
 

 

 

 

Idrettsrådskonferansen 

Sør-Trøndelag 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag 6. og lørdag 7. november  

Hotell Frøya, Sistranda 

 



Sør-Trøndelag Idrettskrets inviterer til Idrettsrådskonferansen 2015! 

Idrettsrådene er sentrale i arbeidet med å styrke idrettens rolle og rammevilkår i 

lokalsamfunnet. Vi ønsker at denne konferansen skal stimulere og inspirere 

idrettsrådene i dette viktige arbeidet gjennom faglig påfyll, erfaringsutveksling og 

samvær med representanter fra andre idrettsråd i fylket og idrettskretsens styre og 

administrasjon. Vi håper at ditt idrettsråd vil sette av tid til å delta på konferansen 

og gleder oss til å treffe dere alle! 

 

Program 

Fredag 6. november 
1500-1530  Innsjekk, kaffe/te og rundstykker 

1530-1545  Velkommen v/Sør-Trøndelag Idrettskrets 

1545-1630 Velkommen til Frøya v/Ordfører Berit Flåmo og 

leder i  Idrettsrådet på Frøya, Oddgeir Storø 

1630-1700   Pause 

1700-1900 Vandring på Sistranda – vi besøker idrettsanlegg og det nye 

Kulturhuset 

1930 Middag og sosialt samvær 

 

Lørdag 7. november 
Bolk 1 – Er idrettsrådets oppgaver vel definerte? 

0900-0930   Sånn gjør vi det i Malvik IR – v/Arne Kristian Fredriksen 

0930-1015   Erfaringsutveksling og diskusjon i grupper 

1015-1030   Pause med beinstrekk 

 

Bolk 2 – Idrettsrådet og Idrettspolitisk dokument – er det noen sammenheng? 

1030–1100   Idrettstinget 2015 og Idrettspolitisk dokument 2015-2019 

   Veien videre for norsk idrett - v/rådgiver Anders Hoff, NIF 

1100-1200 Hvordan kan Idrettsrådene jobbe med sentrale temaer i IPD? 

Gruppearbeid  

1200-1215 Pause med noe å bite i 

1215-1245 Presentasjon av gruppenes arbeid 

 

Bolk 3 – Idrettskretsens time – v/styret 

1245-1345 Nytt og nyttig fra Idrettskretsen, v/styret  

1345-1445 Lunsj og vel hjem!  



Praktiske opplysninger 

Konferansested 
Hotell Frøya, nylig kåret til kundenes favoritthotell i Midt-Norge, blant 69 andre, ref. 

reisenettstedet TripAdvisor.  

Transport 
Det er mulig å reise kollektivt fra Trondheim eller Brekstad fredag ettermiddag: 

Rute 800, båt fra Trondheim kl 1215/Brekstad kl 1310 - Sandstad, Hitra kl 1350. 

Rute 420, buss fra Sandstad kl 1355 – ankomst Sistranda kl 1452 

Retur: 

Rute 420, buss fra Sistranda, Kulturhuset, kl 1500 – ankomst Sandstad kl 1600 

Rute 800, båt fra Sandstad kl 1620 – Brekstad kl 1700/Trondheim kl 1750 

Økonomi 
Sør-Trøndelag Idrettskrets dekker mat og opphold i enkeltrom for 1 deltaker fra 

hvert idrettsråd.  

Øvrige deltakere fra Idrettsråd eller kommune betaler full pris: 

kr 1690,- pr person i enkeltrom og kr 1490 i dobbeltrom. 

Deltakere fra fler-idrettslag betaler kr 1000,- for første deltaker. Hvis flere deltakere, 

betales full pris, se ovenfor. 

Inviter kommunen 
Invitér gjerne med representanter, politikere eller administrativt ansatte som jobber 

med idrett i din kommune. Disse betaler full pris, se ovenfor. 

Påmelding 
Pr e-post innen 20. oktober, til: sor-trondelag@idrettsforbundet.no

Oppgi navn, organisasjonstilhørighet og evt. regningsadresse.  

Spørsmål  
kan rettes til Ivan Leraand, mobil 419 00 112 eller på 

ivan.leraand@idrettsforbundet.no  

mailto:ivan.leraand@idrettsforbundet.no

