
Anleggskonferanse  
Quality Hotell, Fredrikstad 

Nærmiljøanlegg – idrettsanlegget som en åpen og aktiv møteplass! 

Fredag 22. oktober kl 17:00-21:00  
Lørdag 23. oktober kl 09:00-12:30   

Anleggskonferansen arrangeres av 
Viken idrettskrets i samarbeid med 
Viken fylkeskommune og 
Fredrikstad idrettsråd.



Fredag
17.00-17.10  Velkommen 
  Siri Martinsen – varaordfører Fredrikstad kommune  
  Roar Bogerud – leder Viken idrettskrets
  Hilde Stokke – varamedlem Viken idrettskrets
17.10-17.40  Livslang idretts- og aktivitetsglede
  - Modell for livslang idrett 
  - Utvikling av idrettsanleggene – nærmiljøanlegg som 
    møteplass- eksempler 
  Øyvind Thorsen - seninorrådgiver Viken idrettskrets
  Oddleif Dahlen - rådgiver Viken idrettskrets
17.40-18.10  Nærmiljøanlegg og spillemidler - Viken fylkeskommune 
  - Fylkeskommunens rolle og kommunens rolle
  - Hva kan det søkes om?
  - Hvor mye kan man søke om?
  - Hvorfor ha anlegg for egenorganisert aktivitet i idrettsparken?
  - Riktig anlegg på riktig sted.
  - Hvem er målgruppen? 
  - Medvirkning fra de som skal bruke anlegget
  Torunn Korneliussen- rådgiver Viken fylkeskommune
  Stig-Arild Kleven - rådgiver Viken fylkeskommune 
18.10-18.20  Flere, bedre og klokere anlegg – 
  hvordan kan stiftelser bidra  
  Steinar Sæthre - Sparebankstiftelsen 
18.20-18.40  Idrettsanlegget som en aktiv møteplass – utvikling av   
  idrettsanleggene  
  - Hva vil ungdommen ha?
  - Hvordan kan ungdommen få medvirke?
  - Hva treffer jenter/gutter? 
  Marte Bøhm Nordahl - fagkonsulente Viken idrettskrets 
  Ungdomsutvalget Viken idrettskrets
18.40-19.00 Kartlegging og medvirkning – IFE i Halden 
  (Institutt for energiteknikk) – ny teknologi!et web-basert    
  verktøy som gjør det mulig for ungdom å medvirke i utvikling av   
  sitt nærmiljø.
  Fremtidens brukermedvirkning - en verdensnyhet fra 
  Halden! 
  Michael N. Louka

Fredag forts... 
19.00-19.15  Pause
19.15-19.35 Norges Cricketforbund – nærmiljøanlegg for alle
  - Hvordan ser forbundet for seg nærmiljøanlegg for cricket?
   Gry Bruaas - generalsekretær
19.35-19.55  Norges ishockeyforbund – nærmiljøanlegg for alle
  - Hvordan ser forbundet for seg nærmiljøanlegg for isbaner 
  Ottar Eide - Generalsekretær
19.55-20.30  Felles oppsummering og spørsmål/gruppearbeid med  
  oppsatte refleksjonspunkter 
21.00   Middag

Lørdag 
09:00-09.30  Idrettslag, skole, kommune, lokalsamfunn, øvrig 
  frivillighet hånd i hånd om gode nærmiljøanlegg
  Et idrettslags erfaringer med å kombinere idrett og  
  nærmiljøanlegg.
  Lervik IF – lokalsamfunn –Thor Martinsen daglig leder
09.30-10.10  Vi forflytter oss til Kråkerøy 
  (se og høre om idrettsanlegget) – felles buss 
10.10-11.00 Kråkerøy IL – i blomstring for generasjoner! 
  Idrettsanlegg og skolemiljøet hånd i hånd    
  Idrettslaget I dag med ca 1100 medlemmer og en egen  
  dugnadsgjeng. «Gjengen» styres av Tom Hermansen, tidligere  
  idrettssjef i Fredrikstad kommune, nå frivillig i idrettslaget.
11.00-11.30  Vi forflytter oss til neste anlegg (felles buss) 
11.30-12.30 StjerneVærste – løkka er tilbake!  
  Stjernen Ung har 320 aktive barn, 11 lag – men bare én  
  isflate. De tok skjeen i egne hender – og bygde sin eget  
  1800-kvadratmeter store idrettshall, helt på dugnad. 
  Roy Freddy Andersen - leder Stjernen ung
12.30  Avslutning

Program

Anleggskonferanse Fredrikstad



StjerneVærste er bygget på dugnad på tre måneder på nyåret 2021. Det er under et år siden Værste tilbød det 1.800 kvadratmeter store hallen til Stjernens 
barn og unge i Fredrikstad Du får her anledning til se hva et gammelt industrilokale kan bli, og som Roy Freddy tidligere har uttalt: 
– Hvis StjerneVærste skal være et eksempel på noe som helst, må det være hvilken enorm kraft som ligger i et idrettslag når man først mobiliserer. Men ikke 
bare foreldre har bidratt. Vi har opplevd en enorm giverglede og dugnadsånd blant firmaer og enkeltpersoner.

Før

Etter

Påmelding
Anleggskonferanse Fredrikstad

PRIS 
Konferansen er gratis. 
Overnatting og middag må dekkes av den enkelte deltager. 

Kr 1.206,- overnatting i enkeltrom
Kr   540,- 3 retters middag uten drikke

https://events.provisoevent.no/osloidrettskrets/events/anleggskonferanse/register

