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OPPSUMMERING HØSTSEMINARET  2021 
 

Bærum Idrettsråd hadde også i år gleden av å invitere til det årlige høstseminaret, - den 
viktigste møteplassen for idrettslagene i Bærum.  
Seminaret ble avholdt på Sundvolden Hotel og samlet til sammen 66 personer fordelt på de 
ulike programpostene. Grunnet fremskyndelsen ble deltagelsen noe lavere enn i fjor. 
 
Ansattsamling for daglige ledere i idrettslagene ble avholdt fra kl 13 – kl 15. 

 
Fredag 15. okt.:     
1530 Innsjekking.  Kaffe med lett bespisning 
1630 Åpning. Info om seminaret 
 Styreleder Øivind Gladsø   
1650 Bærekrafts-mål  
 Presentasjon v/ Pål Thomassen – leder for anleggsutvalget i Viken Idrettskrets. 

https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal 
1750 Gruppearbeid 1 
        Hva er de viktigste tiltak i ditt idrettslag for å nå bærekrafts-målene? Hva   
                   Bør BIR gjøre for å støtte idrettslagenes arbeid? 
1930 Middag, etterfulgt av sosialt samvær 
 
Lørdag 16. okt.:  
0800 Frokost 
0900 Anleggsplanen 2023-26 
 v/ Knut Gulbrandsen 
0950 Gruppearbeid 2 
        Forslag til mulig hovedfokus for anleggsplan 2023-26 
1010 ØHIL idrettspark – fra drøm til virkelighet 
 v/Sverre Nordby 
1110 Natur og Idrett  
 Aktuell informasjon 
1130 Info fra BIR 
 Oppsummering av seminaret 
1200 Avreise 
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SAMMENDRAG AV PROGRAMPOSTENE 
 
Innledning 
Formålet med høstseminaret er å ha en møteplass hvor Bærumsidretten kan drøfte viktige 
problemstillinger for idrettslagene, utveksle info om aktuelle saker og ikke minst knytte 
kontakt med de andre frivillige. 
39 idrettslag var representert, som utgjør drøye 70% av medlemsmasse i idrettslagene i 
Bærum på nesten 57.000 medlemmer. BIRs styreleder, Øivind Gladsø ønsket velkommen til 
seminaret og informerte kort om programmet, samt utfordringene etter pandemien for 
Bærumsidretten. Han informerte om status på idrettsanlegg og den forestående behandling 
av anleggsplanen for perioden 2023-26. Han innledet så for første punkt på agendaen: 
Bærekrafts mål  
Hans presentasjon ligger vedlagt. 

 
Bærekrafts mål 
Pål Thomassen fra Viken Idrettskrets tok oss igjennom den tildels tunge materien. 

Boken han baserte sitt innlegg på, kjøper du her: https://www.ark.no/boker/Dag-Vidar-
Hanstad-Idrett-og-baerekraft-9788245037098 
Presentasjonen ligger vedlagt. 

 
Gruppearbeid 1. 
Oppsummering ligger vedlagt. 

 
Anleggsplanen 2023-26 
Knut Gulbrandsen gjennomgikk fakta rundt anleggsutvikling i Bærum og den kommende 
behandling av innspill for neste 4 års periode(2023-26). I tillegg tok han oss igjennom anlegg 
under bygging, under planlegging samt trender i anleggsutvikling 
Ikke uventet var det Nadderud Stadion som skapte størst engasjement. 
Presentasjonen ligger vedlagt. 

 
Gruppearbeid 2. 
Oppsummering ligger vedlagt. 
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ØHIL idrettspark – fra drøm til virkelighet 
Vi fikk et godt innblikk i at veien frem til realisering av nytt anlegg på Hosle har bydd på 
mange utfordringer. Sverre Nordby ga andre i tilsvarende posisjon noe å tenke på.  
Presentasjonen ligger vedlagt. 

 
Idrett og bad 
Alle søknader skal fra nå av sendes inn via portalen på Bærum Kommunes hjemmeside. 
Søknader som blir sendt på mail til Idrett og bad eller til Idrettsrådet vil ikke bli behandlet. 
Målet med denne innskjerpingen er en kvalitetssikring av prosessen, mindre tidsbruk på 
purringer og færre misforståelser.  
I tillegg informerte Ane Nørstebø Laache om frist for deltagelse i sykkelkampanje våren 2022 
som er satt til 11. november. 
Presentasjonen ligger vedlagt 
 
 

Avslutning og evaluering 
Vi takker alle deltagerne for godt engasjement, og all jobb som blir utført for at de aktive i 
idrettslagene våre skal få et best mulig tilbud i best mulig arenaer. 
Det ble gjennomført en digital evaluering av arrangementet som vi vil ta med videre til neste 
års gjennomføring. 


