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Den 9.-11. januar 2015 var nærmere 150 unge ledere samlet på
Hamar. I 2016 vil de alle spille en viktig rolle på Lillehammer
under Ungdoms-OL. Foto: Michael Eriksson

NB! Idrettsregistrering 2015
Pr dags dato har kun 106 av våre 370
lag registrert tall i forbindelse med
idrettsregistreringen.

Frivillighetsportalen til Ungdoms-OL har
åpnet!

Vi minner derfor om at
idrettsregistreringen lukkes den
31. januar!

Har DU lyst til å bidra?
Frister det med et nytt olympisk eventyr på
Lillehammer, Hamar og Gjøvik?
Frivillighetsportalen til Ungdoms-OL i 2016 har nå
åpnet og det er behov for 2500 frivillige.

Les mer om ordningen her:
Idrettsregistreringen 2015

Søk her: Frivillighetsportal

Fenomenal kronekamp ga
Flisa 2 millioner kroner
Trenerutdanning

Flisa idrettslag står i fare for å
gå konkurs. Torsdag denne uken
ble det dratt i gang en
kronekamp for å bidra til å redde
klubben.
"Alle" ville hjelpe Flisa AIL for å unngå konkurs.
Det ble en gedigen folkefest da kriserammede Flisa
AIL fylte Åsneshallen til randen for å redde
klubben. Hallen var stappet av folk, og det anslås
omtrent 1000 tilskuere innenfor dørene i løpet av
kvelden. Etter torsdagens kronekamp sitter de
igjen med over to millioner kroner.
Se intervju med styreleder i Flisa idrettslag, Erik
Aagaard; Østlendingen
Her er Glåmdalens rapport fra kronekampen i
Åsneshallen: Glåmdalen

Hedmark idrettskrets
og Olympiatoppen
Innlandet tilbyr eget
seminar for trenere
til ungdom.
Seminaret går over to
kvelder. Den ene
kvelden er trenerrollen
tema, mens vi under kveld to vil sette fokus på
prestasjonsmiljøet (hva kjennetegner et godt
prestasjonsmiljø?).
Idrettslag som ønsker å arrangere sitt eget seminar
med forelesere fra idrettskrets og Olympiatoppen,
kan ta kontakt med Avle Christen Bjørn på telefon
419 00 220.

www.idrett.no/hedmark
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Skole og idrett
Tilbud til morgendagens topputøvere i den
videregående skolen
Hedmark fylkeskommune har over en periode
jobbet med et tilbud innenfor spisset toppidrett.
Målet med å etablere dette tilbudet er å gjøre det
enda lettere å kombinere toppidrettsutvikling og
utdanning.
- Hedmark fylkeskommune skal gi et gratis tilbud
som er like bra som liknende tilbud på markedet.
Man skal ikke behøve å betale for å kunne

Norges Toppidrettsgymnas i Kongsvinger
med bowling
Norges Toppidrettsgymnas (NTG) er som kjent
etablert i Kongsvinger. Fra høsten 2015 blir det nå
et tilbud om bowling.
Det er med stor glede og stolthet at NBF kan
informere om at det vil tilbys en bowlinglinje på
NTG Kongsvinger fra høsten 2015. Sportslig
ansvarlig på skolen vil være Bjørn Einar Rudshagen.

kombinere toppidrett og utdanning. Vi vil at elevene
skal velge oss fordi vi har det beste tilbudet, sier
fylkesråd Aasa Gjestvang.
Hedmark idrettskrets har deltatt i denne
prosessen ut fra motivasjonen om at unge utøvere
fra Hedmark skal kunne bo og trene i hjemlige
omgivelser gjennom den videregående skolen.
Tre skoler og fem idretter
Tre skoler er valgt ut etter en søkeprosess, og alle
idrettslinjene på de videregående skolene ble
invitert til å søke.
Nord-Østerdal videregående skole kan tilby

Håndball, fotball og ishockey på Wang
Toppidrett i Hamar
Det blir oppstart av Wang
Toppidrett i Hamar fra høsten
2015. Eskil Ervik (bildet) er
ansatt som rektor.
Håndball, fotball og ishockey
synes å være klare. Det kan
også bli et tilbud innen
ski/langrenn og skøyter allerede
fra oppstarten, forteller Ervik til
Hedmark idrettskrets.

skiskyting og langrenn,
Elverum videregående skole kan tilby håndball og
Stange videregående skole kan tilby spisset
toppidrett innen friidrett og sykling.

Studèr dugnads- og arrangementsledelse

Tilbudene er gitt på bakgrunn av søknad og
toppidrettskultur pr i dag.
- Olympiatoppen er opptatt av 24-timersutøveren.
Det skal tilrettelegges for både idrettslig og

Er du engasjert i ledelse av frivillig arbeid og
ønsker å lære mer?
I samarbeid med -OL 2016 tilbyr Høgskolen i
Hedmark våren 2015 studiemodulen «Dugnads- og
arrangementsledelse - et samlings- og nettbasert
studium». Søknadsfristen er 1. februar.
Les mer her: Studium

menneskelig utvikling, sier Erlend Slokvik.
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Ottestadmodellen
Ottestad idrettslag ønsker
å skape en helhetlig
hverdag for barn og
ungdom når det gjelder
idrett. Derfor er det
etablert et tilbud til elever
i grunnskolen. Hittil har
tilbudet omfattet alle elever i 5.-7. klasse ved
Hoberg skole. Instruktører er blitt rekruttert
gjennom studenter ved Stange videregående skole idrettslinjen.

23. januar 2015

Fire unge skiløpere fra Hedmark får
representere Norge
Olympiatoppen har tatt ut 35 utøvere som skal
representere Norge i European Youth Olympic
Festival (EYOF) i Liechtenstein 25. til 30. januar.
Fire unge utøvere fra Hedmark får anledning til å
representere Norge under lekene:
Vegard Tiller – Moelv - Kombinert
Tonje Bakke - Elverum - Hopp
Hanna Midtsundstad - Våler - Hopp
Johanne Hauge Harviken – Strandbygda – Langrenn

Tilbudet går i korthet ut på at alle elever får et
tilbud om ulike idretter og lekbetonte aktiviteter
i skoletiden.

I tillegg er Marthe Rebne
Stenseth en del av
trenerteamet for hopperne.

Tolga IL med unikt skilek-anlegg

Foto: Johanne Hauge
Harviken fra Strandbygda
for Norge.
924 utøvere fra 45 nasjoner
deltar i Liechtenstein i slutten
av måneden. Alderen varierer fra 14-18 år, avhengig
av idrett. Norge er representert med 35 utøvere,
fordelt på seks av totalt åtte idretter.

Kongsvinger kunstløp i utvikling

Hedmark idrettskrets gratulerer Tolga med et nytt
og moderne skilek-anlegg som også omfatter fem
hoppbakker fra 5 til 70 meter.
Dette har blitt en utrolig flott arena og møteplass
for opplevelser i mange forskjellige aktiviteter
både sommer og vinter, sier Avle Christen Bjørn,
som overrakte kretsens maskot til leder av
Tolga IL, Trond Vilhelm Tollan i forbindelse med
åpningsrennet.
Skilekarenaen og hoppbakkene har kun vært mulig å
realisere gjennom et enestående dugnadsarbeid og
samarbeid mellom idrettslaget, kommune og
næringsliv, forteller næringssjef Knut Sagbakken i
Toga kommune.

Kongsvinger kunstløp ble
startet 13.02.2014, og på
under 1 år har de klart å
få 2 løpere klare til
konkurranser, de har
gjennomført Skøyteskole,
test 1,2 og 3 og startet i
sin første konkurranse i
Sarpsborg 11.01.2015.
Vi i Kongsvinger kunstløp er
kjempestolte, sier Hilde
Vrangsagen, konstituert
styreleder.
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