
                                 

                NYTT FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  
                        

                                           NR 2/2015       Februar  2015   

Oppland Idrettskrets, Fakkelgården, Storhove, 2624 Lillehammer. 
Tlf. 612 79 444. Hjemmeside: www.idrett.no/oppland. E-post: oppland@idrettsforbundet.no  

Facebook: Oppland idrettskrets  

1 

 

Følg Oppland idrettskrets på sosiale 

medier også i 2015! 
 

I tillegg til hjemmesiden vår 

www.idrett.no/oppland, finner du oss nå også på: 

 

Facebook: https://www.facebook.com/opplandik  

 

Twitter: som @opplandidrett, 

https://twitter.com/opplandidrett  

 

Instagram: @opplandidrettskrets. 

 

Sosiale medier er, sammen med hjemmesiden, vår 

viktigste nyhetskanal. Lik derfor siden vår på 

Facebook og følg oss på Twitter, så får du all 

informasjon og oppdateringer som vi legger ut. 

 

 
 

 
 

Barneidrettsforsikring 

 
Norges idrettsforbund har inngått avtale om 

barneidrettsforsikring med Gjensidige. 

 

 
 

Les mer om dette her: 

 

Gjensidige barneidrettsforsikring 

 

 

 

 

 

Lederkurs for ungdom 
 

  

 
Ungdom i Oppland bør holde av helgen 17.-19. 

april 2015! Da arrangerer Oppland idrettskrets, 

sammen med Ungdoms-OL, Lederkurs for 

ungdom. Dette er et kurs for ungdom mellom 15-

19 år som forbereder deltakerne på lederverv i 

ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. 

Ungdommene får relevant kompetanse til å delta 

aktivt der beslutningene tas i de ulike 

organisasjonsleddene. Og ikke minst blir det mye 

sosiale aktiviteter og en flott mulighet til å bli 

kjent med andre ungdommer fra Oppland og 

bygge nettverk. Denne helga er det også 

Ungdomslekene på Lillehammer, så det vil bli en 

fartsfylt og spennende idrettshelg! 

 

Ungdommer som går dette kurset, vil også bli en 

del av et løp vi har gående sammen med 

Ungdoms-OL, og vil være en del av 

frivillighetscrewet til YOG2016 framover mot 

lekene. Vi håper mange ungdommer VIL, KAN og 

TØR, og at klubber vil satse på ungdommen og 

sende dem på kurs! Engasjert og kunnskapsrik 

ungdom vil komme idretten i Oppland til gode! 

Håper vi ser mange ivrige ungdommer på 

Lillehammer denne helga! 

Invitasjon med program og påmelding vil bli sendt 

ut om kort tid.  

Les mer om Lederkurs for ungdom. 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/oppland
https://www.facebook.com/opplandik
https://twitter.com/opplandidrett
http://www.idrett.no/krets/oppland/nyhetsarkiv/Sider/barneidrettsforsikring.aspx
http://www.idrett.no/krets/oppland/nyhetsarkiv/Sider/barneidrettsforsikring.aspx
http://www.idrett.no/krets/oppland/utdanning/Sider/Lederkursforungdom.aspx
https://www.facebook.com/opplandik


                                 

                NYTT FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  
                        

                                           NR 2/2015       Februar  2015   

Oppland Idrettskrets, Fakkelgården, Storhove, 2624 Lillehammer. 
Tlf. 612 79 444. Hjemmeside: www.idrett.no/oppland. E-post: oppland@idrettsforbundet.no  

Facebook: Oppland idrettskrets  

2 

 

One Year To Go… 

 

 

 
Det er nå under ett år igjen til Ungdoms-OL 

braker løs! Dette har blitt markert både på 

Lillehammer, Gjøvik og Hamar. 

På Lillehammer ble det avduket en 

nedtellingsklokke som teller ned til starten på 

lekene. 

 
Kronprins Håkon var med på avdukinga av 

nedtellingsklokka. 

 

 
Mange hadde funnet veien til Lilletorget for 

markeringen av ett år igjen. Herlig med OL-

stemning i Oppland igjen! Vi gleder oss! 

 

 

 

Idrettslagsbrosjyre på ni språk! 

 
Norges idrettsforbund, i samarbeid med 

Kulturdepartementet, lanserer nå 

idrettslagsbrosjyren «Bli med» på ni ulike språk.  

 

Brosjyren, som kan tilpasses hvert enkelt 

idrettslag, blir et relevant og svært viktig verktøy 

for idrettslagenes inkluderingsarbeid 
 

 

 

 
Brosjyren «Bli med» er oversatt til arabisk, farsi, 

pashto, somali, urdu, tyrkisk, polsk, engelsk og 

norsk.  

 

- Det er Kulturdepartementet som har finansiert 

brosjyren som igjen er et resultat av rapporten 

«Kom igjen, jenter» som så på jenter med 

minoritetsbakgrunn og deltakelse i organisert 

idrett. Vi håper brosjyren vil bidra til at det blir 

enklere for alle med minioritetsbakgrunn å ta del i 

norsk idrett, sier Inge Andersen, generalsekretær i 

Norges idrettsforbund.  

 

Les mer om dette her: 

 

Idrettslagsbrosjyre 
 

 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/krets/oppland/nyhetsarkiv/Sider/Idrettslagsbrosjyre-på-ni-språk.aspx


                                 

                NYTT FRA OPPLAND IDRETTSKRETS  
                        

                                           NR 2/2015       Februar  2015   

Oppland Idrettskrets, Fakkelgården, Storhove, 2624 Lillehammer. 
Tlf. 612 79 444. Hjemmeside: www.idrett.no/oppland. E-post: oppland@idrettsforbundet.no  

Facebook: Oppland idrettskrets  

3 

 

Nasjonal idrettsrådskonferanse 

 
Norges idrettsforbund inviterer til nasjonal 

idrettsrådskonferanse helgen 17.-19. april 2015. 

Konferansen vil holdes på Scandic Hell (tidligere 

Rica Hell Hotell) på Stjørdal. 

 

Konferansen er viktig for å utvikle idrettsrådene 

til å gjøre en best mulig jobb i samspillet mellom 

kommunene og lokalidretten. Det er også en 

viktig møteplass. Oppland idrettskrets vil være 

representert og vi håper mange idrettsråd i 

Oppland vil prioritere denne konferansen, slik at 

vi kan møtes og ha en konstruktiv dialog. Oppland 

idrettskrets støtter hvert idrettsråd med kr. 2000 i 

reisestøtte til idrettsrådskonferansen. 

 

Les mer om konferansen her: 

Nasjonal idrettsrådskonferanse. 

 

Vi er opptatt av å styrke idrettsrådene sin posisjon, 

og vil derfor også invitere til oppfølgingsmøter 

med idrettsråda regionvis utover høsten. Dette vil 

forhåpentligvis kunne være en fin møteplass for 

erfaringsutveksling på tvers av idrettsråd i de 

respektive regioner. Vi kommer nærmere tilbake 

til dette. 

 

Momskompensasjon idrettsanlegg 

 
Det er nå klart for en ny søknadsrunde for de som 

skal søke om momskompensasjon for bygging av 

idrettsanlegg. Søknadsfristen er 4. mai.  

 
  

 
 
Les mer om dette her: 

Momskompensasjon idrettsanlegg 

 

Møte med komite for kultur,miljø og 

næring 

 

 

 
Oppland idrettskrets hadde den 12. februar møte 

med Oppland fylkeskommune sin komite for 

kultur, miljø og næring på Granavolden 

Gjæstgiveri. Dette ble et konstruktivt møte der vi 

blant annet diskuterte en evt. ny 

partnerskapsavtale. I tillegg fikk vi presentert noe 

av det vi har fokus på om dagen, blant annet 

Ungdoms- og mentorprosjektet, Lederkurs for 

ungdom, kombinasjon toppidrett og utdanning og 

anleggsplan for Oppland.   

 

Toppidrett og utdanning 

 

 

 
NIF/Olympiatoppen og Høgskolen i Lillehammer 

inviterer til ny konferanse om toppidrett og 

utdanning på Lillehammer den 22. – 23. april 

2015. Målet med konferansen er å rette søkelyset 

på toppidrettsutøvere som ressurs for samfunnet, 

belyse forutsetninger for en god overgang fra 

toppidrettskarriere til livet etter karrieren. 

NB! Frist for påmelding 20.februar. 

 

Les mer her: 

Konferanse om toppidrett og utdanning 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/krets/sor-trondelag/kalender/Sider/Idrettsr%C3%A5dskonferansen-2015.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Momskompensasjon-idrettsanlegg2015.aspx
http://www.idrett.no/kalender/Sider/Toppidrett-og-utdanning-.aspx
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Hafjell blir nasjonalanlegg 

 
Kulturminister Torhild Widvey kom til Hafjell 

med både penger og en veldig gledelig nyhet! 

 

 

 
Det nye nasjonalanlegget vil bli arena for bredde 

og elite og skal brukes til trening, konkurranser og 

mesterskap, sier kulturminister Thorhild Widvey i 

en pressemelding fra Kulturdepartementet.  

- I løpet av det neste året skal det arrangeres 

junior-VM i mars 2015 og ungdoms-OL i februar 

2016.  Hafjell nasjonalanlegg er viktig for 

alpinklubbene og vil bidra til rekruttering av barn 

og ungdom.  

 

Les mer om dette her: 

Hafjell blir nasjonalanlegg 
 

 

En idrettens hedermann fyller 100 år!  
 

 

 
 
Oppland idrettskrets gratulerer tidligere NIF leder 

Johan Christian Schønheyder så mye med fylte 

100 år! 

 

Les mer om hedersmannen her: 

Johan Christian Schønheyder 
 

 

Klubbutvikling 

 

 
 

Samsvarer nå-situasjon med ønsket situasjon? Har 

klubben en definert virksomhetsplan? Har styret i 

klubben god oversikt over de lover og regler som 

klubben må forholde seg til?  

Det er mye et idrettslag skal forholde seg til, og de 

fleste klubber møter på utfordringer i hverdagen. 

Kanskje er det også vanskelig å se hvordan man 

skal klare å utvikle seg videre mot en bedre 

fremtidig situasjon. Da kan det være nyttig å søke 

hjelp hos idrettskretsen, og kanskje få besøk av en 

av våre klubbveiledere. Et klubbesøk er gratis, og 

vi tilbyr flere klubbutviklingstiltak. 

Se hjemmesiden vår, www.idrett.no/oppland  for 

oversikt over alle tilbud, eller kontakt Roger på: 

roger.aa.djupvik@idrettsforbundet.no, eller tlf 

91827841 for nærmere informasjon/avtale. 

 

 

 
 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Hafjell-blir-nasjonalanlegg.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Johan-Christian-Schonheyder-fyller-100-ar.aspx
http://www.idrett.no/oppland
file://ts-brukere/tsusers$/rogdju/Documents/Nyhetsbrev/roger.aa.djupvik@idrettsforbundet.no

