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Seminar om «idrett og økonomi» 
Som tidligere omtalt avholder vi vårt ledermøte på 

hotell Scandic Elgstua i Elverum til helgen, 

4.-5. september (fra kl 18.00 fredag – lunch 

lørdag). 

 

Ledermøtet er et viktig samlingssted for ALLE som 

er engasjert i idretten uavhengig av rolle/verv i 

idrettslaget, idrettsrådet eller særkretsen. 

 

Hovedtema denne gangen er «Idrett og økonomi». 

Idrettens økonomiske utfordringer er et 

brennaktuelt tema. 

 

Har du ikke meldt deg på? Send en mail med 

forespørsel til helen.skansen@idrettsforbundet.no, 

eller ring 94 86 56 90. 

 

  

Vi kan presentere følgende foredragsholdere: 

 Sigbjørn Johnsen, 

fylkesmann i Hedmark og 

styremedlem i Norges 

idrettsforbund, er 

førstemann ut, etter at 

vår styreleder Tor 

Rullestad har innledet.  

Vi skal ikke se bort fra at 

den tidligere finansministeren har ett og annet å 

bidra med når det gjelder økonomi og idrett. 

 

 

 

  Frode Kyvåg. 

‘Merkevarebygging og 

profilering’ er overskriften 

når Frode entrer scenen.  

Å få med seg frivillige på 

dugnad er ikke like lett som 

før. Frode Kyvåg har ideer 

til hvordan man kan 

    imøtekomme utfordringen. 

 
 Njål Berge forteller om 

«Snuoperasjonen» i 

Storhamar Dragons. 

 Hva skjedde da klubben 

gikk fra økonomisk krise til 

sportslig suksess?   

 Storhamar Dragons var på 

konkursens rand.  En gigantisk 

snuoperasjon ga nytt håp og sportslig suksess. 

Suksessen ser ut til å fortsette i år.  

Leder for snuoperasjonen, Njål Berge (bildet) vil på 

idrettens ledermøtet gi et innblikk i hva man har 

tenkt og gjort for å snu skuta som gikk mot konkurs 

til å bli en hensiktsmessig organisasjon som også kan 

levere sportslige prestasjoner på et høyt nivå. 

 

Torfinn Kringlebotten, 

styreleder i Ottestad IL, 

snakker om klubbens 

markedsarbeid.  

Ottestad IL er en klubb som tør 

å satse, og gir oss innblikk i 

klubbens arbeid for å finansiere driften. 

 

 

Tore Slettvold, Sparebanken 

Hedmark, orienterer om 

filosofien bak bedriftens 

samfunnsengasjement og hvilke 

forventninger de har til idretten 

de støtter. Hvordan tenker 

sponsorene? 

 
 

 Hedmark idrettskrets   
  Idrettens Hus - Kjonerud Kompetansesenter  

  Løvstadvegen 7  

  2312 Ottestad    

  Sentralbord:   62 54 26 00   

  E-post:             hedmark@idrettsforbundet.no 

  Hjemmeside:    www.idrett.no/hedmark   
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Bilder av barn på nett 

Mange lurer på hvilke regler som gjelder for 

publisering av bilder av barn på idrettslagenes 

nettsider og i sosiale medier.  

 

Dersom man ønsker å bruke bilder på sine nettsider 

skal man ha innhentet et godkjent samtykke fra alle 

på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er 

under 15 år. Samtykke skal hentes inn før 

offentliggjøringen. 

Datatilsynet har laget en veileder "I beste mening" 

og et forslag til samtykkeerklæring. 

 

Les mer om regler her: 

https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/bilder-av-

barn-pa-nett/ 

 

Få inn idrettspolitikere i kommunestyret! 
Idrettens viktigste saker ved kommune- og 

fylkestingsvalget i år er idrettsanlegg, rammevilkår 

for frivilligheten og mer fysisk aktivitet i skolen. 

Bruk idrettens valgkupong og finn ut hva 

lokalpolitikerne vil gjøre for idretten kommunen. 

 
Les mer om saken her: Idrettspolitikere 

Idrettens tekstilinnsamling 

Norges idrettsforbund har inngått en 

samarbeidsavtale med UFF og Right To Play, hvor 

idrettslag gjennom "Idrettens tekstilinnsamling" 

blir oppfordret til å bidra til innsamling av klær, sko 

og andre tekstiler i containere til inntekt for sitt 

idrettslag, samt bidra til at jenter i utvalgte land i 

sør får utdannings- og idrettstilbud. 

 

Tirsdag 1. september ble det sendt det en e-post til 

alle idrettslag i Norge om ordningen. Les mer om 

ordningen her: Idrettens tekstilinnsamling 

 

 

 

Idèmyldringskvelder 
 «Den gode treningen for barn og unge» er tema på 

idèmyldringskveldene som nå går rundt i Hedmark. 

Engerdal sportsklubb, Os IL, Austmarka IL, Tynset 

IF og Team Beak Ma Taekwondoklubb var først ute, 

og har dermed fått denne temakvelden gratis. 

Dette er en praktisk kveld med vektlegging av 

basistrening i et lekende perspektiv, med fokus på 

motorikk og kroppsbeherskelse  

 

 

http://www.idrett.no/hedmark
https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/bilder-av-barn-pa-nett/
https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/bilder-av-barn-pa-nett/
https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/dugnad-du-kan-bidra-til-a-fa-inn-idrettspolitikere-i-kommunestyret/
https://www.idrettsforbundet.no/nyhet/nif-samarbeider-med-uff-og-right-to-play-om-idrettens-tekstilinnsamling/
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Styrearbeid i praksis 
Hva er det viktigste å huske på for deg som sitter i 

klubbens styre? Kort fortalt er dette 

hovedbudskapet i kveldskurset Styrearbeid i 

praksis som Hedmark idrettskrets arrangerer 

sammen med idrettslagene.  

Det er idrettslaget som må ta initiativ til kurset og 

samle deltagere på eget sted. Hedmark 

idrettskrets stiller med kurslærer og tar 

kostnadene.  

 

 

Kurstilbud    

Hva slags behov for kurs 

og seminar har ditt idrettslag i høst? 

 

Ditt idrettslag eller idrettsråd kan nå søke om kurs 

for høsten 2015. Vi kan fortsatt tilby følgende 

gratis kurs: 

1) Kurs for trenere og instruktører innen 

barneidrett (3 kvelder) 

2) Klubbesøk. Hedmark idrettskrets tar 

gjerne imot invitasjon.  

3) Startmøte om status og mål i min 

klubb/gruppe eller idrettsråd.  

Hedmark idrettskrets stiller med veileder.  

4) Styrearbeid i praksis (4 timer)  

5) Økonomi og regnskap (4 timer) 

6) Hvordan søke om spillemidler til anlegg? 4 

Bestillinger gjøres til Avle Christen Bjørn på 

telefon 419 00 220 eller mail 

avleChristen.Bjorn@idrettsforbundet.no 

 

 

 

 

 

 

 

Stor satsing på ungdom før Ungdoms-OL 

Ungdoms-OL arrangeres på Lillehammer, Gjøvik og 

Hamar i 2016. Hedmark idrettskrets har sammen 

med NIF, OL-arrangørene og Hedmark 

Fylkeskommune hatt en storstilt satsing på å 

rekruttere og skolere unge arrangører, trenere og 

ledere. 

 

 

54 ungdommer i alderen 16-20 år har gjennomført 

‘Lederkurs for ungdom’ som er grunnutdanningen 

for frivillige i ungdoms-OL.  

 

10 unge ledere i alderen 20 til 30 år er tatt opp i en 

ressursgruppe for Unge ledere i Hedmark 

idrettskrets. Disse unge lederne skal blant annet 

være med å planlegge fakkelarrangementer på fire 

steder i fylket i begynnelsen av februar 2016.  

 

Vi vil komme tilbake med beskrivelse av 

fakkelarrangementene i senere nummer av 

nyhetsbrevet. 
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