
Øvrevoll Hosle idrettspark

24.-25. mars 2023 
Scandic Fornebu, Bærum

Å BYGGE IDRETTSANLEGG ER ET LAGSPILL
- Hvordan spille hverandre gode? 

Øvrevoll Hosle idrettspark

Anleggskonferansen arrangeres av Viken 
idrettskrets i samarbeid med Viken  
fylkeskommune, Bærum idrettsråd og
Bærum kommune.

Bærum
idrettsråd

Eikeli idrettspark

Anleggskonferanse

Her i Norge er de fleste idrettsanlegg resultat av et godt samspill mellom Norsk Tipping, 
staten ved Kulturdepartementet, fylket, kommuner, idrettsråd og idrettslag. 
I Bærum kommune finner vi mange gode eksempler på slike anlegg. Under konferansen 
vil vi besøke noen av dem og få høre mer om samspillet mellom kommunen og idretten. 
Vi vier også tid til å se på bærekraftige løsninger for fremtiden på anleggsfeltet.



  

16:30-17:00  Oppmøte Scandic Hotell Fornebu 
     
17:00-19:30 Befaring på idrettsanleggene – Busstransport fra hotellet

  

 
20:00-20:25 Velkommen 
      

20:25-20:40 Grønt lys for idretten
     

20:45-21:00  Vår rolle på anleggsfeltet er å utløse gode krefter   
     
 
21:15   Middag        
 

Fredag 24. mars

• Øvrevoll Hosle idrettslag - ”Fordi det er gøy!” 
Kreativitet - isanlegg - skispor - samarbeidsmodeller - folkeanlegg

• Nadderud Arena (AS - idretten + kommune - Haslum IL og  
Stabæk håndball). Bilbruk – offentlig transport. 

Program

Anleggskonferanse Bærum 

PRIS 
Konferansen er gratis. 
Overnatting og middag må dekkes av den enkelte deltager. 

Kr 1.350,- overnatting i enkeltrom
Kr   540,- treretters middag uten drikke

09:00-09:45 Idretten og kommunens rolle – rammefaktorer og 
  samhandling  
  Bærum idrettsråd v/ Knut Gulbrandsen, styremedlem
  Bærum kommune v/ Rolf B. Halvorsen, rådgiver idrett og bad 
 

09:45-10:00  Pause        
   
10:00-10:25  Hvordan legge til rette for idrettslag som bygger egne  
  idrettanlegg?  
  Øvrevoll Hosle Idrettslag v/ Sverre Lie Nordby, daglig leder

10:30-10:50  Kan idretten ta et utvidet ansvar på aktivitetsfeltet?  
  Frogn idretts- og aktivitetsråd v/ Lars Arne Aulie, daglig leder  
    
 
10:55-11:40  Gruppearbeid/pause      
   
11:45-12:10  Strøm- og kostnadskrevende anlegg 
  – hvordan realisere dette?
  Norges ishockeyforbund Region Viken Vest v/ Jan Arild Sørbø,  
  anleggsrådgiver
  

 

12:10:12:05 Oppsummering - fremtiden     
  

12:45-13:30 Lunsj        
   

Lørdag 25. mars

• Bærum kommune v/ Dag Egil Strømme, leder Hovedutvalg for miljø, 
idrett og kultur

• Bærum idrettsråd v/ Knut Gulbrandsen, styremedlem
• Viken idrettskrets v/ Pål Thomassen, leder av anleggsutvalget
• Viken fylkeskommune v/ Siv Henriette Jacobsen, fylkesrådsleder

• Sparebankstiftelsen DNB v/ Steinar Sæthre, rådgiver idrett og lek

• Viken idrettskrets, sammen om mer bærekraftig energibruk

• Beskrivelse av idretten i kommunen
• Forskuttering av spillemidler og kommunal garanti
• Kommunen og idrettsrådets samhandling
• Viktigheten av godt planverk
• Eierskaps- og driftsmodeller
• Rammeverk for idrettslagseide anlegg

• Behovskartlegging/inkludere minoriteter/bærekraft/nærmiljøanlegg

• Ishaller – anlegg ikke alle kommuner kan bygge selv?
• Hva trenger ishockeyen for å realisere nye anlegg? 

Kommune/idrettslag/stiftelser/regionalt/samarbeid

• Bærum idrettsråd v/ Knut Gulbrandsen, styremedlem
• Viken idrettskrets v/ Pål Thomassen, leder av anleggsutvalget
• Viken fylkeskommune 

Målgruppe  
Idrettsråd, idrettslag, særkretser/forbund og 
kommuner med politisk og administrativ ledelse, 
saksbehandlere innen fagfeltene idrett og miljø og 
andre interesserte.


