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Tina Thorsen blir ny Organisasjonssjef i 

Hedmark idrettskrets 
 

Tina Thorsen (46) er 

ansatt som 

Organisasjonssjef i 

Hedmark idrettskrets 

I konkurranse med 23 

andre søkere, falt 

valget på Tina Thorsen 

 

Hun kommer fra 

jobben som prosjekt-

leder i Nabolaget hos Norsk Tipping, hvor hun har 

innehatt ulike posisjoner. Tina har også vært 

Markedsdirektør i Stange Energi. 

 

Hun har vært aktiv håndballspiller på toppnivå og 

innehatt sentrale tillitsverv i fotball og håndball. 

Senest som styreleder i Storhamar Håndball 

Bredde. 

- Vi er svært godt fornøyde med ansettelsen av 

Tina Thorsen, sier Tor Rullestad, styreleder i 

Hedmark Idrettskrets. Hun har de egenskapene vi 

trenger for å utvikle kretsen videre, og vi ser fram 

til hennes inntreden i januar, fortsetter Rullestad. 

Tina på sin side, er svært ydmyk og glad over 

ansettelsen.  

- Jeg ser at det er en stor oppgave jeg har påtatt 

meg. Vi er 370 lag og omlag 85.000 medlemmer 

i Hedmark Idrettskrets, så det er mange vi i 

kretsen representerer. Det er mange flinke folk 

som jeg gleder meg til å bli kjent med og arbeide 

sammen med. 

 

Tina tilrer stillingen i januar. Inntil da vil Ingvild 

Reitan fungere som organisasjonssjef.  

 

 

 

Ledermøtet 4. og 5 september  

falt i smak hos deltakerne 

Etter at nyvalgt Idrettsstyremedlem Sigbjørn 

Johnsen hadde hilst til ledermøte, leverte Frode 

Kyvåg, som vanlig, et engasjert foredrag om 

tilhørighet, frivillighet og verdibasert klubbdrift. 

 

Forsamlingen forventet at Njål Berge (bildet) fra 

Storhamar Ishockey skulle komme med fasiten for 

økonomisk suksess, og ble vel kanskje overrasket 

over at i bunnen for all suksess lå engasjement, 

verdiforankring og fellesskap. Samtidig var han 

stadig nysgjerrig på nye inntektsmuligheter og 

kreative løsninger for driften.  

 

Torfinn Kringlebotten fortalte om 

markedsaktivitetene i sitt kjære Ottestad IL. 

Ottestad selger ikke hva de gjør med hva de er! 

 

Tore Sletvold, markedssjef i Sparebank 1, la også 

vekt på at samarbeidspartnere til banken måtte 

være verdibasert og framtidsrettet i sitt 

idrettsarbeid for å være interessante.  

 

Oppsummering fra ca 60 deltakere gir uttrykk for 

at ledermøtet har vært svært vellykket og gitt ny 

inspirasjon! 
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Prisvinnere 

Under middag fredag kveld på vårt ledermøte var 

det tid for å hedre ildsjeler i Hedmarksidretten.  

 

Lars Terje Mehus fra Moelv IL ble tildelt 

idrettskretsens plakett for sin innsats for idretten 

gjennom mange år.  

Kongsvinger IL Friidrett, ved Håkon Aasvestad, 

ble tildelt idrettskretsens diplom for fortjenstfullt 

arbeid for idretten. 

Vi gratulerer med vel fortjente utmerkelser! 

Bildet fra venstre; Håkon Aasvestad, KIL Friidrett og 

Lars Terje Mehus, Moelv IL 

 
 
 

Idrettspolitisk dokument (IPD)  

2015-2019 
Idrettspolitisk dokument 

(IPD) 2015-2019 er nå 

ferdigstilt. Dokumentet 

er elektronisk tilgjengelig 

her; IPD    

 

Norges idrettsforbund 

håper den endelige 

versjonen av 

Idrettspolitisk dokument 

2015-2019 vil være til 

stor nytte i arbeidet med 

å implementere 

idrettspolitikken. 

 

 

Idrettens tematurne til Tynset, Åsens 

og Eidskog 

 

Årets tematurne i Hedmark idrettskrets handler 

mye om hvordan vi kan rekruttere unge til 

idretten.  

 
Hedmark idrettskrets er opptatt av å dele kunnskap 

og erfaringer med de som holder på der det skjer – 

i lokalidretten. 

Idrettens tematurne stopper på Tynset  

2. november, der vi forsøker å gjenta suksessen 

fra i fjor sammen med idrettslinja på Nord 

Østerdal v g skole og idrettslagene i Nord Østerdal.  

Tema: Foreldrerollen, der vi bla får besøk av John 

Northug.  

 

V stopper også lengst sør i fylket.  

Sammen med Skotterud IL og idrettsrådgiveren i 

Glåmdal skal vi se på hvordan vi kan rekruttere og 

skolere unge frivillige og tillitsvalgte til idretten. 

 

Idrettsrådet i Åsnes ønsker å sette fokus på 

idrettens verdier og ren idrett.  

Nå får de besøk av tematurneen, som kommer til 

Flisa i slutten av oktober. 

 

Ønsker du nærmere opplysninger om Idrettens 

tematurne, kontakt Avle Christen Bjørn på  

tlf 419 00 220. 
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Hva kan et idrettslag gjøre når 

medlemmer ikke betaler? 

Vi mottar stadig henvendelser om hva et idrettslag 

kan gjøre når medlemmer ikke betaler 

medlemskontingenten. Norges idrettsforbund har 

laget en utredning som kan brukes i rådgiving mot 

idrettslagene. 

 

Les mer om saken her; Utredning 

 

 

 

 

Ulovlig for idrettslag å samarbeide med 

Spilleautomater.com 

 

Flere idrettslag har 

den siste tiden blitt 

kontaktet av 

spillselskap med tilbud 

om samarbeid.  

Særlig har selskapene 

Spilleautomater.com 

og Folkeandelen vært 

offensive i sin verving.  

 

Norges idrettsforbunds klare anbefaling overfor 

idrettslag er å avvise alt samarbeid da det er 

lovstridig! 

 

Les mer om saken her; Spilleautomater 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor arrangere Ungdoms-OL  

 
Lillehammer 2016 er vertskap for de  

2. vinterolympiske ungdomsleker.  

I 10 dager mellom 12.-21. februar 2016,  

vil 1 100 unge utøvere (15-18) fra 70 nasjoner 

konkurrere i 70 medaljeøvelser i de 15 olympiske 

vinterdisiplinene.  

Nye innovative øvelser vil stå på programmet.  

 

Ungdoms-OL handler også om mer enn 

idrettsprestasjoner og idrettsglede; 

«Spreng grenser, skap morgendagen» er 

mesterskapets motto, og symboliserer at dette skal 

være et arrangement av, med og for unge 

mennesker. 

 

Du kan lese mer om Ungdoms-OL her: 

https://www.facebook.com/Hedmark-idrettskrets-

189896094357377/timeline/ 
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