
DATO     REISERUTE
6.-8. mars 2020  Bergen - Hirtshals - Nordjylland - Hirtshals - Bergen

FREDAG 6. MARS
 
12.30  Fremmøte Fjord Line 

13.30  Avreise Bergen

14.00  Servering av 2 danske smørbrød og mineralvann i konferanserom på dekk 10

14.30  Utvikling av innovative fritidsfasiliteter v/Ola Mattsson, utviklingskonsulent  
  ved Lokale og Anlægsfonden 

15.15   Pause

15.30   Utvikling av innovative fritidsfasiliteter fortsetter v/Ola Mattsson

16.15   Pause

16.30   Idretten si rolle for eit Vestland som lukkast! vJon Askeland, fylkesordfører Vestland 
  fylkeskommune og Britt Karen Spjeld, seksjonssjef idrett og friluftsliv Vestland  
  fylkeskommune 

17.15  Pause

17.30   Et annerledes OL/PL v/Dag Jarle Aksnes, daglig leder Idrettens Olympiade AS

18.00  Egentid og egne møter

20.00  	 Middagsbuffét	-	Commander	Buffét	dekk	7

IDRETTSRÅDSCRUISE
2020
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Vestland idrettskrets inviterer idrettsråd i Vestland sammen med ordfører/representanter fra  
kommunene til idrettsrådscruise. Dette er et 3 dagers cruise med en dag i land. Hovedtema er 
IDRETTSANLEGG med foredrag på båten og befaring til ulike idrettsanlegg nord i Danmark.



LØRDAG 7. MARS

06.30-07.45  Frokostbuffet	-	Commander	Buffét	dekk	7

08.00  Ankomst Hirtshals og i landstigning  

08.15  Buss til idrettsanlegg i Danmark

  Hirtshals – Tornhøj
  Tornhøj -  Streetmekka Viborg
  Street Mekka – Hald Ege
   Hald Ege – Skørping

19.00   Tilbake på kaien i Hirtshals

20.00 	 	 Middagsbuffét	-	Commander	Buffét	dekk	7

SØNDAG 8. MARS

08.00-09.45	 Frokost	-	Commander	Buffét	dekk	7 

10.00  Vestland IK - nye muligheter v/Nils R. Sandal, styreleder og Knut Songve,  
  organisasjons sjef Vestland idrettskrets

10.30  Anlegg på rekordtid? v/Kristine Lundekvam, Sotra Sportsklubb - Turn

11.00  Pause

11.15  Norges idrettsforbund sin anleggspolitikk v/Narve Heggheim,  
  anleggs- og utviklingskonsulent Vestland idrettskrets 

11.45 -12.00 Oppsummering

12.30  Ankomst Bergen

PRIS
Fra kr. 2.134,- pr deltaker i innvendig dobbeltlugar inkl. måltider på båten. Vestland idrettskrets dekker buss og 
lunsj i Danmark samt foredragsholdere.  
Lugar kan oppgraderes mot tillegg i prisen hvis ledig kapasitet hos Fjord Line. 

PÅMELDING

KLIKK HER for påmelding

NB! Påmeldingslinken åpner 9. desember og er derfor ikke aktiv før denne dato.
Alle IR oppfordres til å få med seg ordførervaraordfører i sin kommune. På idrettscruiset i 2019 
deltok 12 ordførere. 

https://www.loa-fonden.dk/projekter/2013/tornhoej-idraetscenter-i-aalborg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2017/streetmekka-i-viborg/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2015/hald-ege-idraetscenter/
https://www.loa-fonden.dk/projekter/2016/dr%C3%B8n-paa-skolegaarden-i-skoerping-skole/
https://www.netigate.se/ra/s.aspx?s=824897X206115218X43539


Ola Mattsson Utviklingskonsulent ved Lokale og Anlægsfonden (LOA) 
Ola er ansatt som utviklingskonsulent ved LOA. LOA utvikler og gir råd om 
byggeprojekter og fysiske fasiliteter innenfor idretts-, frilufts- og kulturlivet, 
hvor de skaper fremtidens møtesteder. I tillegg deler Fonden også ut ca. 80-
90 mill kroner årlig fra spillemidlene. Ola er tidligere utviklingssjef i Blocs & 
Walls og projektsjef design og bygg av Københavns klatresenter. 

Britt Karen Spjeld 
seksjonssjef idrett og friluftsliv Vestland fylkeskommune 
Britt Karen har vært fylkesidrettsjef i Hordaland fra 2006 - 2019. Hun har 
hovedfag fra Norges Idrettshøgskole og var tidligere ansatt i Norges idrettsfor-
bund i 10 år. Tidligere styremedlem i Norges Basketballforbund, er fotball- 
trener for jenter 12 år, Eikelandsfjorden IL og har verv i Barnas Turlag, Fusa. 

Jon Askeland fylkesordfører Vestland fylkekommune 
Jon er første fylkesordfører i Vestland fylkeskommune og har tidligere vært 
ordfører fra 2007 - 2019. Han var den første ordføreren i Hordaland som 
undertegnet  skriftlig samarbeidsavtale med Idrettsrådet i kommunen. Han 
brenner for at det skal være gode oppvekstvilkår for barn og unge og at idrett 
er en viktig del i denne sammenheng.

Dag Jarle Aksnes daglig leder Idrettens Olympiade 
Dag har vært direktør i en rekke bedrifter blant annet Vesta Forsikring, Gilde/
Vestlandske Salslag og NCE Tourism Fjord Norway. Han har hatt ulike styre-
verv	i	flere	selskap,	bl.a.	Bergen	Næringsråd,	Fløybanen	og	Hardangerbadet.
Dag har vært styremedlem i Fana Idrettslag i over 10 år og nestleder i styret i 
Idrettsrådet i Bergen.

Nils R. Sandal styreleder Vestland idrettskrets 
Nils var fylkesordfører i Sogn og Fjordane i 12 år. Han har vært ordfører i 
Gloppen kommune i 11 år og har hatt en rekke styreverv i blant annet Kom-
munenes	sentralforbund,	Vestlandsrådet,	Norsk	Countrytreff	og	Norsk	Kultur-
skuleråd. Nils er medlem i Breimsbygda IL og har vært leder i Sogn og  
Fjordane idrettskrins i 5 år.

Knut Songve organisasjonssjef Vestland idrettskrets 
Knut har vært ansatt som organisasjonssjef i Hordaland idrettskrets siden 
2006. Han har vært ansatt i idretten siden 1993 blant annet som fagleder 
idrett for barn og unge i Norges idrettsforbund, og administrativ leder i 
Olympiatoppen Hordaland. Knut er medlem i Årstad IL og lidenskapelig opp-
tatt av Arsenal FC.

INNLEDERE

Narve Heggheim anleggs- og utviklingskonsulent Vestland IK 
Narve kommer fra stillingen som organisasjonssjef i Norges Friidrettsforbund 
og har vært daglig leder for Sogn og Fjordane Friidrettskrins i mange år. Han 
er utdannet innen bygg og anlegg og har jobbet i idretten siden 2004. Medlem 
av Jølster IL.

Kristine S. Lundekvam daglig leder Sotra Sportsklubb - Turn 
Kristine er mammaen som ble trener og videre med i styre og stell. Har vært i 
klubben i 17 år hvor av 2 år som sportslig leder. Hun er også nasjonal 
dommer i turn og har vært styremedlem i Fjell idrettsråd i 9 år.


