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Og vinneren er: LISLEBYHALLEN! 
 
Lislebyhhallen i Fredrikstad er vinner av Årets 
Idrettsanlegg 2016! Det var svært mange gode 
kandidater til prisen – hele 19 anlegg hadde søkt. 
 
Juryen hadde en tøff oppgave, og til slutt trakk 
Lislebyhallen det lengste strået blant de fire finalistene; 
Lislebyhallen, AdO-arena, Hafstadparken og Kaiskuru 
Ski- og Skiskyttererarena. 
 
Mer om prisvinneren kan du lese på våre 
hjemmesider. 

 
 
 
ANLEGGSSEMINARET 2016 
Nærmere hundre deltakere fant veien til Gardermoen 
disse to dagene i mars. Aktuelle tema som; 
Idrettspolitisk dokument, anleggssituasjonen i 
fylker/kommuner, allemannsretten, energibesparende 
tiltak i svømmehall/ishall, driftskontrakter. Fire nye 
veiledere ble presentert, og seminaret ble avsluttet 
med et spennende innlegg om rehabilitering av 
idrettsbygg fra vår danske kollega i Lokale og 
anlægsfonden; " Nye tider- nye haller. 
 
STUDIETUR – NÆRMILJØANLEGG OG PARK 
Vi drar til London 25.- 27.mai ! Og primært for å 
oppleve det fantastiske området rund Queen Elizabeth 
Olympic Park. I tiden før og etter OL i London, ble det 
gjort et stort områdeløft for hele den østlige siden av 
London. 

 
Dette blir en studietur med både litt felles program, og 
litt delt på nærmiljøanlegg/idrett og park. For parkfolket 
blir det lagt inn en dag på Chelsea Flower Show, mens 
idrettsfolket skal se på noen av de fantastiske små, 
lokale anleggene som er bygget opp i det som tidligere 
har vært en ganske så belastet kant av byen. 
 
Program ligger ute på hjemmesiden, og påmelding kan 
gjøres nå. Turen har begrenset antall plasser, så her 
blir det "første mann til mølla". 

 
 
BAD 
Arbeidet med revideringen av Badforskriften går 
fremover. NTNU v/SIAT og Bjørn Aas har sagt seg 
villig til å lede en gruppe som ser på de tre 
paragrafene, vannkvalitet, ventilasjon og luftkvalitet 
(ny). 
 
SN/K 561 Bade- og svømmeanlegg 
Utvalget har fått ny prosjektansvarlig hos Standard 
Norge: Kristoffer Jan Polak. Britt Stokke Lønaas ble 
pensjonist fra 1.1.2016 
 
STUDIETUR BAD 
Studieturen går til Stuttgart 28.-30. september, til den 
største spesialmessen for BAD i Europa; Interbad. I 
tillegg blir det et eget faglig program, og befaringer. 
Her blir det muligheter til å få med seg ny inspirasjon, 
spennende ideer, samt møte gode kontakter fra 
bransjen i hele Europa.  
 
Program vil ligge på hjemmesiden om kort tid, men det 
er allerede nå mulighet til å melde seg på. Her er det 
også begrenset med plasser, så det lønner seg å være 
tidlig ute! 
 
Mer om messen kan leses her: http://www.messe-
stuttgart.de/en/interbad/  
 
 

http://www.messe-stuttgart.de/en/interbad/
http://www.messe-stuttgart.de/en/interbad/
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PARK 
Etter at Norsk Lekeplassforum ble en del av BAD, 
PARK OG IDRETT er det opprettet et eget utvalg for 
LEK. Utvalget skal være et rådgivende utvalg for styret 
i BPI. 
 
Utvalg for LEK består av, fra venstre: Merete Haug, 
Haug Landskap AS, Henriette Seyffarth, Bærum 
kommune, nestleder BPI, Morten Anker-Nilssen 
(leder), Oslo kommune, styremedlem BPI og Tommie 
Nilsen, Kompan AS 
 

 
 
Utvalget er godt i gang med sitt arbeid, og det er bla. 
lagt opp til et seminar den 27.september hvor tema 
blir nærmiljøanlegg. 
 
Den 5.februar ble det avholdt et meget vellykket 
Inspektørtreff. Her bidro representanter både fra Norsk 
Sertifisering, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og 
Beredskap (DSB), Skadeforebyggende forum og If 
Forsikring med nyttig informasjon. 
 
TURVEISEMINAR  
I år er det Fredrikstad kommune som ønsker 
velkommen til seminar den 27.april. Det blir befaring 
til "Bjørneløypa" og Glommastien. 
 

 
Neste samling for Grønt nettverk blir 7.-8. september i 
Bærum. Program kommer på Grønt nettverk sitt 
intranett i løpet av våren.  

NB ! Dette er en samling som kun er åpen for de 
tretten nettverkskommunene; dvs. kommuner med mer 
enn 50 000 innbyggere. 
 
IDRETT 
HMS: Helt sikkert anlegg – alles ansvar 
Kurset arrangeres på Scandic Nidelven i Trondheim 
den 27. april. Dette er et en-dags kurs som tar for seg 
hvilket ansvar vi har både som eiere og driftere av 
anlegg.  
 
FAGDAG KUNSTGRES: Klargjøring for sesongen 
Kurset har fokus på opprydding etter vinteren, og hva 
som er viktig for å få en god sesongstart. Dagen 
arrangeres på Olympiatoppen den 21. april 
 
 
LANDSKONFERANSE FRILUFTSLIV 2016 
En av årets store og viktige møteplasser blir uten tvil 
Friluftskonferansen som arrangeres i Stavanger  
6.-8.juni. Tre dager proppfulle med foredrag, 
spennende befaringer og gode opplevelser.  
Påmeldingsfrist for lav avgift er 10.april. Gå inn på 
www.friluftsrad.no  
 

 
 
 
 
KURSPLAN 2016 
Kurskalenderen for 2016 ligger ute på 
www.badparkogidrett.no – den oppdateres jevnlig, så 
følg med! 
 
 
 
 

http://www.badparkogidrett.no/
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