
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
Tove Strand, 
Hamborgv 1A, 0860 Oslo.  
930 93 768 
tovestrand@yahoo.no 

Petter Riiser 
Kjøiaveien 43 
1386 Asker 
913 03 208 
petter.riiser@gmail.com 

Kari Strande 
Lars Mikkelsens v. 4 
3531 Krokkleiva 
909 96 515 
kar-st@online.no 

Odd Roar Thorsen 
Nadderudveien 123 A 
1359 Eiksmarka 
957 56 178 
oddroarthorsen@gmail.com 

Harald Bråthen 
Vingolfveien 24 
1170 Oslo 
911 03 688 
harald@lynx.no 

Per Rune Eknes 
Solstadveien 2 
1396 Billingstad 
922 34 847 
per.rune@medley.no 

 Styremedlem: 
Anne Marie Lund Thorvik 
Bærumsveien 234, 1357 Bekkestua 
917 98 900 
annemarie@thorvik.eu 

 Styremedlem:  
Marit Wiig 
Borgenveien 50, 0373 Oslo 
951 65 744 
marit.wiig4@gmail.com 

 

 
 

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 14. mars kl 13 –14.30, i Idrettens hus på Ullevål.  

Lunsj i kantina fra kl 12:30 
 

Per Rune Eknes, redaktør av NIV-nytt skriver i lederen i februarnummeret 
om idrettens viktige valg. Han stiller spørsmålet: «Skal man la 
storpolitikken og krig gå sin gang uten at den påvirker idretten, eller skal 
man ta verdenssituasjonen innover seg»? Nordiske idrettsledere gir sitt 
svar på spørsmålet i en felles uttalelse der de fastslår at det er uakseptabelt 
med russisk og belarusisk deltakelse i idrett så lenge krigen pågår.  
 
Men hva betyr dette i praksis? Betyr det feks boikott av OL i Frankrike? 
Og hvilke hensyn må avveies mot hverandre og hvilket handlingsrom har 
idretten. Hva er mulige konsekvenser av ulike valg? Dette er store og 
vanskelige spørsmål, men det er knapt noen steder en finner så mange 
med erfaring fra ulike situasjoner som hos oss i NIV. Tre av medlemmene 
er utfordret til å innlede fra hvert sitt ståsted om handlingsrom, muligheter 
og konsekvenser. 
 

• Hans B. Skaset som bla vil innlede om IOC´s charter og den 
makta IOC representerer 

• Marit Breivik som særlig vil se på særforbundene og deres   
handlingsrom 

• Arne Kvalheim som vil ha særlig fokus på utøvers rolle og som 
har egen erfaring fra boikotten av OL i 1980. 

 
Etter innledningene håper vi på en god diskusjon om hva som bør være 
norsk idretts veg videre i dette vanskelige terrenget. Marit Wiig leder oss 
gjennom debatten. Vi håper mange finner vegen til Idrettens hus denne 
formiddagen!  
 
Påmelding innen torsdag 9. mars til Kari Strande kar-st@online.no  

 
OBS! Noter allerede nå 13.juni. Da blir det sommertur til Tufte gård, gården 
til æresgalleriets medlem Olaf Tufte!  

 
Vennlig hilsen 

 
Styret 

mailto:kar-st@online.no

