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Fakkelmarkering Gjøvik 8. februar 

 

 

OL-ilden er på vei gjennom landet og nå nærmer 

den seg Oppland! Første stopp for ilden i vårt 

fylke er Gjøvik 8. februar, og da inviterer vi 

ALLE til OL-fest utenfor Gjøvik Olympiske 

Fjellhall kl. 17.45! Program for dagen finner du 

her: 

Fakkelmarkering Gjøvik 

 

Det blir blant anna fakkelstafett fra Gjøvik 

rådhus til Fjellhallen med unge ildsjeler, 

idrettsutøvere, OL-sjef, ordfører og andre kjente 

personligheter som fakkelbærere. Vi oppfordrer 

alle klubber i regionen til å stille med barn, 

ungdom og voksne i klubbdrakter og stå 

æresvakter langs løypa for fakkelstafetten. Møt 

opp utenfor Gjøvik rådhus kl. 17.30 for utdeling 

av fakler! Fakkelstafetten starter kl. 17.45. 

 

I tillegg blir det sceneshow med tenning av OL-ild 

under ledelse av Jan Åge Fjørtoft, "Just Dance", 

flammeblåsere og trommeslagere, filmpremiere på 

LIBDUB laget av elever på Gjøvik vgs. vises på 

storskjerm og åpning av is og snø skulpturpark!  

 

Klokka 1900 er det Fakkelseminar i Fjellhaven 

med foredrag av Jan Åge Fjørtoft, Erlend 

Slokvik og konferansier for kvelden er 

idrettsstyremedlem Sondre Sande Gullord. 

 

 

 

Fakkelmarkering Otta 9. februar 

 

 
Foto: Cathrine Dokken 

Neste stopp for OL-ilden er Otta 9. februar! Her 

blir det offisiell fakkelmarkering for ALLE på 

Nord Gudbrandsdal videregående skole avd. Otta 

kl 0900.  

Les mer her om hele arrangementet her:  

Fakkelmarkering Otta 

 

Ilden ankommer Otta på morgenen, og elevene på 

skolen er selv svært delaktige i denne 

markeringen. Det blir fakkelstafett med start fra 

Amfi Otta kl 0900, der det også blir flammeshow 

før ilden fraktes til skolen med unge ildsjeler, 

elever, idrettsutøvere, ordfører og fylkesordfører 

som fakkelbærere før OL-ilden blir tent utenfor 

skolen. Alle som er på plass utenfor Amfi Otta 

kan gå i fakkeltog etter fakkelbærerne til skolen. 

Utenfor Nord-Gudbrandsdal vgs., avd Otta blir det 

sceneshow med dans og annen underholdning 

med Jan Åge Fjørtoft som konferansier. Klokka 

10.00 blir det et eget opplegg for elevene med en 

faglig bit med tema Samspill før de avslutter 

dagen med en treningsøkt sammen med Lars 

Berger. 
Klokka 1800 blir det spennende Fakkelseminar 

åpent for alle i Otta Kulturhus med foredrag av 

Jan Åge Fjørtoft, Erlend Slokvik avdelingsleder 

i Olympiatoppen innlandet og Philip Fossnes, 

fotballtrener i Langhus IL. 

 

Bli med og skap Olympisk historie! 

 

Foto: Cathrine Dokken 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/fakkelmarkering-gjovik-8.-februar/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/nyheter/ol-ilden-kommer-til-otta/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/kalender/fakkelseminar/
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Enklere idrettslag 

  
I 2016 gjelder det noen nye rutiner og frister for 

idrettslagenes årsmøter, rapportering og søknader. 

Alle idrettslag skal ha fått e-post om dette 4. 

desember. Vi har laget en oppskrift som hjelper 

idrettslagene med all informasjon som trengs for å 

komme i gang med nytt, bedre og enklere system. 

Her vil dere finne all informasjonen dere trenger: 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enkl

ere_idrettslag_2016/ 

 

Her er de tre viktigste punktene: 
1. Årsmøtet før 31. mars 2016 

-ny lovnorm vedtas og sendes idrettskretsen 

for godkjenning 

2. Samordnet rapportering 

a) Medlemsregistrering 

b) Søknad mva-kompensasjon varer og 

tjenester 

c) Ajourføring enhetsregisteret 

(Brønnøysund) 

3. Elektronisk og godkjent medlemsregister 

-KLUBBADMIN er idrettens eget system 

som er gratis! 

Klubbguiden 

 
Et godt tips! Bruk Klubbguiden aktivt! Her finnes 

alt fra lover og regler til maler som idrettslaget ditt 

kan bruke, slik at dere slipper å bruke mye tid på 

dette selv! Linken finner du her: 

Klubbguiden 

 

 

Kurs i KlubbAdmin? 
 

 

 
KlubbAdmin blir inngangsportalen/verktøyet til 

«samordnet søknad- og rapportering» i «Enklere 

idrettslag 2016».  

KlubbAdmin videreutvikles altså til å bli noe mer 

enn idrettens eget medlems- og 

organisasjonsregister. Du er vel klar over at 

alle idrettslag skal ha et godkjent elektronisk 

medlemsliste i løpet av 2016? Velg idrettens egen 

løsning for klubbadministrasjon, KlubbAdmin,  

som er utviklet for å ivareta de krav forskriftene 

stiller og er en enkel, sikker, nettbasert løsning 

som skal tilby det rimeligste alternativet for  

online betaling i markedet. Selve løsningen er 

kostnadsfri for idrettens klubber. 

 

Ønsker klubben din kurs i KlubbAdmin? 

Kontakt organisasjonskonsulent Jørn Skjærvik, 

JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no for 

nærmere avtale. 

 

Påminnelse! 

 

  

 
Sørg for at klubben din har oppdatert 

kontaktinformasjon i SportsAdmin! Vi opplever 

blant annet at mange har feil epost adresse og 

kontaktpersoner oppgitt. Dette kan føre til at dere 

går glipp av nyttig informasjon som vi sender ut.  

Ved spørsmål kontakt oss. 

 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/enklere_idrettslag_2016/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/
https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/om-klubbadmin/
mailto:JornGunnar.Skjaervik@idrettsforbundet.no
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«Rent idrettslag 2016» - kampanje! 

 

 

 
 

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier 

blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin 

holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere 

rammes av en dopingsak?  

 

Rent Idrettslag er en enkel måte for idrettslaget å 

sette fokus på verdiarbeid og antidoping. 

 

Oppland idrettskrets ønsker å utfordre alle 

idrettslag, idrettsråd, kretser/region til å 

sertifisere seg som et Rent idrettslag! Hvilket 

idrettsråd i Oppland klarer å få flest 

prosentvise rene idrettslag? Og hvor mange 

registreringer klarer vi totalt i Oppland?  

 

Informasjon om kampanjen vil legges ut på vår 

hjemmeside, men i mellomtiden er det bare å gå 

inn på http://www.rentidrettslag.no/, og starte 

gjennomføringen! Kampanjen vil gå ut 2016. 

 

Oppland idrettskrets er registrert, hvilket idrettslag 

blir det neste fra Oppland?? Her kan du følge med 

på listen over registrerte. 

 

Liste over Rene idrettslag 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ungdom og doping – et 

samfunnsproblem?» 

 

 
 
Oppland idrettskrets, Antidoping Norge, 

Høgskolen i Lillehammer, Oppland 

fylkeskommune og SLT inviterer til et svært 

aktuelt og spennende seminar «Ungdom og 

doping – et samfunnsproblem» på Høgskolen i 

Lillehammer 16. mars 2016. 

 

Les mer her: 

 

«Ungdom og doping – et samfunnsproblem?» 

 

Try the Sport! 

 

 

 
Nå har du en unik mulighet til å få prøve en 

Olympisk vinteridrett og samtidig bli veiledet av 

olympiske mestre! 

I samarbeid med de internasjonale og nasjonale 

særforbund, tilbyr Lillehammer 2016 

barn og ungdom i regionen en mulighet til å prøve 

alle de Olympiske vinter idrettene i 

forbindelse med konkurransene. 

For mer info se her: 

Try the Sport 

http://www.idrett.no/oppland
mailto:oppland@idrettsforbundet.no
https://www.facebook.com/opplandik
http://www.rentidrettslag.no/
http://www.rentidrettslag.no/AllUsers.aspx
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/oppland-idrettskrets/kalender/ungdom-og-doping---et-samfunnsproblem/
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/oppland-idrettskrets/dokumenter/yog2016/160129-trythesport-flyer-a4-no.pdf

