en lang sommerpause. 

Før sommeren var det mye snakk om hva corona-pausene de siste to 

årene har gjort med norsk idrett. NIVs styre ønsket at vi skulle finne 

en måte å få lært noe om disse konsekvensene. Vi henvendte oss 

derfor til NIFs administrasjon med en ønskeliste som omfattet: 

• Hvordan har medlemsutviklingen vært? (De siste offisielle tall 

er fra årsskifte 21/22) 

o Har det vært noen forskjeller mellom landsdeler, kjønn 

eller særidretter? 

• Hvordan har utviklingen i den aktive idretten vært? 

o Oslo Idrettskrets sier at store idretter og lag går som før, 

mens mindre idretter og lag sliter. Er dette et bilde som 

går igjen på landsbasis? 

• Hvordan har utviklingen når det gjelder frivillige vært? 

• Har NIF diskutert en strategi for å avhjelpe uønskede 

konsekvenser? Herunder også: staten imøtekom det frivillige 

Norge med corona-støtte, hvordan er tilbakemeldingene på 

dette området fra idrettens organisasjonsledd? 

NIFs administrasjon tok denne utfordringen 

på strak arm og vi vil få møte NIFs rådgiver 

Breddeidrett Elin Horn. 

Vi håper at mange av NIVs medlemmer er 

enige i at dette vil være interessant å lære mer 

om, og så håper vi at vi aldri må gjennom 

lignende nedstengninger av samfunnet i tiden 

fremover.  
 

Påmelding innen fredag 9. september til petter.riiser60@gmail.com 
 

Vennlig hilsen 

Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 

 

mailto:petter.riiser60@gmail.com

