
www.idrettsforbundet.no/rogaland

Som opptakt til idrettskretstinget i Haugesund inviterer Rogaland idrettskrets (RIK) til en 
konferanse om flere sentrale temaer for samspillet mellom næringsliv, det offentlige og idretten. 
Les mer om dem og programmet på side 2, og meld deg på i dag. VEL MØTT !

Olympiske leker, pandefri, strømsjokk, inntekts-
muligheter, strategiske anlegg og arrangementer

FREDAG 1. april 2022 kl. 17-1930 på Lille Maritim, Haugesund

Kristin Kloster Aasen, IOC 

Ellen Berg Instefjord, Spare-
bankstiftelsen SR-Bank

Den travle alpinisten, Jesper Saltvik Pedersen, stikker også innom via link!

Ole Nordland, Uburhedleren 
fjellsportlag

Arne Christian Mohn, ordfører 
i Haugesund

John Arve Hveding, styreleder 
Rogaland idrettskrets

RIKskonferans1e
En serie møteplasser om 
idrettens breddeaktivitet, 
idrettsanlegg, folkehelseinnsats, 
toppidrett, idrettsturisme og vår 
samfunnsnytte. 



www.idrettsforbundet.no/rogaland

MÅLGRUPPER

Vi har gleden av å invitere spesielt ledere og trenere 
i idrettslag, politikere med interesse for idrettens 
samfunnsnytte, media og andre som er opptatt av 
”Idrettsglede hele livet” til en spennede konferanse som 
vil innlede til idrettskretstinget i Rogaland denne helgen. 

I løpet av et par drøye timer tar vi mål av oss å opplyse,  
inspirere, og motivere til fortsatt økt gjenåpning av norsk 
idrett. 

PRAKTISK INFO

Dato og tid:  Fredag 1. april 2022  kl. 17-1930
Sted:   Lille Maritim, Maritim Hotell, Haugesund
Påmelding:  TRYKK HER 
Pris:   Gratis

Det blir servert noe å bite i, kaffe/te. Velkommen!

PROGRAM

Velkommen tilbake til idretten:
Er det mulig å øke antall medlemskap med 
10 prosent for å ta tilbake det tapte?

Ny parastrategi for norsk idrett 2022 - 2027
Hvordan ønsker idrettslagene å bidra til økt 
mangfold i idretten?

Special Olympics, olympiske- og paralympiske leker 
til Norge? 
Hvordan rigger vi anleggene i Rogaland for morgen-
dagens idrettsarrangementer?

Strømsjokket
Hvordan skal idrettslagene som driver egne anlegg 
makte å overleve med en strømpris som blir tre 
ganger som høy som snittet de siste 10 årene? 

Vel møtt!

FREDAG 1. april 2022 kl. 17-1930 på Lille Maritim, Haugesund

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=1053683X322224898X77563

