
Velkommen til Landskonferansen 2015
Hamar 9.-11. Juni



Velkommen til Hamar og Landskonferansen 2015!

Landskonferansen i Hamar 2015 - program

FØRKVELD
TIRSDAG 9. JUNI

17.00-19.00

19.30

Studiebesøk til  
Ankerskogenanleggene

09.00 Registrering

11.10-11.30 Pause

12.30-13.30 LUNSJ

13.30-15.00 Landsmøte BAD, PARK OG IDRETT

10.00-10.30
Kulturinnslag

Skråblikk-tanker om nåtid og fremtid

Morten Aspeli, ordfører Hamar kommune

Jon Steinar Tufte, leder BAD, 
PARK OG IDRETT

ÅPNING

11.30-12.00
Arven fra OL 94 mot Ungdoms OL 2016
Tomas Holmestad, Adm. dir Lillehammer 2016

PLENUMSFOREDRAG

12.00-12.30
Stupeanlegget på Koigen
Terje Halvorsen, rådmann 
Hamar kommune

PLENUMSFOREDRAG

10.30-11.10 ÅPNINGSFOREDRAG

Sosialt samvær i Hamars nye 
kulturhus; tapas med mere

Tennishall, turnhall og 
badeanlegg

ONSDAG 10. JUNI

PROGRAM

På vegne av Hamar kommune og Hedmark fylkeskommune ønsker jeg 
Landskonferansen for BAD, PARK OG IDRETT velkommen til Hamar!  
Scandic hotell er hovedarena, men også nye Ankerskogen svømmehall og 
Hamar kulturhus blir arenaer for konferansen. Under konferansen inviterer vi 
til befaring på flere av byens nye anlegg; Hamar idrettspark, som åpner i år, 
friluftsanlegget Koigen, som i sommer utvides med nytt stupeanlegg,  
og nye torg og parker i sentrum.

Idrettsbyen Hamar 
Hamar har 58 idrettslag med stor aktivitet. Vi har gode idrettsarenaer hvor 
det arrangeres nasjonale og internasjonale mesterskap. Barn og unge 
bruker i dag OL-anleggene fra 1994 mer enn noen gang. Vi er stolte av at 
disse anleggene igjen skal huse OL-øvelser under ungdoms-OL i 2016. Vi 
kaller oss gjerne «Idrettsbyen Hamar». Med en 150 år lang skøytehistorie 

og nasjonalanlegg for skøyter, er vi også selve Skøytebyen for ganske mange. Navnene bærer vi med 
stolthet, og vi vet det forplikter. Folkehelse står i fokus, og arenaer for idrett og rekreasjon er viktig for oss. 
I satsingen på byutvikling har møteplasser, aktivitet og attraktive grøntområder blitt vektlagt. Dette ble 
også trukket fram som vesentlig og riktig da Hamar ble belønnet med Statens Bymiljøpris i 2013. Samme 
år ble den nye Strandgata i Hamar tildelt Tilgjengelighetsprisen av Norges Blindeforbund Hedmark.

Aktivitet og rekreasjon
Hamars kommuneplan slår fast: Barn og unge først! Med et tjuetalls fotballøkker/skøytebaner og 
mange kilomenter oppkjørte skiløyper nær skoler, barnehager og boligområder, legger vi til rette for 
utendørsaktivitet hele året. Kort avstand mellom Mjøsa og Hedmarksvidda gir uendelige muligheter 
for rekreasjon. Hedmarksvidda ble i fjor kåret til en av landets ti beste langrennsdestinasjoner. Det er 
ukjent for mange at vi kan gå på ski fra Ankerskogen i Hamar til Lillehammer, Sjusjøen eller Rena! Under 
konferansen blir det sosialt lag på Domkirkeodden; ett av Norges største middelaldermuseer med 
domkirkeruinene og et friluftsmuseum med over 60 antikvariske bygninger fra Hedmarksbygdene.

Vi gleder oss til å ta i mot Landskonferansen 2015! 

Velkommen skal dere være!

Morten Aspeli
Ordfører



12.00 LUNSJ15.00-16.30 PARALLELLE SESJONER 09.00-12.00 PARALLELLE BEFARINGER – BUSS OG TIL FOTS

13.30-14.05

14.05-14.40

Aktiviteter og nye bruksmåter på tvers av alder, 
kjønn og sosial tilhørighet

Et tryggere og mer aktivt samfunn

Reidar Säfvenbom, Norges Idrettshøgskole

Ingrid Tollånes, Gjensidigestiftelsen

Det tas forbehold om endringer i programmet

PLENUMSFOREDRAG

PLENUMSFOREDRAG

15.00-15.45 AVSLUTNINGSFOREDRAG

TORSDAG 11. JUNI

18.00 - Lokal aften/sosialt samvær

FRILUFTSLIV

15.00-15.30 Urbant Friluftsliv Odd Inge Vistad, Norsk institutt for naturforvaltning

15.30-16.00 Tilrettelegging – bare tull? Knut Monssen, Hamar Naturskole

16.00-16.30 Allemannsretten og tilrettelegging for friluftsliv
Marianne Reusch, allemannsretten.no

PARK/NÆRMILJØ

15.00-15.30 Miljøvennlig parkdrift Helene Berger, Bymiljøetaten, Oslo kommune

15.30-16.00 Lindetrær og humledød Atle Mjelde, La Humla Suse

16.00-16.30 Byutvikling i Hamar. Hvorfor Bymiljøprisen?
Kari Nilssen, Anne Helene Midtveit, Hamar kommune

IDRETT

15.00-15.30 Flerbruksanlegget Terningen Arena Eli Sætersmoen, Styreleder, Terningmoen

15.30-16.00 Anlegg fra A-Å lierberget hoppsenter-interkommunalt anlegg
Rune Rebne, NSF/ Furnes skiløperforening

16.00-16.30 Drift av spillemiddelfinansierte anlegg; private, fortjenestebasserte aktører og idrettslag
Åsmund Berge, Kulturdepartemenetet

BAD

15.00-15.30 Prefabrikerte bassengløsninger 2521 Stig Eide, SE arkitektur AS

15.30-16.00 Samspillsmodellen som entreprenørform i Ankerskogen
Kjetil Kjærnes, Hamar kommune

16.00-16.30 Vannkvalitet/Vannrensing Øystein Amundsen, ENWA Badeanlegg AS

14.40-15.00 Pause

15.45 Avslutning

16.00 SLUTT

Koigen og Ankerskogen. Aktivitets- og 
rekreasjonsområder i sentrum med bl.a. skileik- og 
skateanlegg, frisbeegolf, sandvolleyball, basket, 
styrkeapparater, stupeanlegg og turløyper

1. NÆRMILJØANLEGG

Vikingskipet, nasjonalanlegg for skøyter og OL-amfiet/
Nordlyshallen. Flerbruksanlegg for topp og bredde. 
Utfordringer-forberedelser til ungdoms OL-2016

2. ARVEN ETTER OL

Børstad idrettspark med friidrettsbane og 
kunstgressbane for fotball. Atlungstad golfanlegg

3. IDRETTSANLEGG

Ilsengstiene; utstillingsvinduet for det nasjonale 
turstiprosjektet. Tilrettelegging for opplevelser i 
kulturlandskapet og hverdagsaktivitet i nærmiljøet. 
Turstinettet er universelt utformet

4. FRILUFTSLIV

Byvandring i Hamar. Fokus på byutvikling; nyanlegg, 
grønnstruktur, universell utforming, blomsterprogram

5. PARK OG BYUTVIKLING



DELTAKERAVGIFT

Påmeldingsfrist til Landskonferansen 13. april 2015

PÅMELDING

FØRKVELD 9. JUNI   

KONFERANSESTED 10.-11. JUNI 

KONTAKTINFORMASJON    

OVERNATTING

HUSK PÅMELDINGSFRISTEN 13. APRIL 2015

Medlem BAD, PARK og IDRETT

Ikke medlem

Avbestillingsregler   

T.o.m 13. april: kr 4.800,-                                                                                                                       
F.o.m 14. april: kr 5.800,-

Praktiske opplysninger Foredragsholdere – plenum

Påmelding skjer via nettsiden                                                                                    
www.badparkogidrett.no                                                                                                             
Bekreftelse og faktura blir sendt på                                                                                                               
e-post etter mottatt påmelding.

Avbestilling må skje skriftlig innen 9. mai. 
Betalt beløp blir refundert minus et 
administrasjonsgebyr på kr 1.000,-                                                                                                      
Ingen refusjon ved avbestilling etter 9. mai.

Tomas Holmestad har vært med siden oppstarten av organisasjonskomiteen 
for Ungdoms-OL, først som leder for økonomi og prosjektstyring i 
Lillehammer 2016 og senere som administrerende direktør. Ungdoms-OL 
vil fra 12.-21. februar dele ut 70 gullmedaljer i Innlandet, med verdens 1.100 
beste idrettsungdommer mellom 15 og 18 år tilstede. Arrangementet vil ha 
12.000 akkrediterte gjester og har som ambisjon å levere en olympisk arv 
lokalt, regionalt og for norsk idrett.

Terje Halvorsen har vært assisterende rådmann fra sept. 2014, og er nå 
konstituert rådmann.  Før dette var han kultursjef i Hamar kommune, en jobb 
han hadde hatt siden 2005. Han har bakgrunn fra kulturutdanning fra Bø i 
Telemark, div fag i ledelse, prosjektstyring og økonomi.

Reidar Säfvenbom er førsteamanuensis på Norges idrettshøgskole. Han er 
opptatt av hvordan selvorganiserte og moderne livsstilsaktiviteter bidrar til 
ungdommers utvikling og dermed også god folkehelse. Säfvenbom hevder 
at norsk idrettspolitikk må endres dersom vi virkelig ønsker flere glade 
15-åringer i aktivitet. En mer rettferdig fordeling av bevegelsesaktivitet 
forutsetter en frigjøring fra politiske tradisjoner og mer kunnskap om hva de 
unge selv er i stand til å skape utenom den organiserte idretten.

Ingrid Tollånes begynte i stillingen som leder for samfunn og gave 
i juni 2014. Hun var tidligere generalsekretær i Oslo idrettskrets. 
Tollånes er utdannet statsviter fra Universitetet i Oslo. Hun har lang 
organisasjonserfaring fra idretten, og har blant annet jobbet som rådgiver i 
Norges idrettsforbund og i Kulturdepartementet.

Vedrørende spørsmål om påmelding                                                                                                
vennligst kontakt: 
Gyro Conference AS 
Tlf: 61 28 73 20 
e-post: landskonferansen@gyro.no

TO
TA

L/F’design

Andre henvendelser rettes til:
BAD, PARK OG IDRETT                                                                                                                                   
Tlf: 22 95 27 15                                                                                                                                          
e-post: badparkogidrett@nih.no

T.o.m 13. april: kr 5.800,-                                                                                                                       
F.o.m 14. april: kr 6.800,- 

Priser rom/frokost pr. døgn pr. rom:                                                                                                  
Enkeltrom pr. natt kr 1.090,-                                                                                                          
Dobbeltrom pr. natt kr 1.290,-

Studiebesøk Ankerskogen kr 350,- 
Tapasaften Hamar Kulturhus kr 400,-  

Konferansen foregår på Scandic Hamar

Scandic Hamar                                                                                                                                            

Tomas Holmestad
Adm dir Lillehammer 2016

Terje Halvorsen 
Rådmann Hamar kommune

Reidar Säfvenbom
Førsteamanuensis, Norges 
Idrettshøgskole

Ingrid Tollånes
Leder samfunn og gave, 
Gjensidigestiftelsen


