
IDRETTSHELGA arrangeres i samarbeid med Olympiatoppen Nord Norge, Universitetet i Tromsø og Harstad idrettsråd 

 

 

          TROMS IDRETTSKRETS INVITERER TIL  

IDRETTSHELGA 2015 

TEMA: BARNE- OG UNGDOMSIDRETT – ANLEGG - TOPPIDRETT 
 

  

Registrering kl. 16.00 – 16.30 på Høgskolen i Harstad 
 

Fredag 
23.oktober   
16.30 - 
19.00 
 
Høgskolen i 
Harstad 

Ungdomsidrett  
Utvikling av ungdomsidretten i Troms. Fokus på medvirkning, deltakelse, trender og gode 
tiltak.  

- Ungdoms-OL på Lillehammer og Fakkelstafettarrangement for og med ungdom i 
Troms 

- Det å være ungdomstrener og prosjektet Ungdomstreneren 
- Idrettsutdanning i nord 

Jens August Dalsegg, YOG2016 
André Eide, svømmetrener 
Studenter fra Idrettshøgskolen i nord, UiT 
Elever fra idrettsfag ved Rå vgs. 
Våre ungdomstrenere og deres mentorer 

Ca. 20.00 
Scandic 
Grand 

Festkveld med utdeling av hederstegn 
Vi utdeler Hederstegn og Ildsjelprisen og hygger oss i lag med mat og underholdning.  

 

Lørdag 
24.oktober 
09.00-11.30 
 
Høgskolen i 
Harstad 

Utfordringer i barneidretten 
- Hvilket fokus bør norsk idrett ha framover for å imøtegå utfordringene i 

barneidretten? Overordnede rammer, barneidrett og utvikling, kostnadsdrivende 
faktorer og trender i barneidretten. 
 

- Paneldebatt om temaene med deltakelse fra toppidrettsutøvere, NIF, særforbund og 
lokale idrettslag.  

Tom Høgli, fotballspiller og samfunnsdebattant, 
videointervju 
Mads Andreassen, fagansvarlig barn og ungdom i 
Norges idrettsforbund 
Henrik Lunde, utviklingsavdelingen i Norges 
fotballforbund 
Helen Ingebretsen, bredde – og rekrutteringssjef i 
Norges Skiforbund 



IDRETTSHELGA arrangeres i samarbeid med Olympiatoppen Nord Norge, Universitetet i Tromsø og Harstad idrettsråd 

 

 

11.30-12.30 Lunsj  

12.30-15.00 Toppidrett i Harstad v/Olympiatoppen Nord-Norge  
- Hvordan tar Olympiatoppen Nord-Norge det neste steget?      
- Trening av forutsetninger for teknikkutvikling 

OBS! Ta med klær og sko for praktisk økt. 
 

- Prestasjonsernæring                                                                                                    
 

Bjørnar Hauken, administrativ leder og 
prosjektansvarlig OLT NN. 
 
Rikke Bjerke og Henrik Johnsen, fagkonsulenter 
 
Kristin Brinchmann Lundestad, fagansvarlig 
ernæring 

12.30-16.00 Anleggsutvikling i Harstad 
- Trenger Harstad flere og bedre idrettsanlegg? 
- Om prosjektet «Anleggsløftet for Tromsidretten»  
- Introduksjon av prosjektet «Idrettsbyen Harstad»  
- Workshop – Fremtidens anlegg i Harstad  

 

Rune Kufaas, prosjektleder Anleggsløftet for 
Tromsidretten 
Troms idrettskrets 
Harstad idrettsråd 

Idrettshelga er gratis å delta på, og påmelding gjøres her: https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/8hvtkpolyu 

Deltakelse på festmiddag koster 300 kr, og vil bli belastet deltakerne i ettertid.   
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