
VI HEIER PÅ IDRETTSGLEDE FOR ALLE! 

Invitasjon til lunsj-seminar under Arctic Pride 

Troms og Finnmark Idrettskrets, Norges Håndballforbund Region Nord, Troms 

Fotballkrets og Tromsø Idrettsråd inviterer til lunsj-seminar under Arctic Pride! 

Tid og sted: 

Fredag 19.11.21 kl. 1200-1400 på The Edge Hotel i Tromsø 

Tema: 

Vi tar utgangspunkt i Arctic Pride sitt formål: 

 

«Skape en trygg og inkluderende møteplass for alle som bryter med normer for 

kjønn og seksualitet. Gjennom festivalen skal man bidra til koblinger  og 

kunnskap som fremmer et samfunn der alle åpent kan leve ut sin identitet, 

kjærlighet seksualitet og sine kjønnsuttrykk basert på likeverd og samtykke uten 

fare for å bli diskriminert og/eller trakassert.» 

www.arcticpride.no  

Hvordan kan og skal idretten engasjere seg, og leve opp til dette formålet? 

Program: 

1200-1215 Velkommen, presentasjon og innledning 

 

1215-1315 Presentasjoner, paneldebatt og diskusjon 

Min historie: 

Arve Andersen, tidligere Ulfstind-spiller og mottaker av 

Homofrydprisen i Stavanger i 2019. 

Fotballens verdiarbeid 

 

Rasmus Olstad Semmerud, fagansvarlig for Fair play og inkludering i 

Norges Fotballforbund. 

Idrettens rolle for et trygt og godt oppvekstmiljø: 
 

Ann Tone Håkonsen, prosjektleder for OMNI-modellen  i Tromsø 

kommune. 

Jon Halvdan Lenning, mobbeombud i Troms og Finnmark 

Fylkeskommune.  

http://www.arcticpride.no/


Britt Leandersen, integreringsansvarlig i Tromsø idrettsråd. 
 

Alf-Kondrad Wilhelmsen fra Tromsø idrettsråd binder det hele sammen, 

oppsummerer og peker på veien videre. 

1315-1400 Lunsjbuffet & gode samtaler 

Hovedmålgruppe (men åpent for absolutt alle): 

Lunsj-seminaret er åpent for alle (idrettsglede for alle), men denne gangen vil 

vi spesielt oppfordre ansatte i idretten til å melde seg på. Dette inkluderer 

administrative stillinger, trenere og andre sportslig ansvarlige, lærere på 

idrettslinjer, og andre. Klubber, kretser/regioner/forbund og skoler. 

Påmelding – gratis:  

Påmelding innen søndag 14.11.21 kl. 2300 via denne Forms-linken:  

https://forms.office.com/r/yNS6J7Ch7U 

Du kan også scanne QR-koden under for å komme til påmeldingsskjema: 

 

 

Det koster ikke noe å delta, og vi spanderer lunsj på deltakerne.  

Derfor er det viktig at alle melder seg på innen fristen, og at alle kommer.  

Arctic Pride-paraden: 

Lørdag 20.11.21 kl. 1300 er går Arctic Pride-paraden av stabelen i Tromsø. 

Oppmøte ved Hålogaland Teater. Idretten går samlet med egen fane med 

parolen “Vi heier på idrettsglede for alle!”  
 

Her vil vi at hele idretten stiller opp – sammen! 

https://forms.office.com/r/yNS6J7Ch7U

