
Et annerledes PL/OL





Norge er den beste vinterolympieren gjennom alle tider. 
Vinter-OL er en ves entlig del av nors k kulturarv. 

Norge kommer til å  arrangere OL igjen.

Vi har et ans var for å  s tyre utviklingen. 

Verdens beste vinteridrettsnasjon

Nas jon Gull Sølv Brons e Tota lt

1 Norge 132 128 111 371

2 USA 105 113 89 307

3 Tys kland 93 89 60 242

4 Øs terrike 64 81 87 232

5 Canada 74 64 62 200



Nøktern Hele 
landet

Idretten Ny-
tenking

Folkelig

Verdier



Dette har feilet før…

Hvorfor s kal vi lykkes  nå?

Fordi fores pørs elen kommer fra idretten



«Med henvisning til Det olympiske charters kap. 4, punkt 27-4, 

fores lår Idretts s tyret – med utgangs punkt i de s tyrevedtatte 

premis s er for en evt. fremtidig nors k s øknad om OL/ PL (ref. IS-s ak 

201 i IS-møte 23, 2015-2019) - a t Idretts s tyret, s om olympis k og 

paralympis k komité , skal gjøre sonderinger internt i idretten og 

med Storting/regjering med tanke på å avklare om det finnes en 

reell vilje til å arrangere olympiske og paralympiske leker i Norge i 

fremtiden. Ders om en s lik vilje er tils tede, vil s pørs målet bli 

behandlet på  Idretts tinget (ref. NIFs  lov kap. 3, §3-4 (1) h). En 

eventuell fremtidig s øknad om OL/ PL vil bas eres  på  pros es s en for 

s økerarbeidet s om legges  til grunn i IOCs  New Norm. «

Enstemmig vedtak i idretten

8.1 MANDAT TIL Å GJØRE SONDERINGER MED     
TANKE PÅ Å AVKLARE VILJE TIL Å ARRANGERE 
OLYMPISKE OG PARALYMPISKE LEKER I NORGE I 
FREMTIDEN – FORSLAG FRA IDRETTSSTYRET 



Idrettens Olympiade ønsker å være en positiv bidragsyter 
inn i dette arbeidet.

Sammen med idretts krets ene og idretts rådene 

Positiv bidragsyter



• Bidra til at Norge skal søke om OL/PL i 2030, eller ved første anledning etter 
det.

• Sørge for at Vestlandet blir en del av et eventuelt norsk OL/PL.

• Bidra til at Vestlandet får nye vinterarrangement til vår landsdel i et 15 års 
perspektiv. Disse skal baseres på de bærekraftsmål som vi har definert i 
Idrettens Olympiade, og arrangementene skal bidra til å skape ny 
bærekraftig trafikk i lavsesong.

• Idretten må være gjennomfører

Våre tanker



Det største folkestyrte bærekraftsprosjektet
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Idrett/
Hels e/ PL

Infras truktur/
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Vinterturis me

Et 10-15-årig s amarbeids pros jekt 
hvor idrett, næ ring og politikere 
s amarbeider for å  nå FNs  
bæ rekrafts mål. 

Bærekraftslekene

Mat/ drikke/
kultur

Trans port Media/
teknologi

Rene leker



Har vi en reell sjanse inn i dette?

Vi har tid! 

Om vi jobber målrettet – og trener

Vestlandet og 15 års perspektivet 
PL/OL 2030 ->












www.idrettens -olympiade.nowww.idrettens -olympiade.no
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