
Landskonferansen for 
Park-, idretts- og friluftsanlegg

BODØ 15. - 17. JUNI 2005

NORDLAND
FYLKESKOMMUNE

Til delegater og gjester

Jeg ønsker med dette deltakere, foredragsholdere, gjester og arrangør 
velkommen til Landskonferansen for Park, Idretts- og friluftsanlegg i 
Bodø 15.  – 17. juni 2005. Det er viktig at man fra tid til annen møtes for å 
diskutere tema og spørsmål av felles interesse. At dette skjer i Bodø er ikke 
minst undertegnede glad for. 

For vi har de senere årene satset stort på denne sektoren og kunne rett 
før jul i fjor åpne Bodø Spektrum – et anlegg med både et badeland, en 
velvære-avdeling og en flerbrukshall for så vel idretts- som kultur og 
kongressformål.

Derfor gleder det oss at PARK OG IDRETT valgte å legge sin samling hit 
slik at vi kan få vist anlegget fram til fagfolk  Bodø. Vi Bodøværinger liker 
å ta i mot gjester og det er ofte med dårlig skjult stolthet at vi tar de med 
til Saltstraumen, til Kjerringøy Gamle Handelssted, eller noen av de andre 
attraksjonene og tilbudene vi har i vårt område.

Vi håper at dere alle vil oppleve Bodø som en imøtekommende og 
profesjonell vertskapsby og at dere gjerne videreformidler det til andre. 
Fornøyde gjester er faktisk den beste reklamen vi kan få.

Det er i Bodøområdet man finner verdens tetteste bestand av havørn og 
det tar vi Bodøværinger som et komplement. Den kresne havørna trives 
nemlig ikke i hvilket som helst naboskap. Mer enn 85 par hekker i vårt 
område hvor de finner frisk luft, rent vann og mer enn nok mat.

Lykke til med landskonferansen og velkommen i havørnas rike.

Med vennlig hilsen

Odd-Tore Fygle
ordfører

Praktisk informasjon om konferansen

Konferanseavgift medlem PARK OG IDRETT kr 2100,-  

Konferanseavgift ikke medlem kr 2900,-. 

For påmeldinger etter 10. mai kommer 

det en tilleggsavgift på kr 500,-.

Deltakerpakker

Hotellovernatting 15 - 17 juni

Enkeltrom kr 3600,-

Dobbeltrom pr person kr 3150,-

Prisen inkluderer frokost,lunsj og middag.

Ekstra hotellovernatting 

14 - 15 juni Norrøna Hotel

Enkeltrom kr 795,- 

Dobbeltrom 695,-

Møtedeltakelse uten overnatting

Deltakerpakke uten overnatting, inkl lunsj/middag 15-17/6 kr 2200,-

Dagpakke pr dag inkl lunsj kr 900,- 

Ledsager

Rom med frokost kr 400,-

MIddag med utfl ukt 15/6 kr 500,-

MIddag 16/6 kr 450,-

Avbestillinger

Alle avbestillinger må skje skriftlig innen 1.5 til 

Destinasjon Bodø, Postboks 514, 8001 Bodø

Innbetalt beløp vil bli refundert minus en avgift på kr 500,-

Avbestillinger mottatt etter 16. mai vil ikke bli refundert.

Transport

Flybilletter kan bestilles direkte hos Via Travel Bodø

Kontaktperson Anne Grethe Aurdal

Telefon 75 54 17 00/85, Fax 75 54 17 60

Email: anne.aurdal@via.no

Web: www.via.no

Velkommen i havørnas rike!
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10:00 Registrering i Bodø Spektrum

11:00 Åpning i Bodø Spektrum
 ved ordfører Odd - Tore Fygle, Bodø kommune

11.15-11.45 Kilder til helse i livet og naturen  
 ved Prof. dr. med Per Fugelli, Universitetet i Oslo  

12:00-13:00 Lunsj  

13:00-13:25 Nærmiljøordningen gjennom 10 år   
 ved underdirektør Ottar Eide, Kultur- og kirkedepartementet  

13:25-13:50 Hvordan kan spillemiddelordningen bli et bedre verktøy  
 for å fremme aktivitet blant barn og unge?  
 ved fylkesidrettskonsulent Jon Steinar Tufte, Vestfold Fylkeskommune

13:50 Beinstrekk!

14:00-14:25 Svømmeanleggene forfaller, færre lærer å svømme! Hva må vi gjøre? 
 ved president Per Rune Eknes Norges Svømmeforbund  

14:25-14:50 Det skjer i Nordland - resultat av 12 års utviklingsarbeid for  
 fysisk aktivitet og naturopplevelse   
 ved konsulent Geir Lærum, Nordland Fylkeskommune  

14:50-15:15 Pause/kaffe

15:15:-16:00 Konsekvenser og endringer i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité 
 ved generalsekretær Inge Andersen, Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

19:00 Sosialt: Busstur til Kjerringøy
 Sang & musikk

23:00 Båt hjem fra Kjerringøy  

Det var i 1993 Bodø sist var vertskap for 

Landskonferansen. Under mottoet “Lyst hele natta” 

hadde vi uforglemmelige faglige dager sammen med 

turer til Bestemorenga Sportsanlegg, Junkerfjellet, 

for ikke å snakke om avslutnings-kvelden i 

Saltstraumen med hjemtur med båt som de viktigste 

sosiale tiltakene. 

Siden sist har det skjedd mye spennende på park-, 

idretts- og friluftsanleggsfronten i Bodø; Aspmyra 

Stadion, Mørkvedlia Idrettspark, og sist, men ikke 

minst, ferdigstillelsen av Bodø Spektrum med både 

badeland, spaavdeling og flerbrukshall har gitt 

publikum stadig flere tilbud og muligheter. Vi gleder 

oss til å la dere få tatt disse nærmere i øyensyn og 

ser frem til faglig spennende dager i Bodø.   

Denne gangen har vi valgt “Velkommen i havørnas 

rike” som slagord og jeg er sikker på at dere i løpet 

av landskonferansen vil få møte byfuglen vår, mest 

sannsynlig på turen til Kjerringøy onsdag kveld.

Velkommen skal dere være. 

Med vennlig hilsen

Arne Vinje

Styreder PIF 

07:00 Morgenbad / molotur

09:00-09:30 Fylkeskommunen som regional aktør,  
 sikring av arealer til friluftsliv i kystsonen:
 eksempel fra Vestfold, ved fylkesordfører i Vestfold 
 fylkeskommune  Anne Rygh Pedersen  

09:30-10:00 Sikring av friluftsområder - utfordringer og prioriteringer
 ved rådgiver Ivar Hjermundrud, Miljøverndepartementet

10:00-10:30 Pause  

10:30- 11:30 Det sker blandt andet i Danmark på anleggsfronten? 
 ved direktør Torben Frölich, Lokale og Anlægsfonden, Danmark

11:30-11:40 Beinstrekk!  

11:40-12:10 Bruken av friluftsområder i Nordland 2003 - 2004
 presentasjon - registrering av ferdsel i 6 områder i Nordland, 
 ved konsulent Tom Jensen, Nordland fylkeskommune

12:10- 12:40 Aktivitet og forvaltning i fjellområder  
 6 minutter fra bysentrum
 Byfjellsplanleggingen i Bergen - planhierarki, byfjellsgrenser, 
 tilrettelegging og brukermedvirkning
 ved parksjef Sissel Lerum, Bergen kommune

12:40- 13:00 Avslutning 
 Oppsummering / skråblikk  med lokal vri…  
 ved Biskop Mathias Bonsak Krogh  

13:00 Lunsj  

TORSDAG 16. juni 

07.00 Morgenbad / molotur

09:00-09:30 Lek /idrett – organisert eller uorganisert?
 ved fylkesidrettskonsulent Hans Olav Sandvoll,   
 Rogaland Fylkeskommune

09:30-10.30  Gode planprosesser – gir gode anlegg
 Medvirkning fra barn og unge i planprosesser,  
 ved siv. arkitekt Frode Svane, Barnas Landskap

10:30-11:00 Pause / kaffe 

11:00-11:30 Bratten-anlegget 
 ved prosjektleder Leif Håkestad, Bodø kommune

11:30-12:00 Helse for noen, plage for andre..
 Idrett, og nærmiljøanlegg og støy: Hvilke lovverk gjelder 
 og hvordan går vi fram for å ivareta alle hensyn? 
 ved rådgiver Ragnhild Spikseth, Helse- og omsorgsdep.

12:00 Lunsj 

13:00 Befaringer 
 Park / friluft: Kyststi, Bodøsjøen
 Idrett: Bratten, Bodø Spektrum 

08.30- 10.00 Avreise Nordlandsbadet

 Sikkerhet i Nordlandsbadet - Poseidonsystemet 
 ved Steinar Bang Hansen, daglig leder Bodø Spektrum
 Retur til Radisson SAS Hotel

10:15-10:45 Pause / kaffe

10:45-12:00  Materialvalg - erfaringer fra Pirbadet 
 ved siv.ing Atle Holberg og  
 adm.dir Knut J. Pettersen, Pirbadet

12:00 Lunsj

13:00- 13:30 12,5m basssenget. Utfordringer og løsninger 
 “Svømmeundersøkelsen i Nordland 2003 /2004  
 ved fylkesidrettskonsulent Kristin Hundstad
 Nordland fylkeskommune

14:00-14:10 Rauland - 12,5m basseng rehabilitering/tilbygg
 ved prosjektleder Johannes Skinnarland

14.10- 14.25 Badelandene.no - nye driftsformer
 ved daglig leder David Koht-Norbye, Østfoldbadet

15:00-17:00 Landsmøte PARK OG IDRETT

19:00 Festmiddag på Radisson SAS Hotel  
 Deretter setter vi kursen mot Rock Café 

FREDAG 17. juni

Bad Park/idrett

ONSDAG 15. juni 

PIF_Program_ferdig.indd   2 01-04-05   08:30:14


