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Vi ønsker alle et Godt Nytt År  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2015 

Hedmark idrettskrets holder 

kurs, samlinger og temakvelder 

med mer ute i lokalidretten. Les 

mer om de ulike aktivitetene utover i nyhetsbrevet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjernespekket Idrettsgalla til Hamar  

 
Lørdag 10. januar 2015 skal det igjen arrangeres 

Idrettsgalla i Hamar OL-Amfi. Idrettsgallen er et 

direktesendt TV-show med utdeling av priser til 

Norges beste idrettsutøvere og med underholdning 

av høy klasse. Her kan du se hvem som skal 

underholde tv-seere og publikum på årets 

Idrettsgalla sammen med programleder Anne 

Rimmen: NRK 

 

 

Nominasjoner 

Juryens oppgave er å kåre de største prestasjonene 

på en arena hvor det ikke er de idrettsspesifikke 

konkurransekriteriene som skiller vinnerne. Her er 

nominasjonen til de ulike prisene: Nominasjon 

 

 

Årets ildsjel 

 

Vidar Alberti fra Hamar er blant de nominerte til 

det som blir betraktet som den gjeveste prisen på 

idrettsgallaen – Årets ildsjel. 

Tusenvis av dugnadstimer skal hylles i kategorien 

«Årets ildsjel» under Idrettsgallaen på Hamar.  

Du har fortsatt mulighet til å stemme frem din 

egen favoritt til prisen. 

09-10.01.15 Topptrenerseminar Hamar 

09-11.01.15 Ungdomsledersamling Hamar 

10.01.15 Idrettsgallaseminar Hamar 

10.01.15 Idrettsgalla (nasjonal) Hamar 

15.01.15 Kurs KlubbAdmin Kongsvinger 

 Hedmark idrettskrets   
  Idrettens Hus - Kjonerud Kompetansesenter  

  Løvstadvegen 7  

  2312 Ottestad    

  Sentralbord:   62 54 26 00   

  E-post:             hedmark@idrettsforbundet.no 
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http://www.idrett.no/hedmark
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://www.geekiti.com/wp-content/uploads/2014/12/2015.jpg&imgrefurl=http://www.geekiti.com/2014/12/seo-predictions-2015/&h=359&w=640&tbnid=nTOqsnRyoj_gzM:&zoom=1&docid=diHKqgyQD2W-fM&ei=wGSmVI_GE4q9ygOy5YGACw&tbm=isch&ved=0CEEQMygXMBc&iact=rc&uact=3&dur=3977&page=2&start=15&ndsp=20
http://www.nrk.no/sport/disse-stjernene-kommer-til-_idrettsgallaen-2015_-1.12081911
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Nominerte-til-Idrettsgalla-2015.aspx
mailto:hedmark@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/hedmark
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Idrettsgallaseminar 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I forkant av idrettsgallaen ønskes det velkommen 

til seminar lørdag 10. januar kl 12.30 – 14.30  

på Hotell Scandic Hamar. 

 

Temaet for seminaret er:  

 

Hvorfor barneidrett?  

- Hvilken verdi har barneidretten?  

- Er den kun et middel for toppidrett?  

- Er den til hinder for toppidrettsprestasjoner?  

- Hva slags innhold bør barneidretten i Norge ha? 

 

Idrettspresident Børre Rognlien åpner og lukker 

seminaret. Dan Børge Akerø er konferansier. 

 

Temaet «Hvorfor barneidrett?« vil bli belyst av 

kulturminister Thorhild Widvey,  

barneombud Anne Lindboe,  

prof. i sosiologi Mats Trondman,  

forfatter og idrettsentusiast Hedda Berntsen, 

Johann Olav Koss og 

toppidrettssjef Tore Øvrebø. 

 

Seminaret er gratis og åpent for alle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminar for trenere til morgendagens 

topputøvere i Hamar  
 

Fokus på trenerrollen! 

Førstkommende helg 

møtes 24 trenere fra til 

ulike idretter til samling 

i Hamar.  

Hedmark idrettskrets 

står ansvarlig for 

seminaret i samarbeid 

med Olympiatoppen. 

 

En av foreleserne er Hamars ishockey-ekspert, 

Torbjørn Orskaug (bildet). Orskaug jobber for 

Norges ishockeyforbund og som coach i 

Olympiatoppen. 

 

Denne seminar-rekken går over 4 samlinger og er 

fulltegnet. Vi vil imidlertid starte opp et nytt, 

tilsvarende seminar til høsten.  

Ta kontakt med Avle Christen Bjørn på telefon  

419 00 220 hvis dette er av interesse. 

 

 

 

Kurs KlubbAdmin på Kongsvinger 

 

 
 

 

Vi inviterer til kurs i KlubbAdmin i Kongsvinger 

torsdag 15. januar 2015, kl. 18.00-21.00. 

 

Kursholder er Jeanette Nilsen fra Norges 

Idrettsforbund.  

 

Målgruppe for kurset er medlemsansvarlige i 

hovedlag og i grupper i fleridrettslag. 

 

Påmelding innen 10. januar til: 

Helen.skansen@idrettsforbundet.no 

eller telefon 94 86 56 90. 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/hedmark
mailto:Helen.skansen@idrettsforbundet.no
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Ungdomslederseminar 
 

 

 

 

Helgen 9.-11. januar 2015 samles ca 120 unge 

ledere, og et 20-talls ledere til seminar i Hamar.  

 

Hedmark er representert med 26 unge lovende 

ledere i alderen 15-19 år, som i løpet av det siste 

året har deltatt på «Lederkurs for Ungdom» 

arrangert i regi av Hedmark Idrettskrets, Oppland 

Idrettskrets, Ungdoms OL og Norges 

Idrettsforbund.  

 

Deltakerne har fullt program, og følgende  

temaer vil bli belyst: 

-ungt lederskap i idrettsorganisasjonen,  

-idrettens verdiarbeid,  

-barneidrett,  

-“Olympisme og olympiske verdier”,  

-erfaringer fra det å være frivillig og å lede 

frivillige,  

-avgjørende faktorer for et godt arrangement og -

frivillighet- starten på en yrkeskarriere. 

 
 

* Har din klubb potensielle unge medlemmer som 

kunne tenke seg å delta på «lederkurs for ungdom», 

ta kontakt med Avle Christen Bjørn  

på telefon 419 00 220. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker to personer til Internasjonalt 

Olympisk Akademi 
Norges idrettsforbund søker etter to personer 

mellom 20 og 35 år som skal representere norsk 

idrett under Internasjonalt Olympisk Akademi.  

Søknadsfrist er 15. februar 

 

Kjenner du noen som kan være interessert? 

Les mer om kriterier her: Olympisk Akademi 

 

 

 

 

 

 

 

Over 220 millioner til idretten 

I 2014 har det blitt generert over 220 millioner 

kroner gjennom Grasrotandelen til idrettslag og 

foreninger over hele landet.  

 

«Grasrotandelen er en god mulighet for norske 

idrettslag til å skaffe seg noen ekstra kroner til 

klubbkassa. Siden over halvparten av Norsk 

Tippings kunder ennå ikke har valgt seg en 

mottaker, finnes det fortsatt et stort potensial til 

å verve flere grasrotgivere til klubben», 

sier kommunikasjonsrådgiver Roar Jødahl i  

Norsk Tipping. 
 

 

Du kan lese mer om saken og mottakere her: 

Grasrotandelen 

 

 

http://www.idrett.no/hedmark
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Internasjonalt-Olympisk-Akademi2015.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Over-220-millioner-til-idretten.aspx
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Hedersbevisninger 2015  
Hedmark idrettskrets ønsker å hedre 

tillitsvalgte som har utøvet en stor 

innsats for hedmarksidretten.  
 

Forslag på kandidater kan fremmes av 

idrettskretsstyret, særkrets, idrettsråd og 

idrettslag innen 15. mars 2015. 

 

Les mer om statutter og prisvinnere her: 

Hederspris Hedmark idrettskrets.  

 

Forslag på kandidater sendes Bjørn Kristiansen  

 

 

 

 

 

 

Idrettsregistrering 2015 
Vi minner om idrettsregistreringen i 

2015 som åpnet for registrering 

02.01.2015. 

Brev og mail med informasjon ble 

sendt fra Norges idrettsforbund 

(NIF) 02.01.2015. 

 

Idrettsregistreringen gjennomføres fra  

2. januar til 31. januar ved at idrettslagene 

rapporterer nøkkelinformasjon inn til NIF på en 

enkel nettbasert løsning. 

 

Tallene fra idrettsregistreringen danner grunnlag 

for ulike økonomisk støtteordninger (lokale 

aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler 

etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen 

grunnlag for statistikker om og for idretten. 

 

Les mer om ordningen her:  

Idrettsregistreringen 2015 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Gladnyhet om mva-kompensasjon  

til idrettsanlegg 
Rett før jul ble det gitt ytterligere tildeling i mva-

kompensasjon for bygging av idrettsanlegg.  

Det vil si at avkortingen for 2014 kun ble på 0,02%!  

 

Her kan du se hvilke idrettsanlegg som har fått 

mva-kompensasjon i 2014: Idrettsanlegg 2014 

 

 

 

 

 

Hjertestarter til Storhamar håndball 
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke - Hamar 

(LHL) i samråd med Hedmark idrettskrets besluttet 

å overrekke en hjertestarter til Storhamar 

håndball. Overrekkelsen foregikk i forbindelse med 

kamp på Storhamars hjemmebane Prestrudhallen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette satte daglig leder i Storhamar håndball, Erik 

Stensrud, stor pris på.  

På bildet ser vi Erik Stensrud sammen med Grethe 

Jordheim fra LHL – Hamar og de nybakte 

europamestre for Norge Maja Jakobsen og  

Betina Riegelhuth. 

 

http://www.idrett.no/hedmark
http://idrett.forbundetonline.no/krets/hedmark/omidrettskretsen/Sider/Hedersbevisninger.aspx
mailto:bjorn.kristiansen@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
https://lottstift.no/momskompensasjon/tal-og-rapportar-im/idrettsanlegg-2014/
http://www.hedmark.org/

