
Velkommen til landskonferansen 2017
Sandefjord 14.-16. juni 2017



Landskonferansen i Sandefjord 2017 - program

Hjertelig velkommen til Sandefjord!

På vegne av Sandefjord kommune og Vestfold fylkeskommune ønsker jeg 
alle hjertelig velkommen til Landskonferansen for BAD, PARK OG IDRETT 
2017! Vi kan love dere begivenhetsrike dager i vår nylig sammenslåtte 
kommune, tidligere Stokke, Andebu og Sandefjord. Sandefjord er kjent som 
Hvalfangstbyen og sommerbyen og har et variert kultur- og fritidstilbud hele 
året. Vandring langs kyststier eller i skogsområder, på sykkel eller til fots – 
kommunen har varierte muligheter for aktivitet og friluftsliv året rundt.

Idrett og frivillighet står sterkt i kommunen. Det er stor aktivitet både i 
breddeidrettene, så vel i toppidretten, og i mindre idrettsgrener. Til tross 
for milde vintre, holder også vinteridrettene, hovedsakelig ski og skøyter, 
imponerende høy aktivitet og høyt nivå. 

Folkehelse er i fokus, og kommunen legger aktivt til rette for idrett og 
rekreasjon på gode arenaer. Barn og unge er en sentral målgruppe - vi ønsker 

å bidra til at det skapes gode vaner. Arbeid med by- og stedsutvikling vektlegger aktivitet, møteplasser og å 
sikre grøntområder. Dette for å fremme folkehelse og gode nærmiljøer i kommunen. 

Sandefjord er blant de grønneste kommunene i landet, med både små og store parker og friområder. 
Badeparken og Bugårdsparken er vi spesielt stolte av. Badeparken ligger som en oase midt i by-sentrum og 
tilbyr urbant friluftsliv i tillegg til å være konsertarena og arena for ulike messer og idrettsarrangementer. 
Bugårdsparken er unik i norsk sammenheng. Parken er et vakkert anlegg for rekreasjon og friluftsliv, og 
rommer i tillegg mer enn 20 små og store idrettsanlegg.

Vi inviterer til befaringer på flere av våre idrettsanlegg, friområder og nærmiljøanlegg i løpet av dagene 
landskonferansen varer. Programmet under konferansen inneholder flere spennende temaer, og jeg håper 
dere vil få oppleve interessante og hyggelige dager i Sandefjord. 

Vi gleder oss til å se dere på Landskonferansen 2017! 

Vennlig hilsen 

Bjørn Ole Gleditsch
ordfører

ONSDAG 14. JUNI TORSDAG 15. JUNI

PROGRAMFØRKVELD

09.00 Registrering

10.00-10.30 ÅPNING  
ordfører Sandefjord kommune,  
Bjørn Ole Gleditsch

 Kulturinnslag 
kulturdirektør, Arild Moen

 Skråblikktanker om nåtid og fremtid 
leder BAD, PARK OG IDRETT, Jon Steinar Tufte

10.30-11.10 ÅPNINGSFOREDRAG

11.10-11.30 Pause

11.30-12.00 PLENUMSFOREDRAG 
Det nære friluftslivet – kan bedre sam-
handling skape positive ringvirkninger 
for folkehelsa? 
daglig leder Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal

12.00-12.30 PLENUMSFOREDRAG 
Strategiutvalget for idrett – nye tanker 
og ideer om anlegg 
Alta kommue/representant strategiutvalget, 
Aase Kristin Abrahamsen

13.00- 14.00 Lunsj

14.00 -15.30 LANDSMØTE BPI

17.00-19.00 Studiebesøk Bugårdsparken

19.30  Tapasaften «Magasinet»



FREDAG 16. JUNI

Det tas forbehold om endringer i programmet

15.30-17.00   PARALLELLE SESJONER:

 SIKKERHET OG ANLEGG
15.00-15.30 Sikkert anlegg – alles ansvar! Gode eksempler fra Trondheim kommune    

Trondheim kommune / BPI, Jorid Gunnardatter Ferner 
15.30-16.00 Vann i anlegg – hva skjer når bekker åpnes og skolen er nærmeste nabo?   

 Vann- og avløpsetaten, Oslo kommune, Tharan Fergus
16.00-16.30 «Så spennende som mulig – så sikkert som nødvendig» – eksempler fra fjern  

og nær     Aktiv Arena, Øyvin Vestre

 IDRETT/NÆRMILJØ
15.00-15.30 Organisert, egenorganisert eller uorganisert idrett: Hva er spørsmålene,  

hva er utfordringen og hva er svaret? Idrettsforbundet, Per Tøien
15.30-16.00 Basisanlegg – skianlegg for fremtiden   Norges Skiforbund, Erik Aas Andersen
16.00-16.30 Dagens urbane aktivitetstrender – krever det ny tenkning og nye typer anlegg?    

Ungdom og fritid,  Thor Haave

 PARK/FRILUFT
15.00-15.30 Urbant landbruk og storbyliv – utfordringer og muligheter   

Nabolagshager, Helene Gallis
15.30-16.00 Malmø Stads blomsterprogram 2017   Malmø kommune, Karin Sjõlin, Mãrika Bark
16.00-16.30 Levende torg – et midlertidig byrom for byutvikling og innbyggermedvirkning 

Skedsmo kommune, Marianne Larsen

 BAD
15.00-15.30 Revidert forskrift, nye veiledere og standardiseringsarbeid    

BPI, Alice Boyd, Jon Steinar Tufte
15.30-16.00 Basseng for fremtiden – tanker rundt utvikling og teknologi   Per Rune Eknes
16.00-16.30 Kan flytende basseng  løse bassengkrisen i Norge? Lite-House as, Arils Hansen

19.30  Lokal aften/sosialt samvær

11.00-11.30 Kaffe med noe å bite i

11.30-12.00 PLENUMSFOREDRAG  
Spillmarked som fremtidig  
finansieringskilde til idrett  
og friluftsanlegg  
Norsk Tipping 

12.00-12.30 PLENUMSFOREDRAG 
Medias makt – nå og i fremtiden 
NRK, Eirik Solheim

12.30-13.00 AVSLUTNINGSFOREDRAG   

13.00-14.30 LUNSJ

08.30 -11.00   PARALLELLE BEFARINGER – BUSS OG TIL FOTS:

1. PARK OG BYUTVIKLING

Byvandring fra hotellet via Hvalfangstmonu-
mentet og til Preståsen. Fokus på byutvikling, 
parkene som aktivitetsområder og møteplasser, 
tilrettelegging for ulike brukergrupper. Urbant 
friluftsliv med fokus på sentralt beliggende kyststi.

2.  IDRETTSANLEGG

Bugårdsparken – en idrettspark i særklasse. 
Parkens utvikling fra 1879 frem til dagens flotte 
anlegg for rekreasjon og friluftsliv, og mer enn  
20 små og store idrettsanlegg. 
Idrettsanleggene på Oslofjord Convention  
Center, Brunstad i Stokke. Utvikling av Oslofjord 
Convention Center (OCC) til et av Europas største 
Convention og Resort anlegg innen 2021.                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
3. NÆRMILJØANLEGG

Breidablikk nærmiljøanlegg med akebakke, 
hinderløype, kunstgressflate mm. Et flott 
anlegg som er resultatet av lokalt engasjement og 
samarbeid mellom nærmiljøutvalg og kommune.

4. FRILUFTSLIV

Midtåsen og Mokollen – kultur og natur i et 
fredet parkanlegg. Midtåsen – Anders Jahres 
praktboligen og hageanlegg. Skulpturpaviljong 
med marmorskulpturer av Knut Steen, og utsikts-
punktet Mokollen.

5. YXENEY  

Østereøyas friluftsperle og statlig sikret 
friluftsområde. Et populært turmål året rundt. 
Fokus på sikring av arealer i strandsonen, ferdsel og 
tilrettelegging for ulike gruppers behov samtidig 
som vi ivaretar spennende friluftskvaliteter og 
opplevelser.

6.  BAD

Sandefjord svømmehall. Nybygde  garderober 
med spesiell fokus på universell utforming. 
 Sandefjord Lokalmedisinske senter med nytt 
terapibasseng.



HUSK PÅMELDINGSFRISTEN 24. APRIL 2017

Påmeldingsfrist til Landskonferansen 24. april 2017

Praktiske opplysninger

DELTAKERAVGIFT
Medlem BAD, PARK og IDRETT/NIF
T.o.m 24. april: kr 4.950,-
F.o.m 25. april: kr 5.950,-

Ikke medlem
T.o.m 24. april: kr 5.950,-
F.o.m 25. april: kr 6.950,-

FØRKVELD 14. JUNI  
Studiebesøk Bugårdsparken kr 350,- 
Tapasaften «Magasinet» kr 400,- 

KONFERANSESTED 15.-16. JUNI
Konferansen foregår på Scandic Park Sandefjord

OVERNATTING
Scandic Park Sandefjord
Priser rom/frokost pr. døgn pr. rom:
Enkeltrom pr. natt kr 1.130,-
Dobbeltrom pr. natt kr 1.330,-

PÅMELDING
Påmelding skjer via nettsiden                                                                                    
www.badparkogidrett.no                                                                                                             
Bekreftelse og faktura blir sendt på                                                                                                               
e-post etter mottatt påmelding.

Avbestillingsregler  
Avbestilling må skje skriftlig innen 15. mai. 
Betalt beløp blir refundert minus et 
 administrasjonsgebyr på kr 1.000,-                                                                                                      
Ingen refusjon ved avbestilling etter 15. mai.

KONTAKTINFORMASJON
Vedrørende spørsmål om påmelding                                                                                                
vennligst kontakt: 
Gyro Conference AS 
Tlf: 61 28 73 20 
e-post: landskonferansen@gyro.no

Andre henvendelser rettes til:
BAD, PARK OG IDRETT                                                                                                                                   
Tlf: 22 95 27 15                                                                                                                                          
e-post: badparkogidrett@nih.no


