
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 den 8. november kl. 13 – 14, med lunsj fra kl. 12:30. 
i NIF byggets kantine ved Ullevål Stadion. 

 
Allerede på slutten av 70-tallet ble ideen lansert om at «hele idrettsmennesket» 
måtte ivaretas, gjennom blant annet ved at satsing på toppidrett måtte kunne 
kombineres med fleksibel skolegang. 
De første idrettsgymnasene så dagens lys for rundt 40 år siden, 
idrettsungdomsskolene startet opp mye senere.  
 
I Norge finnes det i dag ca 20 private toppidrettsgymnas, og omtrent like mange 
idrettsungdomsskoler som tilbyr basistrening av elever/utøvere på 
ungdomsskolenivå. De største aktørene er Stiftelsen Norges Toppidrettsgymnas 
(NTG) og Wang Toppidrett. I tillegg finnes det rundt i landet ca 115 offentlige 
videregående skoler som tilbyr idrettsfag på mer generelt grunnlag. Noen få av 
disse offentlige skolene har også toppidrettstilbud, eller det som kalles spisset 
toppidrettsfaglig linje. De mest kjente er landslinjer for ski i Meråker, Nordreisa 
og på Hovden. Ca 12 500 elever er tilknyttet idrettslinjer.  
 
På toppidrettsfaglige linjer tilbys til sammen mer enn 30 forskjellige idretter. 
Antallet slike tilbud har vokst sterkt i omfang, og felles for alle er med stadig 
høyere kvalitet. 
 
Vårt medlem Inge Andersen, som ble styreleder i NTG-systemet i begynnelsen 
av året, vil gi sine vurderinger av ………. 
Idrettslinjenes og toppidrettsgymnasenes betydning for utvikling av idretten i 

Norge kompetanse- og prestasjonsmessig og hvordan samspillet mellom 
idretten og den lokale idretten fungerer, samt hvor vegen går videre på dette 

området. 
 

Inge vil ha med seg to av de mest erfarne i Norge på idrettsgymnas-området, 
NTGs daglige leder Øyvind Langørgen og sportsdirektør Thorleif Gunhildrød. 
 
Påmelding torsdag den 3. november til Kari Strande  kar-st@online.no 

 
Vel møtt! 

Vennlig hilsen 
Norske Idrettsleder-Veteraner 

Styret 
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