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Godt nytt år til alle i Opplandsidretten! 

 

 

 

 

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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Unge ledere og mentorer på Idrettsgalla-

helg! 

 

 
 

 

Under idrettsgallahelgen var 110 unge ledere fra 

hele landet samlet på Hamar. Fra Oppland deltok 

13 ungdommer, og det ble en veldig bra helg med 

mye bra faglig innhold, idrettsgallaseminar og 

ikke minst selve Idrettsgallaen. Dette var et veldig 

bra tilbud gitt av NIF og Ungdoms-OL retta mot 

ungdommer fra hele landet som har gått Lederkurs 

for ungdom, og som vi i Oppland idrettskrets 

sjølvsagt støtter opp om. En flott mulighet for 

ungdommen til å få faglig påfyll, bygge nettverk 

og ikke minst delta på sosiale aktiviteter! 

Av temaer som ble tatt opp var: 

 

- Ungt lederskap i idrettsorganisasjonen 

- Idrettens verdiarbeid 

- Barneidrett 

- Olympisme og olympiske verdier 

- Erfaringer fra frivillig arbeid 

- Hvordan lage et godt arrangement? 

- Frivillighet – starten på en yrkeskarriere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Kjerstil Stenseng informerte om Ungdoms-OL. 

 

 
Jan-Åge Fjørtoft holdt et spennende foredrag om ungt 

lederskap. 

 

 
Inge Andersen roste ungdommen og vektla viktigheten 

av unge frivillige. 

 

Videre utover vinteren blir det flere samlinger for 

ungdommer og mentorer i Oppland.  

 

 

 

«Sammen om idretten i Innlandet» 

 
I forkant av Idrettsgallaen på Hamar ble det tatt 

initiativ til et felles styremøte for Oppland og 

Hedmark idrettskrets. Her ble det også invitert 

stortingspolitikere, fylkesutvalg og representanter 

fra særforbundsstyrer fra både Oppland og 

Hedmark.  

 

  
Rigmor Aasrud delte sine tanker omkring «godvers og 

litt mørkere skyer» når det gjelder idretten i Innlandet. 

 

 
 

 

Dette ble et meget positivt møte, der man ble enige om 

å prøve å samarbeide enda mer på tvers av 

fylkesgrensa. Nytt møte ble allerede vedtatt og satt til 

April/Mai. 

 

 

 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
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Spillmonopolet må styrkes 

 

 

 

Norsk idrett vil styrke enerettsmodellen for spill 

og rammevilkårene for Norsk Tipping. I en 

europeisk sammenheng har den norske modellen 

vært en suksess både når det gjelder å skape 

overskudd til gode formål og som beskyttelse mot 

spillavhengighet. 100 prosent av overskuddet går 

til gode, uegennyttige formål. 

 

Les mer om hva blant andre generalsekretær i 

NIF, Inge Andersen, og idrettspresident Børre 

Rognlien mener om dette her: 

Spillmonopolet må styrkes 

 
 

Frivilligheten sier nei til utenlanske 

spillselskaper 

 

 

 
Den 15. januar 2015 kom utredningen som har sett 

på konsekvensene ved å gi lisenser til utenlandske 

pengespillselskaper. Nå har 16 frivillige 

organisasjoner har gått sammen om et felles 

budskap til kulturministeren. 

 

Les mer om dette her: 

 

Nei til utenlandske spillselskaper 

 

Frivilligportalen 

 
Nå er frivilligportalen til Ungdoms-OL åpen, og 

du kan melde deg til frivillig innsats under lekene 

i 2016! 

 

 
 

Les mer om dette her: 

 

Frivilligportalen  

 

 

Idrettstinget 

 
Idrettstinget finner sted i Trondheim, nærmere 

bestemt på Rica Nidelven, helgen 5.-7. juni 2015. 

Idrettskretser og særforbund kan formidle saker til 

tinget, så dersom klubben din har forslag til 

lovendringer, eller andre saker som dere mener 

bør løftes inn på tinget, send forslaget til: 

 

oppland@idrettsforbundet.no innen 1. februar. 

 

 

 
 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Spillmonopolet-må-styrkes.aspx
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Frivilligheten-sier-nei-til-utenlandske-spillselskap.aspx
http://lillehammer2016.no/frivillige/
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
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Klubbutvikling 

 
La 2015 bli året da klubben din tar ett skritt 

videre!  

 

 
 

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. 

 

 

 

Idrettsregistrering 2015  

 

 
 
Vi minner om idrettsregistreringen i 2015 som 

åpnet for registrering 02.01.2015.  

Brev og mail med informasjon er sendt fra norges 

idrettsforbund, og idrettsregistreringen 

gjennomføres frem til 31. januar kl. 24.00. 

Denne fristen er endelig! 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 

 

Spørsmål vedrørende idrettsregistreringen rettes 

til Asbjørn Espeseth, 

asbjorn.espeseth@idrettsforbundet.no 

 

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.  

 

Les mer om Internasjonalt Olympisk Akademi 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.idrett.no/oppland
file://ts-brukere/tsusers$/rogdju/Documents/Nyhetsbrev/roger.aa.djupvik@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx
mailto:asbjorn.espeseth@idrettsforbundet.no
http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Internasjonalt-Olympisk-Akademi2015.aspx

