Postadresse:

Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon:

481 15 299
928 10 970

E-post:

badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside:

www.badparkogidrett.no

PRAKTISKE OPPLYSNINGER
PÅMELDINGSFRIST: 22. mars 2018

PÅMELDING

DELTAKERAVGIFT MEDLEM BPI

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Kurspris inkl overnatting/bankett kr 4.650,Kurspris uten overnatting kr 2.545,Bankett kr 745,-

Dersom du ikke skal overnatte, men allikevel vil ha med deg
banketten.

Bekreftelse blir sendt på e-post
All fakturering foregår elektronisk, enten som Efaktura eller via e-post.
KONTAKTINFORMASJON
BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 481 15 299/928 10 970
e-post: badparkogidrett@nih.no

KURSSTED
SCANDIC OSLO AIRPORT
Adresse
Ravinevegen 15
Gardermoen
Tlf: 23 15 59 00
Veibeskrivelse: Hotellet ligger forbi Oslo Lufthavn
Gardermoen, når du kommer fra E6, og langs E16
Shuttlebuss: Det går Shuttlebuss mellom
Gardermoen og hotellet.

Påmeldingen er bindende og deltakere som ikke møter belastes med 100% av avgiften.
Med forbehold om endringer. Oppdatert program finner du på www.badparkogidrett.no

JUBILEUMSSEMINAR
BPI 40 ÅR! 11.-12. APRIL 2018

Onsdag 11. april

Torsdag 12. april

Foredragsholderne:

09.00-10.00

09.00-11.00 Parallelle sesjoner
		
park/friluft			
Belysning: Hvordan kan aktiv bruk
09.00			

Ola Bettum er landskapsarkitekt, byplanlegger og professor i landskaps-arkitektur
ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU. Han har over tredve års praksis som
rådgivende landskapsarkitekt og byplanlegger og kom til IN’BY i 1987.

Registrering, kaffe mm

10.00		
		

Åpning v/Jon Steinar Tufte, leder 					
BAD, PARK OG IDRETT

10.15		
		

Tilbakeblikk og utviklingstrender for sektoren 			
v/Ola Bettum, NMBU

11.00		

Pause

11.30		
		
		
		
		

Ny tilskuddsordning for kreative anlegg 				
v/Trond Jørgen Glasser, KUD
Nytt ressurssenter for egenorganisert idrett 			
v/Christina Søgård, Ungdom og fritid 				
og Petter Hatlem, Oslo Skateboardforening

12.15		
“Smart by” - ny teknologi v/Gunnar Edwin Crowford, 		
		Stavanger kommune		
13.00		

Lunsj

14.15		
		

Barn i by - utfordringer og løsninger for gode 			
oppvekstmiljø v/Helle Nebelong, landskapsarkitekt

15.00		

idrett/bad

Kunstgress og gummigranulat av lys fremheve byen din? v/Morten utfordringer og løsninger		
Jensen ÅF Consulting
v/Ole Myhrvold, NFF

09.40

Fremtidens grøntanleggsforvaltning Ny hall på Lade - Sambruk
- naturbaserte løsninger og
i praksis v/Thomas Kulvik,
cyberparks v/Thomas Randrup, SLU Trondheim Taekwondo Klubb

10.20

Hvordan kan bruk av stauder, løk
og blomster gi attraktive byrom?
v/Vidar Berg Iversen, Bærum
kommune

11.00		

Pause

Rehabilitering av Romsås bad; en
vellykket prosess v/Oliver Kofler,
Kultur og idrettsbygg Oslo KF

Trond Jørgen Glasser er seniorrådgiver i Kulturdepartementets idrettsavdeling. Han
har sittet i sekretariatet for det såkalte “Fjørtoft-utvalget” om fremtidens idrettspolitikk.
Christina Søgård er generalsekretær i organisasjonen Ungdom og fritid, en demokratisk
barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede
fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.
Petter Hatlem er leder av Oslo Skateboardforening, men kanskje best kjent som far
til en av tidenes norske skatere; Mats Hatlem. Han er en av initiativtakerne bak Oslo
Skatehall, fjorårets vinner av Årets Idrettsanlegg.
Gunnar Edwin Crowford er leder for “Smartbyen Stavanger”. Han har bakgrunn
fra IT- og telecom-industrien, og er lidenskapelig opptatt av entreprenørskap, noe
som har gjort ham til en fast mentor når det arrangeres startup weekend, Ungt
entreprenørskap og hackatons i regionen.
Helle Nebelong er landskapsarkitekt MAA, MDL og Master of Public Mangement.
Hun arbeider med design av uterom. og er spesialist i innretning av sansehaver og
lekeplasser. Hennes arbeid og hennes særlige filosofi er anerkjent i inn- og utland, og
hun siteres ofte i artikler og utviklingsplaner som fokuserer på viktigheten av barns
muligheter for å leke ute i naturlige omgivelser.

11.30		
Anleggsutvikling gjennom 40 år - Har idrettens behov og 		
		ønsker endret seg? 							
Morten Jensen er leder for ÅF Ligting Norge, internasjonalt anerkjente spesialister
innenfor lysdesign. Ved å inkorporere dagslysets egenskaper og elektrisk lys, søker de å
		
v/Torstein Busland, Norges Idrettsforbund
skape steder hvor folk trives og en identitet som utfyller urbant landskap og arkitektur.
12.00		
		

Et mikroeventyr; Nært til hjemmet - men langt fra 			
hverdagen v/Mikkel Soya Bølstad

12.45		
		

BPI veien videre, oppsummering og avslutning 			
v/Henriette Seyffarth og Jon Steinar Tufte

13.00		

Lunsj

Pause

Thomas Randrup er professor ved institutt for landskapsarkitektur, planlegging og
forvaltning ved Sveriges Landbruksuniversitet (Alnarp). Han er også professor ved
NMBU, og jobber særlig med forvaltning.
Vidar Berg Iversen er gartner i Bærum kommune, med stor kompetanse på bruk av
stauder, løk og blomster.
Ole Myhrvold er anleggssjef i Norges Fotballforbund. De siste årene har Norges
Fotballforbund i større og større grad fokusert på den økende miljøutfordringen som
bruk av gummigranulat i kunstgresset gir.
Thomas Kulvik er styreleder i Trondheim Taekwon-Do Klubb. Han er daglig leder i Ny
Media AS.

15.30		

BPI gjennom 40 år

16.00		

Utdeling av prisen Årets Idrettsanlegg

Oliver Kofler seksjonssjef i Kultur og Idrettsbygg Oslo KF. Han er brennende engasjert i
fagområdet bade- og svømmeanlegg. Han er styremedlem i BPI.

18.00		

Felles drink og quiz

Torstein Busland er anleggssjef i Norges Idrettsforbund. Han var tidligere rådgiver på
vei, natur og idrett i Drammen kommune. Han er varamedlem til styret i BPI.

19.30		

Festmiddag m/jubileumskåseri

Mikkel Soya Bølstad er utdannet lektor i biologi og jobber som forfatter,
frilansjournalist og foredragsholder med natur og friluftsliv som arbeidsfelt. Han har
skrevet tre bøker, frilanser jevnlig for A-magasinet, Fjell og Vidde og Terrengsykkel, har
vært fast bidragsyter i magasinet UTE.

