
 

Ottestad, 17. juni 2015 

Invitasjon til Ledermøte i 

Hedmark idrettskrets 

Scandic Elgstua, Elverum 4. og 5. september 2015 

 

Hedmark idrettskrets har gleden av å invitere klubber, idrettsråd og særkretser til Ledermøte 

fredag 4. og lørdag 5. september på Scandic Elgstua, Elverum. 

 

Program 

FREDAG 4. SEPTEMBER 

 

17.30   Registering 

 

18.00  Åpning ved styreleder Tor Rullestad og representant for Idrettsstyret 

 

18.30 - 19.30 Merkevarebygging i idretten 

Kan vi profilere den frivillige idretten som en merkevare? Hvordan tenker 

toppidrettsmiljøene? 

Foredrag ved Bjørge Stensbøl, tidligere toppidrettssjef og næringslivsprofil 

 

20.30  Hedmark idrettskrets inviterer til felles middag 

 

LØRDAG 5. SEPTEMBER 

 

09.00 - 09.45 «Snuoperasjonen» i Storhamar Dragons 

Hva skjedde da klubben gikk fra økonomisk krise til sportslig suksess? 

Njål Berge forteller om hvordan, en gjeng «Fattige fettere» med en god 

porsjon dugnadsånd tenker og jobber. 

 

10.00 - 10.20 Markedsarbeid i Ottestad IL 

Ottestad IL er en klubb som tør å satse. Styreleder Torfinn Kringlebotn 

orienterer om klubbens arbeid for å finansiere driften. Hva lykkes de med, og 

hvilke utfordringer har de? 

 

10.30 - 11.00  Investering eller veldedighet?  

Tore Slettvoll fra Sparebanken Hedmark orienterer om filosofien bak 

bedriftens samfunnsengasjement, og hvilke forventninger de har til idretten de 

støtter. 

 

11.15 - 12.15 Gruppediskusjon 

  Hvordan jobber vi for finansiering av klubbdriften vår? 

  Utveksling av ideer og erfaringer. 

 

12.15   Kort oppsummering 

 

12.30  Lunsj 



 

 

 

 

 

PRISER 
Deltakelse på hele konferansen med overnatting:   kr  1050,- 

Deltakelse kun lørdag, med lunsj:  kr 495,- 

Deltakelse fredag m/ middag (gratis) 

Deltakelse fredag u/ middag (gratis) 

Reisekostnader må dekkes av den enkelte      

 

PÅMELDING  
Påmeldingsfrist er 20. august 2015 til Hedmark idrettskrets ved Helen Skansen: 

Epost:   Helen.Skansen@idrettsforbundet.no 

Telefon:  948 65 690 

 

Ved påmelding må du oppgi: 

 Navn 

 Klubb/idrettsråd/særkrets 

 Oppgi om du deltar fredag og/eller lørdag og om du skal ha middag fredag og 

overnatting.  

 Fakturaadresse 
 
 
Velkommen til Ledermøte! 

 
Med vennlig hilsen  

Hedmark idrettskrets 

 

Tor Rullestad /s/      Ingvild Reitan /s/ 

styreleder        fung. organisasjonssjef 

mailto:Helen.Skansen@idrettsforbundet.no

