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Organisasjonens tilblivelse  
Landsforeningen for parker og rekreasjon ble etablert med sitt første styre 7. april 1978. Den var et 
resultat av sammenslåingen av: 

• Norsk Herredsgartnerlag (stiftet 1923) 
• Norske Parksjefers forening (stiftet 1947) 
• Norsk kommunegartnerlag (stiftet 1968) 

Direktør Anders Kvam fra Bergen var organisasjonens første formann. 

Idretts- og fritidssektoren hadde en parallell organisasjon med navnet Landsrådet for fritidsanlegg 
(stiftet 1975). I 1979 vedtok Landsrådets generalforsamlingen at en skulle be Landsforeningen for 
parker og rekreasjon om å overta Landsrådets arbeidsoppgaver.  

På Landsforeningen for parker og rekreasjon sitt landsmøte i Sandefjord i 1979 ble det vedtatt at 
Landsforeningen skulle påta seg disse oppgavene.  

Begge foreningene møttes i Molde i 1981. Landsrådet for fritidsanlegg holdt sin siste 
generalforsamling som gjorde vedtak om oppløsning. Deretter ble det avholdt landsmøte i 
Landsforeningen for parker og rekreasjon, hvor nye vedtekter og nytt navn for en sammenslått 
organisasjon ble vedtatt.  

Parksjef Sverre Døhlen fra Stavanger ble den første valgte lederen i 1981 i den sammenslåtte 
organisasjonen. 

 

Navneutvikling 
Organisasjonen startet opp som Landsforeningen for parker og rekreasjon. På landsmøtet i 1981 ble 
navnet endret til Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg med forkortelsen PARK OG IDRETT. 
Dette skulle bli organisasjonens navn i mange år fremover. Etter hvert kom det imidlertid sterke 
ønsker om at området «bad» også skulle gjenspeiles i organisasjonsnavnet. På landsmøtet i Skien 
2009 ble det vedtatt at navnet skulle være BAD, PARK OG IDRETT. 

Videre i dette tilbakeblikket, brukes forkortelsen BPI som står for BAD, PARK OG IDRETT, som er 
forkortelsen organisasjonen nå benytter.  

 

Organisasjonsutvikling 
Hovedstyret 
Ved oppstarten i 1978, ble det etablert et styre med formann, varaformann, 3 medlemmer og 2 
varamedlemmer. Etter sammenslåingen i 1981, ble styret sammensatt av personer med bakgrunn i 
både park og idrett.  

I 1991 ble det vedtatt en endring i styrets sammensetning. Styret ble redusert med 2 medlemmer og 
nytt styre bestod av leder, nestleder, styremedlem, 3 foraledere og 2 varamedlemmer. Fagforaenes 
vedtekter innarbeides i landslagets vedtekter.  

I 2003 ble en ny organisering av PARK og IDRETT vedtatt på landsmøtet i Stavanger.  Med både 
hovedstyre, forastyrer og fagutvalg var det etterhvert mange tillitsvalgte, og organisasjonen ble 
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kostbar å drifte. Det nye styret bestod heretter av leder, nestleder, 2 representanter med idretts- og 
friluftsrelaterte oppgaver (tidligere IFF), 2 representanter med parkrelaterte oppgaver (tidligere PFF), 
2 representanter med baderelaterte oppgaver (tidligere Badfaglig forum, BFF), samt en vara for hver 
av fagrepresentantene.  

Denne organiseringen av styret gjelder fortsatt. 

Faglige fora/arbeidsgrupper 
Styret vedtok i mars 1984 å opprette arbeidsgrupper som undergrupper for styret. 

• Badegruppe 
• Idrettsgruppe 
• Parkgruppe 

I tillegg ble det opprettet en IAKS-gruppe for å ta seg av samarbeid på internasjonalt og nordisk plan. 

Etter en litt treg start, kom arbeidsgruppene godt i gang og fikk i 1986 betegnelsen forum: 

• Badeteknisk forum (BFF) 
• Idrettsfaglig forum (IFF) 
• Parkfaglig forum (PFF) 

Intensjonen med foraene var å effektivisere PARK og IDRETT sitt arbeid. Foraene ble tillagt oppgaver 
som idèskapere, belyse problemer, følge opp utdanning, lage kursmodeller og driftsopplegg, lage 
behovsanalyser og være rådgivende organer innenfor hvert sitt område. Foraene hadde fra starten 
sine egne styrer og årsmøter. På foraenes årsmøter i 1990 ble det vedtatt å innarbeide foraenes 
vedtekter i PARK og IDRETT sine vedtekter, dette ble så vedtatt på PARK og IDRETT sitt landsmøte i 
1991.  

Foraenes styrer ble deretter valgt på landsmøtene. De bestod av leder, 4 styremedlemmer og 2 
varamedlemmer. 

I 1993 endret Badeteknisk forum navn til Badfaglig forum. En av grunnene var at fagbladet for bad 
hadde navnet "Badeteknisk forum". 

Årene 1988 og 1990 arrangerte foraene egne årskonferanser i forbindelse med sine 
generalforsamlinger. Dette ble starten på årlige landskonferanser, men med landsmøte hvert annet 
år.  

De faglige foraene fungerte helt frem til 2003 da det ble vedtatt en organisasjonsendring der foraene 
ble avviklet. 

Ledere Parkfaglig Forum: 
1985-1988: Arild Johnsen                                                                                                                                  
1988-1993: Kjellaug Eik                                                                                                                                      
1993-1997:    Rønnaug Indregaard                                                                                                                      
1997-2003: Ingjerd Bratterud 

Ledere Idrettsfaglig Forum: 
1985-1991 Svein Almedal                                                                                                                                    
1991-1999 Thor Henrik Mathiesen                                                                                                                      
1999-2002 Kari-Marie Sandvik                                                                                                                          
2002-2003 Toril Vik      
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Ledere Badeteknisk Forum  
1985-1986 Kjell Teien                                                                                                                                       
1986-1991 Svein-Erik Eriksen                                                                                                                          
1991- 1995 Leif Henriksen                                                                                                                                  
1995 -1997  Tore Heimdal                                                                                                                                    
1997-2001 Jan Zander                                                                                                                                         
2001-2003 David Koht - Norbye 

Fagutvalg 
I 1990 ble Ishallutvalget opprettet som et fagutvalg under Idrettsfaglig forum. Utvalget skiftet navn til 
Isbaneutvalget i 1994. Bjørn Rønsen var leder av utvalget helt til det ble lagt ned i 2003. 

I 1993 ble Idrettshallutvalget opprettet, også det som et fagutvalg under Idrettsfaglig forum. Dette 
utvalget ble lagt ned i 2003 etter noen år med liten aktivitet. 

I 1997 ble Gressbaneutvalget opprettet i forbindelse med et 3-årig prosjekt, "Gressbaneprosjektet" 
som var et samarbeid med Norges Fotballforbund, og var støttet økonomisk av Kulturdepartementet. 
Utvalget ble ledet av Helge Andersen (Kristiansand kommune), og utvalget arrangerte årlige seminar 
fra 1998 til det avsluttende seminaret i 2002.  Et nytt Stadionutvalg ble nedsatt, men utvalget kom 
aldri i arbeid. 

På 2000-tallet kom den store kunstgressbølgen skyllende over Norge. BPI var på ballen, og sammen 
med Norges Fotballforbund har vi siden arrangert årlige temadager og kunstgresseminar rundt 
omkring i landet. Totalt har mange tusen fra kommuner og fotballklubber deltatt på disse kursene. 

Lokalavdelinger/ kollegatreff 
Allerede i 1980 oppfordret styret til opprettelse av lokalavdelinger. Da var den første lokalavdelingen 
opprettet i Akershus/Østfold. Tilsvarende oppfordringer gjentas gjennom årene uten at dette brer 
særlig om seg.  

Tidlig på 1990-tallet kom det i gang kollegatreff i Trøndelag. I 1994 ble delt landet i 9 regioner med 
kontaktpersoner til å være pådrivere for gjennomføring av kollegatreff. Noen få kollegatreff ble 
gjennomført, men det tok aldri helt av. 

Norsk Lekeplassforum 
BPI hadde gjennom mange år jobbet med barns sikkerhet i uterom gjennom Parkfaglig forum. Da 
Norsk lekeplassforum (NLF) så dagens lys som en egen selvstendig organisasjon i 2003, ble denne 
ønsket velkommen. En forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr kom på plass i 1996, og et par år 
etter kom de europeiske standardene CEN 1176-1177, som også ble oversatt til norsk. En god 
sertifiseringsordning kom på plass, og dette la grunnlag for trygge og sikre lekeplasser. I 2008 overtok 
BPI sekretariatsfunksjon til NLF.  

På NLFs årsmøte i 2014 ble det vedtatt at en skulle gå i dialog med BPI om en sammenslåing av de to 
organisasjonene, og på årsmøtet i 2015 vedtok et samlet årsmøte å be om en sammenslåing med 
BPI. På BPI´s landsmøte på Hamar i juni samme år ble det vedtatt at NLF inngikk som en del av BPI. 
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Utvalg for Lek  
Styret i BPI nedsatte høsten 2015 et eget utvalg for lek, blant annet for å ivareta både 
sertifiseringsordningen for inspektørene og kontakten mot Standard Norge. Utvalgets første leder 
Morten Anker-Nilssen sitter i BPI´s styre. 

Grønt nettverk 
I 2015 etablerte BPI et storbynettverk, «Grønt nettverk», for kommuner med mer enn 50.000 
innbyggere. Bakgrunnen for dette var å få belyst utfordringer knyttet til storbyproblematikk innenfor 
grønn byutvikling.  Nettverket har en digital plattform hvor medlemmene utveksler erfaringer, råd og 
tips. Nettverket har et årlig treff, som hittil har vært avholdt i Bergen, Bærum og Stavanger. I 2018 er 
Trondheim vertskap for nettverkstreffet. Leder av nettverket, Aina Hovden Lunde er en av de tre 
med parkrelaterte oppgaver i BPI´s styre.  

 

Organisasjonens ledere 
Siden starten i 1978, har BPI hatt til sammen 10 ledere. De fleste har sittet mer enn en periode, og de 
siste har vært ledere i 3 perioder, til sammen 6 år. Av disse 10 har det bare vært en kvinne, nemlig 
Helene Bugge. 

Anders Kvam  1978 – 1981                                                                                                             
Sverre Døhlen  1981 – 1985                                                                                                                   
Haakon Endreson 1985 – 1989                                                                                                                      
Kasper Opdal  1989 – 1991                                                                                                                       
Svein Almedal  1991 – 1993                                                                                                                    
Helene Bugge  1993 – 1997                                                                                                                           
Torgeir E Sørensen 1997 – 2001                                                                                                                         
Arne Vinje  2001 – 2007                                                                                                                       
Rune Titlestad  2007 – 2013                                                                                                                           
Jon Steinar Tufte 2013 -  

 

Administrasjon 
Ved organisasjonens tilblivelse i 1978, gikk Paula Tveite inn som sekretær og kasserer. Hun holdt til 
ved Institutt for Landskapsarkitektur på Norges Landbrukshøgskole på Ås. 

I 1986 ble Otto Okstad ansatt som fagkonsulent for idrettsfaglig- og badefaglig forum. Han var ansatt 
hos STUI – Statens ungdoms- og idrettskontor (i Kulturdepartementet), som stilte han til disposisjon 
for landslaget. Han ble avløst av Vegard Strøm i 1988. 

Paula fortsatte som organisasjonssekretær for BPI og parkfaglig forum. Hun hadde disse oppgavene 
helt frem til 1993. Da sluttet både Vegard Strøm og Paula Tveite. Jan Erik Lindøe ble ansatt som ny 
konsulent og sekretær for BPI og foraene. Samtidig etablerte BPI seg med kontor på Norges 
Idrettshøyskole som siden den gang har vært organisasjonens tilholdsstedet. 
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I perioden 1993 til 2001 var følgende ansatt som organisasjonskonsulent/daglige ledere:  

1993  Jan Erik Lindø  1/2år                                                                                                                                      
1994     Sjur Hanserud                                                                                                                                               
1996     Tone Limbodal                                                                                                                                            
1998     Gunhild Bøgseth                                                                                                                                            
2000     Erik Eide                                                                                                                                                           
2001     Helene Bugge 

 

I 2001 var det Helene Bugge som overtar stafettpinnen og har siden vært organisasjonens stabile 
administrasjonsleder. 

Under deler av denne perioden frem til 2008, delte BPI en ansatte med Norges Idrettshøgskole. Først 
var det Karen Irene Tronstad, og så fulgte Carina Larsson og Hans Wilhelm Huynh. I 2008 blir det 
bestemt at BPI skulle overta sekretariatet for Norsk Lekeplassforum, og det gav økonomi til en ny 
heltidsansatt. Alice C. Boyd ble ansatt som prosjektleder fra august samme år.    

 

Dugnad 
Det har aldri blitt betalt honorar for å sitte i BPI´s styrer og utvalg.  Alle deler av BPI´s virksomhet 
inkludert komitearbeid, utvikling og gjennomføring av grunnleggende opplæring, temadager, kurs og 
konferanser, har vært basert på frivillig innsats. Røft regnet er det årlig snakk om 1,5 årsverk i 
dugnadsinnsats. Uten denne betydelige dugnadsinnsatsen hadde det ikke vært mulig å drive BPI.  

 

Medlemmer 
Æresmedlemmer 
Landslaget har i løpet av 40 år oppnevnt to æresmedlemmer, nemlig Egil Gabrielsen (1997) og 
Kjellaug Eik (2009). Så dette er en utmerkelse som henger meget høyt. 

Egil Gabrielsen og var med fra starten av, og gjorde en stor innsats for BPI helt til han gikk bort i 1997.  
Kjellaug Eik kom med på 1980-tallet, og er fortsatt en viktig bidragsyter, nå som jurymedlem for Årets 
Idrettsanlegg.  

Medlems- og kontingentutvikling 
Det startet opp med kun personligmedlemsskap, men etterhvert åpnet en opp for både kommuner, 
fylkeskommuner, organisasjoner/institusjoner og private firmaer.                                                                                                                                                                    

Ved starten i 1978, var det kun personlige medlemmer og medlemskapet kostet kr 150 pr år. 
Allerede på landsmøtet i 1979 ble spørsmålet om egen kontingent for kommuner/ institusjoner tatt 
opp. På landsmøtet i 1981 ble det innført 3 ulike medlemskategorier knyttet til BPI´s fagområder: 

A Enkeltpersoner ansatt i kommuner, fylkeskommuner, interkommunale og andre offentlig 
    dominerte organer 

B Organisasjoner og institusjoner, grupper og lag  
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C Kommuner, fylkeskommuner og statlige organer 

Det ble vedtatt at kommuner med mer enn 20.000 innbyggere skulle betale 5 ganger av personlig 
kontingent, mens øvrige innenfor kategori B og C skulle betale det dobbelte. 

I 1993 økte kontingenten til kr 200 for personlige medlemmer, kr 1.000 for kommuner med mer enn 
20.000 innbyggere og kr 400 for øvrige. 

I 2018 er det 8 ulike kategorier for medlemskap, eks. vis betaler de største kommunene nesten 40 
ganger mer enn et personlig medlem.  

Kontingenten har de siste årene vært slik:                                                                                                                                                                
Enkeltpersoner:                              kr. 350.-                                                                                                                     
Kommersielle firma, leverandører og lignende under 10 ansatte:           kr. 3.000,-   
Kommersielle firma, leverandører og lignende over 10 ansatte:            kr. 5.000,-                    
Fylkeskommuner, statlige organisasjoner, bi-medlemskap kommuner:           kr. 1.750,-       
Kommuner med under 10.000 innbyggere:              kr. 1.750,-  
Kommuner med 10.000 til 20.000 innbyggere:              kr. 5.000,-       
Kommuner med 20.000 til 50.000 innbyggere:              kr. 7.000,-       
Kommuner med mer enn 50.000 innbyggere:                           kr. 14.000,- 

 

Tendensen de siste 15 årene har vært at de personlige medlemskapene blir færre for hvert år, og at 
økningen skjer i kommuner fra 20.000 og oppover.  Utfordringen de senere årene har vært de store 
omorganiseringene i kommunesektoren. Det heter ikke lengre idretts- eller parkavdelingen, så det er 
mange ganger vanskelig å finne frem til rett avdeling/person. 

En ny utfordring står for døren når de store kommunesammenslåingene kommer for fullt fra 2020 og 
i årene fremover.  

Tallene for medlemsutviklingen de senere årene er som følger:  

 2005 2007 2009 2015 2016 2017 
Personlige medlemmer: 141 128 117 62 47 48 
Kommunale medlemskap: 137 125 119 109 107 108 
Organisasjoner/institusjoner, firmaer: 77 85 84 68 84 83 
Fylkeskommuner: 9 5 11 15 16 17 
Totalt: 364 343 331 254 254 256 

 

Medlemskontingenten utgjør en viktig del av BPI´s inntekter, og er et av de tre bena som 
sammen med støtten fra Kulturdepartementet og inntekter fra kurs og konferanser, utgjør 
organisasjonenes inntektskilder.  

 

Internasjonal virksomhet og samarbeid 
IAKS – Internationaler Arbeidskreist Sport- and Freizeiteinrichtungen 
PARK og IDRETT meldte seg inn i IAKS fra starten, Landsforeningen for fritidsanlegg hadde vært 
medlem der. Hensikten var å få ta del i informasjon, detaljblader og oppslagsverk vedrørende store 
idrettsanlegg. Det ble oppnevnt en egen IAKS-gruppe i 1983. Kulturdepartementet v/ 
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idrettsavdelingen betalte for de norske medlemskap frem til 2001.  Medlemmene ble også 
oppfordret til å delta på IAKS-messen i Köln, hvor KUD v/Idrettsavdelingen arrangerte turer. 
Etterhvert overtok bladet Idrett & Anlegg ansvaret for disse studieturene. De siste årene er det BPI 
som har arrangert turene til messen i Köln. 

I 2017 tok det danske Lokale og Anlægsfonden initiativ til å etablere en skandinavisk IAKS-gruppe.  

IFPRA – International federation for park and recreation administration 
BPI sitt medlemskap i denne verdensomspennende organisasjonen kom gjennom organisasjonens 
første formann Anders Kvam som sørget for dette allerede i 1978. IFPRA arrangerte konferanser 
rundt omkring i verden. I 2003 var Stavanger vertskap for den europeiske konferansen som ble 
arrangert sammen med BPI´s landskonferanse. Parksjef i Stavanger, Torgeir E. Sørensen ble valgt til 
leder i organisasjonens europeiske del, og senere ble han også leder på verdensbasis.  

Gjennom mange år var Sissel Lerum BPI´s representant i IFPRA sitt styre. 

Fra 2015 ble IFPRA-navnet endret til World Urban Parks – WUP. BPI er fortsatt medlem sammen med 
noen av de store kommunene.  

Nordisk samarbeid 
Allerede i 1980 var BPI med å arrangere nordisk parkkongress, den ble avholdt i Ålborg. I 1991 ble 
tilsvarende konferanse gjennomført på Lillehammer, og i 2010 var Norge igjen vertskap for 
kongressen. Denne gangen i Oslo hvor medarrangører var Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes 
Landsforbund, og med økonomisk støtte fra Miljødirektoratet. Nordisk parkkongress har stort sett 
blitt avholdt hvert fjerde år og arrangeres i 2018 på Island. 

Det arrangeres fortsatt jevnlige kontaktmøter mellom de nordiske søsterorganisasjonene på 
parksiden. En til to ganger i året møtes representanter fra organisasjonene.  

Badfaglig forum deltok på Dansk Svømmebadsteknisk forening sine årsmøter/ konferanser på slutten 
av 1980 og 1990-tallet og frem til nedleggelsen av foraene. Det ble etablert god dialog med Svenska 
Badmästareförbundet med bla. deltakelse på den store tverrfaglige konferansen i Göteborg annet 
hvert år. Representanter fra Danmark og Sverige deltok på Badeteknisk Messe og årskonferanser. 
Etter det har det kun vært sporadisk deltakelse. 

Nordic Green Space Award – NGSA 
I 2009 ble det inngått et nordisk samarbeid/ partnerskap om kvalitetsutmerkelsen NGSA, etter 
modell av Green Flag Award i Storbritania. I tillegg til BPI, var følgende organisasjoner med fra 
starten: FAGUS (Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren), Norge, Föreningen Sveriges 
Stadsträdgårdsmästare (FSS), Sverige, Norsk Friluftsliv, Norge, Friluftsrådet, Danmark, Kommunale 
Park- og Naturforvaltere, Danmark, Movium, SLU Alnarp, og  Institut for Geovidenskab og 
Naturforvaltning , Københavns Universitet, Danmark.  

Formålet med NGSA er å styrke oppmerksomheten og bevisstheten omkring parker og 
naturområders betydning, samt legge verdi til den faglighet som er på området.  Målet er å løfte 
standarden og fremme kjennskap og bruk av våre felles grønne områder – sammen med og til nytte 
for brukere, besøkende og turister samt park- og naturforvaltere. Fagfolkene blir inspirert og styrket 
ved å bli bedømt av en blanding av fagfolk, eksperter og lekfolk.   

Kvalitetsstempelet tildeles etter søknad, som vurderes av en dommergruppe. Det er utdannet 6 
norske dommere. I Norge har til sammen 7 anlegg mottatt en NGSA.                                                                                                                                                                                                    
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Det er Frognerparken i 2012, "Den grønne aksen" i Bergen og Strandpromenaden i Kristiansand i 
2013, Storodden i Bærum, Østensjøvannet i Oslo, Blaavarveværket i Modum og Helleviga i Søgne alle 
i 2015 

 

Formidling 
«Informasjon» - INFO-nytt 
Allerede fra Landslagets begynnelse i 1978, ble det utgitt et enkelt hefte som ble kalt «Informasjon» 
med Paula Tveite som redaktør. Til å begynne med ble dette sendt ut til medlemmene 2-4 ganger i 
året. «Informasjon» inneholdt opplysninger om PARK og IDRETT´S virksomhet, faglitteratur, kurs, 
forskning mm. Otto Okstad overtok som redaktør i 1988. 

Med ny organisasjonskonsulent i 1994, ble navnet endret til INFO-nytt. Det ble opprettet en 
redaksjonskomitè med representanter fra hovedstyret og foraenes styrer. Ambisjonene var da å 
kunne gi ut INFO-nytt annen hver måned, altså 6 utgivelser pr. år og at alle foraene skulle bidra med 
stoff i hvert nummer.  I 1994 kom INFO-nytt ut 5 ganger og i 1995 4 ganger.  

Etterhvert som kommunikasjon/nettbaserte løsninger kom på plass med bla. egen hjemmeside, tilsa 
det en annen type informasjon. INFO-nytt fikk ny layout og kom i farger, og fra 2009 med ny layout  
og logo. Det første rene digitale nyhetsbrevet kom i juni 2016. 

Bladet «Badeteknisk forum» 
Bladet «Badeteknisk Forum» er privateid fagtidsskrift og kom første gang ut i 1986.  BPI ´s rolle var å 
bidra med aktuelt stoff til bladets fire utgivelser, samt skrive lederen. BPI skriver fremdeles lederen 
og har sin egen informasjonsside i bladet som utgis fire ganger i året.  

Bladet «IDRETT & ANLEGG» 
Bladet het opprinnelig «Idrettsanlegg» og kom ut første gang i 1988 etter et initiativ fra STUI og som 
et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund, Norges Idrettshøgskole og BPI. Samarbeidet opphørte i 
1992 og bladet gikk da over til å bli Kulturdepartementets informasjonsorgan. Etterhvert ble det et 
kommersielt blad, og det skiftet navn til "Idrett & Anlegg". BPI har en egen informasjonsside i bladet 
som kommer med syv nummer i året. 

Bladet «park & anlegg»  
Norges Gartnerforbund startet opp bladet «park og anlegg» i 2001.  Dette kom som et resultat av 
drøftelser rundt opprettelse av et kompetansesenter for grøntanleggsektoren, senere FAGUS. Det 
hadde lenge vært etterspurt et fagblad for sektoren, og nå tok Gartnerforbundet ansvar. BPI har 
siden starten hatt plass i redaksjonsrådet. Bladet har ti utgivelser i året. 

Argumentasjonslister, veiledere og andre trykksaker 
På 1990-tallet så BPI behovet for å argumentere for viktigheten av anlegg innenfor vår sektor, både 
for å gi medlemmene argumenter til bruk i sitt daglige arbeid og for å formidle budskapet på 
«utsiden av menigheten».  

I 1992 utarbeidet Parkfaglig forum argumentasjonslisten «Grønn virkelighet – felles ansvar». 
Idrettsfaglig forum gav ut sin argumentasjonsliste i 1994, og i 1995 kom Badfaglig forum med sin. Alle 
ble svært godt mottatt.   
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Gjennom årene har BPI utviklet ulike enkle veiledere og informasjonsbrosjyrer. I 2013 var BPI 
redaktør for fagboken "Idrettsanlegg- drift og vedlikehold" som var en ny lærebok for 
idrettsanleggsfaget.                                                                                                                                                   
I 2016 bidro Gjensidigestiftelsen økonomisk til utarbeidelsen av tre ulike trykksaker med tema anlegg 
og sikkerhet; Sikkerhet på Lekeplass, Vann i anlegg og Sikkerhet i Idrettshall.  

 

Landskonferansene 
Etter stiftelsen i 1978, ble den første landskonferansen avholdt i Sandefjord i 1979. Deretter ble det 
avholdt landskonferanse i Molde i 1981 med 126 deltakere. Landskonferansen med landsmøte har 
siden blitt avholdt hvert annet år.  

I 1988 ble det for første gang arrangert en konferanse i året mellom landskonferansene. Det var 
foraene som tok initiativ til dette og frem til i dag har det med unntak av 2014, blitt arrangert 
landsomfattende konferanser hvert år. 

Konferansene har alltid vært arrangert i samarbeid med en vertskommune. De har forflyttet seg 
rundt i landet fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Stavanger har vært vertskap 4 ganger, mens 
Bodø, Sandefjord og Kristiansand alle har vært vertskapsbyer 3 ganger hver. 

Årskonferansene mellom landskonferansene, ble fra 1998 og frem til 2012 arrangert i samarbeid med 
Kulturdepartementet/ Idrettsavdelingen og Norges idrettsforbund. Disse konferansene hadde et klart 
fokus på anlegg, og ble derfor kalt Anleggskonferanser. I senere tid har det også blitt arrangert 
konferanser i samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund og Norsk Friluftslivets (tid. Friluftslivets 
fellesorganisasjon). 

Landskonferansene har alltid hatt parallelle seksjoner innenfor park, idrett og bad, slik at det har blitt 
plass for fordypning innen fagområdene. 

Landskonferansene har vært og er fortsatt en svært viktig møteplass for fagmiljøene innenfor BAD, 
PARK OG IDRETT´s sitt virksomhetsfelt. Her har aktuelle temaer blitt belyst og debattert, deltakerne 
har hentet inspirasjon og fått innsyn i nye trender og hvordan andre løser oppgavene. Og kanskje 
viktigst av alt; konferansene er en sosial møteplass og et sted for nettverksbygging. 

 

Badeteknisk  
Denne konferansen og messen er et samarbeid mellom fagbladet Badeteknisk Forum og BPI, og 
startet opp i 1989. Konferansen arrangeres hvert annet år. Fra og med 1993 har BAD, PARK OG 
IDRETT´s hederspris blitt delt ut på messen til en person som har vært viktig for bransjen.  

I en periode fra slutten av 90-tallet og inn i det nye århundre ble det arrangert sikkerhetskonferanser 
på høsten de årene det ikke var badeteknisk messe. 

Følgende har mottatt bransjens hederspris: 

1993 Karl Stork, arkitekt MNAL      
1994 Sven-Erik Eriksen, driftsleder NiH, Oslo    
1997 Magne Magnesen, idrettsavd. i Bergen   
1999 Greger Egseth, Gamlingen Bad, Stavanger    
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2001 Eva Hansen, Berger Svømmehall, Bærum    
2003 Jahn Haldorsen, planlegger Oslobadene    
2005 Inger Døviken, Furumo svømmehall    
2007 Lambertseter Svømmeklubb     
2009 David Koht-Norbye og Geir Berntsen    
2011 Inger Christiansen Bagle, Asker kommune    
2013 Per Rune Eknes, Norges Svømmeforbund     
2015 Eyvind Ø. Marcussen, Asplan Viak     
2017 Jan Willy Birkelund, Østfoldbadet       

 

Samarbeidspartnere 
Her er mange som kan nevnes; 

Institutt for landskapsarkitektur v/ Norges Landbrukshøgskole 
I Landslagets først år, var samarbeidet med institutt for landskapsarkitektur av vesentlig betydning. 
Professor Egil Gabrielsen ble valgt inn i det første styret og var med på å prege organisasjonens 
faglige utvikling, spesielt innenfor grøntanleggsforvaltning. Landslagets første sekretær og redaktør, 
Paula Tveite, var også knyttet til instituttet. Det samme var Kjellaug Eik som engasjerte seg i 
Landslaget helt fra begynnelsen og var den andre lederen for parkfaglig forum.  

Dette samarbeidet har fortsatt gjennom alle disse årene, og ble forankret med en samarbeidsavtale i 
2010.  BPI arrangerer fagdager for studentene, bidrar i undervisningen, kommer med innspill til 
masteroppgaver mm. NMBU bidrar med foredragsholdere på våre konferanser og arrangement. 

Kulturdepartementet/ Idrettsavdelingen 
Gjennom STUI (Statens idretts- og ungdomskontor) og senere Idrettsavdelingen, har 
Kulturdepartementet vært en god støttespiller for Landslaget helt fra starten og er det fortsatt. STUI 
hadde nær kontakt med Landsrådet for fritidsanlegg og dette kom også Landslaget til gode etter 
sammenslåingen. Fra 1986 til 1993 hadde Landslaget en organisasjonskonsulent som var ansatt og 
hadde kontorplass i idrettsavdelingen. Landslaget fikk også støtte til utredninger, kurs og 
informasjonstiltak.                                                                                                                                             
Dette ble avviklet i 1994. Deretter fikk Landslaget mulighet til å søke prosjektstøtte til ulike prosjekter 
knyttet til idretts- og badefaglige oppgaver, både utredninger og kurs. 

I perioden 1998 – 2012 samarbeidet Idrettsavdelingen og BPI om anleggskonferansene som ble 
arrangert mellom landskonferansene. Her var også Norges idrettsforbund en samarbeidspartner 

Norges idrettsforbund med sine særforbund og idrettskretser 
Samarbeidet med NIF har vært viktig for BPI i alle disse årene. Det er mye kompetanse i de ulike 
særforbundene, og dette har vår organisasjon kunnet dra nytte av. Vi har sammen utviklet ulike kurs 
og temadager som både idretten og kommunene/anleggseierne har hatt stor nytte av. Norges 
Fotballforbund er i en særstilling, men også isforbundene, ski-, rytter-, svømme- og 
friidrettsforbundet, bør nevnes spesielt i denne sammenheng.  

Sammen med Oslo Idrettskrets er det utviklet et kurs; "sikkert anlegg- alles ansvar" for ansatte og 
tillitsvalgte i klubber og lag. Kurset arrangeres to ganger i året ulike steder i landet. 
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Friluftsrådenes landsforbund/ Norsk friluftsliv 
Samarbeid med Friluftsrådenes landsforbund kom i gang omkring 1992 og etterhvert kom også Norsk 
friluftsliv på banen. Dette har resultert i mange ulike felles arrangement og prosjekt. Blant annet 
Nordisk park- og frilufts konferanse i Oslo i 2010, prosjektet "Friluftsporter", markeringer av 
Friluftslivets år i 2005 og 2015, og Landskonferanse for friluftsliv i 2012 og 2016. Neste arrangement 
blir Landskonferansen for friluftsliv i Trondheim i mai 2019. 

Fagforbundet  
Badeteknisk messe har hele tiden vært et viktig treffpunkt for de som arbeider i bade-svømmeanlegg 
rundt i hele landet. Gode diskusjoner om et utdanningstilbud i 2003 førte til et uformelt møte 
mellom BPI og Fagforbundet. Begge organisasjonene arrangerte kurs i vannbehandling og renhold, 
men var ikke fornøyd med situasjonen. I stedet for å konkurrerer fant en derfor ut at en ville 
samarbeide om felles innhold i et bedre kurstilbud.  En egen arbeidsgruppe med representanter fra 
BPI og Fagforbundet ble opprettet i 2003. Arbeidsgruppen fortsatte helt til alle de nye kursene var 
ferdig utarbeidet. I 2005 kom samarbeidet med Fagforbundet formelt på plass, og en 
samarbeidsavtale ble signert av partene og "Ny kursstige bad" var en realitet. Fagforbundet har siden 
den gang vært en viktig samarbeidspartner for BPI, og det avholdes jevnlige møter og planlegging av 
en felles kursplan hvert år. 

Samarbeid med beslektede faggrupper - FAGUS 
Allerede i 1979 ble det første møtet med beslektede organisasjoner avholdt. Her deltok Norsk 
Anleggsgartnertekniker Forbund, tidsskriftet Ag-Teknikk, Norske Landskapsarkitekters Forening, 
Norsk Planteskolelag, PARK og IDRETT, Institutt for landskapsarkitektur, Statens Gartnerskole 
Jensvoll, Det norske Hageselskap, Norges Landbruksvitenskapelige Forskningsråd, Institutt for 
dendrologi og Norsk Anleggsgartnermesterlag. 

Temaer var utdanning, kursvirksomhet, distribusjon av «Planlegg, plant og Plei» med hovedtema: 
forskning innen den grønne sektor.  

I 1983 ble PARK og IDRETT representert i Brukerutvalget for grøntanleggsforskning, et brukerutvalg 
under Utvalg for grøntanleggsforskning ved Norges Landbrukshøgskole. 

I 1989 deltok Parkfaglig forum i arbeidet med å få opprettet et Grøntteknisk senter i regi av Senter 
for oppdragsforskning (SEFO) ved Norges Landbrukshøgskole.  

I 1992 henvendte Parkfaglig forum seg til Norges Landbrukshøgskole ved forskningsknutepunkt 
«Landskapsarkitektur og grøntanlegg» med forespørsel om å ta opp forskningsoppgaver innenfor 
tema som PFF mente det var behov for, blant annet metoder for måling av opplevelser av parker, 
grøntanleggsforvaltning, det grønnes påvirkning og byøkologi. 

Dette arbeidet skulle bli forløperen til FAGUS – forkortelse for Faglig utviklingssenter for 
grøntanleggssektoren. Movium i Sverige og Skov og Landskap i Danmark var modeller for det en 
ønsket å få etablert i Norge. 

Men ting tar tid, og først tidlig på 2000-tallet skulle det lykkes å få etablert et kompetansesenter for 
grøntanleggsektoren. Da stortingsmelding nr. 23 «Bedre miljø i byer og tettsteder» kom i 2002, var 
en av meldingens strategier for bedre miljø i byer og tettsteder, å etablere et kompetansenettverk 
for grønnstruktur. BPI tok på bakgrunn av dette, kontakt med Miljøverndepartementet og fikk møte 
med både politisk ledelse og administrasjonen for å legge frem forslag om et kompetansesenter for 
grøntanleggssektoren. Med støtte fra Miljøverndepartementet, ble FAGUS etablert i 2003 som et 
samarbeidsprosjekt mellom Norske Landskapsarkitekters forening, Norsk Trepleieforum, Norsk 
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Anleggsgartnermesterlag. Norsk Gartnerforbund og BPI. Etterhvert kom også Norsk 
kirkegårdsforening med i FAGUS. 

BPI var en sentral aktør for å få FAGUS etablert og har også hatt en nøkkelrolle i å drive FAGUS 
fremover siden starten i 2003. Både daglig leder og styremedlemmer bidrar i styrer og utvalg i 
FAGUS.  

Grønne messer  
Letohallen, Kommunalteknikk messe på Fornebu og Varemessen (Lillestrøm). Her deltar BPI med 
stand og foredrag sammen med FAGUS- familien. 

Hold Norge rent 
BPI var sammen med Friluftsrådenes landsforbund aktivt med i etableringen av dette prosjektet, og 
satt i styringsgruppen i mange år. Hold Norge rent er blitt en viktig aktør når det gjelder å sette fokus 
på forsøpling og avfallshåndtering både til lands og til vanns, og deres mange kampanjer er viktige 
innspill i denne debatten 

Skadeforebyggende forum/ Drukningsforebyggende råd   
Skafor er en faglig uavhengig, ideell medlemsorganisasjon. Forumet har som formål å fremme det 
skadeforebyggende arbeidet, for å redusere ulykkesskader. Skafor bidrar til å samle og styrke 
kunnskapsgrunnlaget for skadeforebygging, og gjennom formidling og påvirkning bruke dette til å 
synliggjøre konsekvenser av skader – og verdien av forebygging – i et bredt samfunnsperspektiv. 
Hovedformålet er å samle og dele kunnskap.                                                                                                                                 
Skafor har fem prioriterte innsatsområder:                                                                                                  
*skadeforebygging lokalt                                                                                                                                  
*drukningsforebygging                                                                                                                                         
*sikkerhet for barn og unge                                                                                                                                   
*sikkerhet for eldre                                                                                                                                            
*formidling av skadedata  

BPI deltar aktivt i både Drukningsforebyggende råd og Forum for sikkerhet for barn og unge. 

Badelandene.no 
I 2000 fikk bade- og svømmeanleggene, som BPI bestemte seg for å kalle bransjen en ny tilvekst. 
Furumo Svømmehall var i 1995 de første som åpnet dørene for publikum i helgene og i ferier. 
Østfoldbadet kom i 2000 som det første moderne fritidsbadeanlegget med kombinasjon av 
tradisjonelt 25m basseng med stupeanlegg, varmtvann/terapibasseng og med kafeteria inne i 
anlegget. Etterhvert kom det flere slike anlegg rundt i Norge som rettet seg spesielt mot 
barnefamilier og opplevelser like mye som mosjon og idrett. 

I 2004 fant daglige ledere i tre slike anlegg at de ville ha et forum i tillegg til BPI med fokus på 
publikumstilrettelegging, konseptutvikling og ikke minst et faglig treffsted for ledere.Den utløsende 
faktoren var Anleggskonferansen på Lillehammer 10 år etter OL hvor en drukningsulykke på Havana i 
Sandnes året før var et hovedtema. Her kom det frem et klart skille i synet på sikkerhet og drift av 
tradisjonelle svømmehaller og de nye publikumsanleggene. Livredningsselskapet hadde noen år i 
forveien foreslått at det skulle være en badevakt per 30 brukere, og det ville f.eks bety at Pirbadet i 
Trondheim skulle ha mer enn 50 badevakter på jobb når det store anlegget deres fyltes opp i helger 
og ferier. 

Badelandene.no ble stiftet høsten 2004 med fire hovedmål: 
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1. Sikkerhet – egen norm for felles sikkerhetsoppfatning er utarbeidet 
2. Innkjøpsordninger. I første rekke for kjemi og utstyr til vannbehandling, men etterhvert er 

det også fremforhandlet gode betingelser på andre områder 
3. Felles nasjonal markedsføring 
4. Et kreativt møtested og nettverksforum for ledere og mellomledere i badelandene.no 

Utarbeidelsen av norm for sikkerhet i bade- og svømmeanlegg var den første som ble laget, og denne 
fikk tilslutning av BPI, og har siden 2005 vært gjort gjeldene for hele bransjen. 

 

Rolf Hofmo´s pris 
Prisen ble opprettet i 1988, 90 år etter at Rolf Hofmo ble født. Kulturdepartementet, Norges 
Idrettsforbund og BPI stod bak prisen, som var en hederspris som skulle tildeles en idrettspark. 
Utdelingen fant sted første gang i 1989 og siste gang i 2000. 

Disse har mottatt prisen:    

1989 Bugårdsparken i Sandefjord                                                                                                                    
1991 Tønsberg Messe- og idrettspark                                                                                                                   
1993 Vikhaugane på Stord                                                                                                                                       
1995 Sandnes Stadion                                                                                                                                             
1998 Prestegardsmoen idretts- og friluftspark på Voss                                                                                    
2000 Skudeneshavn skole- og fritidspark 

 

 

Årets idrettsanlegg 
Prisen ble opprettet i 2016 og deles ut av Kulturdepartementet, Norges Idrettsforbund og BAD, PARK 
OG IDRETT.                                                                                                                                                                         
I statuttene heter det bla. "Prisen tildeles et idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert 
aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet og ha godt samspill med omkringliggende miljø. Anlegget 
skal være en miljøfaktor både av fysisk og sosial karakter. Kandidater til prisen skal ha god 
arkitektonisk utforming og innby til allsidig aktivitet. Flerfunksjonalitet og fornyelse vil bli vektlagt."   

Følgende har blitt tildelt prisen Årets Idrettsanlegg:                                                                                                                      

2016 Lislebyhallen i Fredrikstad                                                                                                                                   
2017  Oslo Skatehall på Bjølsen i Oslo                                                                                                                   
2018 Gamlingen Stavanger kommune - deles ut på Jubileumsseminaret 11.april 

 

Innsatsområde grøntanleggsforvaltning 
Utfordring i 1980 og 1990-årene kan kort beskrives med følgende:   
                                                                  

1. Endring i styringsmodellene – dette hadde stort fokus og det var store variasjoner i 
kommunene.     
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2. 2. Utvikling av et skille mellom forvaltning og drift. Svenskene var først ute, så fulgte 
Norge etter med Drammen, Bærum og Oslo. 

3. Utvikling av bestiller/utførerrollene. 
4. Utvikling av kjøp og tjenester innen skjøtsel og vedlikehold av grøntanlegg. Dette gjelder 

både internt hvor etatene bestiller og kjøper tjenester av hverandre, og eksternt hvor det 
kjøpes tjenester av andre kommuner, fra entreprenørfirmaer og fra organisasjoner. 

 

Parkfaglig forum jobbet i denne perioden i samarbeid med Institutt for landskapsarkitektur på NLH 
med utvikling av EDB- system for anleggsregister og forvaltningsopplegg.  For å formidle resultater 
underveis ble det arrangert idedugnader/seminarer sentralt og i kommunene, konferanser som 
Hurdalskonferansene om konkurranseutsetting, EEU kurs i regi av SEVU på Ås, og som gjentatte 
temaer på Landskonferanser og Anleggskonferanser. 

Konkret ble det arbeidet med:                                                                                                                           

1. EDB opplegg som verktøy for resultatstyring. Anleggsregister (PARK 86, PARK 92,  
               PARK 2000,     Facility station) som har utviklet seg til dagens  ISY-Park som Norconsult har 
               ansvar for. BPI arrangerer hvert år et brukerseminar sammen med Norconsult. 

2. Skjøtselsprogram 

3. Skjøtselstandard (NS 3420) deltakelse grønt, idrett og etterhvert bad CEN- arbeid 

4. Lederopplæring for bedre grøntanleggsforvaltning (NMBU) – gjennomført i 1991 og 1993. I  
              2017 ble det påny blåst liv i lederopplæringen, og det ble arrangert nye kurs. 

 

Innsatsområde - utdanning innen grøntanleggsforvaltning 
Parkfaglig forum var også faglig premissleverandør ved opprettelsen av et 3-årig studium for 
landsskapsteknikk ved Høgskolen i Agder, avdeling Grimstad. Studiet ble avviklet etter 6 år (2 kull). 

Høsten 2006 ble Landskapsingeniørstudiet startet opp på ÅS som et 3- årig bachelorstudium i 
tilknytning til Institutt for landskapsarkitektur og Institutt for dendrologi, og med tekniske delkurs 
ved andre institutter. Studiet er nå vel etablert, har meget god søknad. Det er gledelig å se at 
kandidatene får gode jobber, og studiet har nå etter 12 år funnet sin riktige form. Det er nå også 
mulighet for å ta et eget masterstudie i grøntanleggsforvaltning.  

 

Innsatsområde fagopplæring 
Helt fra starten arbeidet Landslaget (BPI) aktivt for å få etablert tilfredsstillende fagopplæring for 
personell som skulle ha sitt arbeid ved park- idretts- og badeanlegg.  

For den grønne delen ble dette gjort i samarbeid med beslektede organisasjoner bla. Norsk 
Anleggsgartnere (Naml) og i diskusjoner med aktuelle departementer og Kommunens Sentralforbund 
(KS) fra 1978. I 1980 ble det gjennomført et prøvekurs for intern fagopplæring i Bergen kommune og 
i 1982 kom anleggsgartnerfaget inn under lov om fagopplæring i arbeidslivet. Parkfaglig forum var 
involvert i arbeidet med et kursopplegg for §20-kandidater (praksiskandidater) 
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I 1986 kom det i gang samtaler med KS om opplæring av bane- og badepersonell som fag under 
loven.  I 1993 ble drift og vedlikehold av idrettsanlegg godkjent som opplæring under lov om 
opplæring i arbeidslivet – planer og samarbeidsopplegg tilpasset Reform 94 skal utarbeides. I 1996 
bistod BPI Opplæringsrådet for naturbruk i utvikling av idrettsanleggsfaget, og det ble utarbeidet 
retningslinjer for fagprøven til driftsoperatør idrettsanlegg. De første fagprøvene ble gjennomført i 
1996. 

Mange av de store kommunene var klare og sørget for at ansatte fikk tatt fagbrev i idrettsfaget fra 
1996 og i årene fremover. Det ble også etablert lærlingeplasser i faget i mange kommuner. 

SOA (Senter for opplæring av anleggsgartnere) fikk etterhvert ansvar for et nettbasert studie både 
for idrettsoperatørene og anleggsgartnerne. I tillegg arrangerte SOA et 10 ukers vinterkurs for 
anleggsgartner lærlinger og praksiskandidater. Dette sørget for at de som hadde lang praksis ute i 
kommunene fikk tatt sine fagbrev som enten anleggsgartner eller idrettsoperatør.   

Dessverre har det de siste årene vært store problem med å få opprettet lærlingeplasser i 
idrettsanleggsfaget. Mange av landets kommuner velger å la idrettslagene drifte idrettsanleggene 
sine i stedet for å ansette fagfolk.  De siste 5 årene har det kun blitt avlagt 23 fagprøver i faget. 
Høsten 2017 kom Utdanningsdirektoratet med et forslag om nedleggelse av faget som eget fag under 
loven. Det er foreslått at "inne-delen" av faget skal legges inn under byggdrifterfaget. Hva som skjer 
med utedelen er derimot usikkert, men man håper at deler av det kan komme inn under 
anleggsgartnerfaget.  

 

Innsatsområde kursstige innen bad og idrettsanlegg  
I 1990 kommer Badfaglig forum sitt kursopplegg for bad- og svømmeanlegg i gang. Det var et 
grunnkurs i drift og vedlikehold av bad- og svømmeanlegg og skulle første året arrangeres på 14 
steder over hele landet. Kursopplegget var et samarbeid med Kulturdepartementet. I 1991 kom det 
første spesialkurset med tema vannbehandling i bade- og svømmeanlegg.  Dette ble tatt veldig godt 
tatt imot av bransjen, og det ble gjennomført mange kurs de påfølgende årene.  

Disse kursene la grunnlaget for utviklingen av det vi i dag kaller "Kursstige Bad", og som er en 
kursrekke med 6 ulike moduler over to dager, og en fagdag som introduserer helheten i oppgavene  
for dem som arbeider i bade- og svømmeanlegg. 

Kursene ble utarbeidet i dialog med Folkehelseinstituttet på vegne av lovgiverne bak badforskriften; 
Kunnskaps- og utdanningsdepartementet, Kommunenes Sentralforbund og bransjen. I denne 
prosessen ble det klart at bransjen var for liten til at departementet ville godkjenne et høgskoletilbud 
tilsvarende den svenske Badmästareutbildningen, eller et eget fagbrev. Det svenske tilbudet er 
dessuten åpnet for alle i Norden. 

Idrettsfaglig forum fulgte opp dette opplegget innenfor sitt fagområde og det ble etablert grunnkurs 
og spesialkurs for drift av både innendørs- og utendørs idrettsanlegg, dette kom i gang på slutten av 
1080-tallet.  
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Innsatsområde standardiseringsarbeid 
BAD, PARK OG IDRETT har siden tidlig på 90-tallet bidratt i komiteer og utvalg hos Standard Norge i 
deres standardiseringsarbeid. Dette gjelder NS- 3420 ZK-serien, drift og vedlikehold av grønt- og 
idrettsanlegg, Lekeplass-standardene 1176- 77 (ny revidert standard kommer i disse dager i norsk 
oversettelse). På badesiden arbeides det med en ny CEN-standard (Europeisk standard), og BPI deltar 
både i den internasjonale komiteen og leder speilkomiteen hos Standard Norge. 

 

Forskrift Bad   
I 1996 kom "Forskrift for Badeanlegg, bassengbad og badstu". Mye har skjedd i bransjen siden den 
gang, Ikke minst rent teknisk med automatikk, og behovet for en revidert Forskrift har vært til stede 
lenge. I 2016 tok BPI sammen med bransjen initiativ til en bredt sammensatt faglig arbeidsgruppe. 
Arbeidsgruppen har representanter fra bransjen, leverandører i tillegg til at myndigheten er 
representert ved Folkehelseinstituttet og Miljørettet helsevern som har kontrollfunksjonen. Gruppen 
har gjennom to år jobbet frem et forslag til en revidert forskrift.  

Forslaget til revidert forskrift ligger til behandling hos Helse- og omsorgsdepartementet, og ventes å 
komme på høring i løpet av 2018. 

 

BAD, PARK OG IDRETT's VISJON 
BPI sin visjon er: "Med kunnskap og lyst!"  

Vårt hovedmål er at vi skal samle og formidle etterspurt kompetanse. 

Dette skal vi gjøre gjennom å: 

- Være ledende på kunnskapsformidling innen våre fagområder 
- Tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling 
- Være en aktiv aktør i den offentlige debatten innen våre fagområder 

  

BAD bidrar til fysisk og sosial trivsel året rundt 

PARK gir oss grønne miljøer for rekreasjon 

IDRETT – gode anlegg er en investering for fremtiden 
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Oversikt over tidligere konferanser og priser BPI 
Landskonferanser oddetall og Anleggskonferanser partall 
1979 Sandefjord 
1981 Molde 
1983 Stavanger 
1985 Tromsø 
1987 Asker kommune 
1988 Kristiansand S 
1989 Trondheim 
1990  Larvik + båttur m/ Petter Wessel 
1991 Oslo 
1991 Nordisk parkkongress i Lillehammer 
1992  Kristiansund N 
1993 Bodø 
1994 Hamar 
1995 Sandnes 
1996 Sandefjord  
1997 Gjøvik 
1997 Hurdalskonferansen I (reorganisering og konkurranseutsetting i kommune-Norge) 
1998  Ålesund (første Anleggskonferanse) 
1999 Trondheim 
2000 Bergen 
2001 Bærum 
2002 Kristiansand S 
2003 Stavanger + IFPRA 
2004 Lillehammer (vinter) 
2005 Bodø 
2006 Tønsberg 
2007 Fredrikstad 
2008 Stavanger 
2009 Skien 
2010 Trondheim (vinter) 
2010 Oslo Nordisk Park- og Friluftskonf.  
2011  Drammen 
2012 Bodø + Friluftskonf.  siste Anleggskonferanse med KUD 
2013 Kristiansand S 
2014 ingen konferanse 
2015 Hamar 
2016  Stavanger, Friluftskonferanse med FL + Frifo 
2016 Anleggseminar m/utdelig av Årets Idrettsanlegg 
2017 Sandefjord m/utdelig av Årets Idrettsanlegg 
 
Hurdalskonferansen ble arrangert 4-5 ganger. Første gang i 1997. Etterhvert ble det et litt mindre 
seminar på Gardermoen 2014 og 2015.  
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Badeteknisk Messe  
1989  Hamar 
1990 Gol 
1991 Langesund 
1993  Oslo 
1994 Oslo 
1997  Oslo 
1999  Gardermoen 
2001  Gardermoen 
2003  Gardermoen 
2005 Sandefjord 
2007 Drammen 
2009 Hamar 
2011  Sarpsborg 
2013  Hamar  
2015  Hamar  
2017  Hamar 
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Styreoversikt 1978-2018 
 

 

 

7.april 1978- ble Landsforeningen for parker og rekreasjon (PARK) stiftet med 53 deltakere til 
stede.  Første styret ble etablert og ledet av Anders Kvam sammen med Egil Gabrielsen fra 
Institutt for Landskapsarkitektur, Edmund Karde fra Norske Parksjefers forening og Steinar 
Årdal fra Kommunegartnerforeningen. Paula Tveite ble ansatt som første sekretær. En mer 
utfyllende beskrivelse av dette kan leses i Magnus Nilsens jubileumsberetning 1973-1993, og 
Anders Kvam sitt innlegg på 25års jubileum for Park og Idrett 9.21.2003.  

Landsmøtene har i alle år blitt avholdt samtidig med at det arrangeres en landskonferanse. 
Dette skjer hvert annet år (oddetall). Anleggskonferanser i mellomliggende år er vist i 
komplett liste over BPI konferanser.     

 

 

1979 Landsmøte i Sandefjord 21 aug 1979 
 Formann Anders Kvam, Direktør, Bergen kommune 
 Varaformann  Steinar Årdal, Kommunegartner  
 Styremedlemmer   Edmund Karde, Bygartner Narvik kommune 
  Egil Gabrielsen, professor, NLH 
  Jan-Robert Larsen, Ass.gartner 
 Vararepresentanter Per Ø. Andersen, Kommunegartner 
  Kolbjørn Hermanstad, Oppsynsmann 
 
1981 Landsmøte i Molde 26-28 august 1981 
 Formann Sverre Dølen, Parksjef 
 Varaformann Steinar Årdal, Kommunegartner 
 Styremedlemmer Haakon Endreson, Anleggssjef 
  Egil Gabrielsen, Professor 
  Magnus Nilsen, Kontorsjef  
 Vararepresentanter Kolbjørn Hermanstad, Oppsynsmann 
  Trygve Tessem, Disponent 
 
1983 Landsmøte i Stavanger 24-26 august 1983 
 Formann Sverre Dølen, Parksjef 
 Varaformann Steinar Årdal, Kommunegartner 
 Styremedlemmer Haakon Endreson, teknisk sjef   
  Magnus Nilsen, Kontorsjef   
  Egil Gabrielsen, Professor   
 Vararepresentanter Per Sigmund Rønningen, Parksjef  
  Olav Nermoen, Kommunegartner  

  



1985 Landsmøte i Tromsø 20-23 august 1985 
 Formann  Haakon Endreson, teknisk sjef, Oslo kommune 
 Varaformann Steinar Årdal, kommunegartner, Fet kommune 
 Styremedlemmer Kasper Opdal, parksjef, Haugesund kommune 
  Egil Gabrielsen, professor, NLH 
  Magnus Nilsen, underdirektør, STUI 
 Vararepresentanter Kjellaug Eik, landskapsarkitekt, Kristiansand kommune 
  Olav Nermoen, komunegartner, Ullensaker kommune 
 
1987 Landsmøte i Asker 26-28 august 1987 
 Formann  Haakon Endreson, teknisk sjef, Oslo kommune 
 Varaformann Kasper Opdal, parksjef, Haugesund kommune 
 Styremedlemmer Olav Nermoen, komunegartner, Ullensaker kommune 
  Egil Gabrielsen, professor, NLH 
  Magnus Nilsen, underdirektør, STUI 
 Vararepresentanter Kjellaug Eik, landskapsarkitekt, Kristiansand kommune 
  Øivind Moen, seksjonsleder, Trondheim kommune 
 
1989 Landskonferanse i Trondheim 23-25 august 1989 
 Landsstyret 1989-91 
 Leder Kasper Opdal, Haugesund kommune 
 
 BTF- Badteknisk Forum 
 Leder Svein Erik Eriksen, Norges Idrettshøgskole 
 Nestleder Martin Henriksen, KD/UI 
 Styremedlemmer Jan Zander, Oslo kommune 
  Leif Henriksen, Drammen kommune 
 Varamedlemmer Gergely A. Roka Menerga A/S  
  Jahn Haldorsen, KD/UI 
  Svein Wilhelmsen, Oslo kommune 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Svein Almedal, Larvik kommune 
 Nestleder Martin Henriksen, KD/UI 
 Styremedlemmer Jim Nerdal, Vefsn kommune 
  Rolv Novsett, Norges Idrettsforbund 
  Hroar Elvenes, Fjeldhamar Brug,  
 Varamedlemmer Rune Hauger, Norges Ishockeyforbund 
  Kjell Ivar Aune, Siv. Ing. 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Kjellaug Eik. Kristiansand kommune 
 Nestleder Knut A. Syversen. Rælingen kommune 
 Styremedlemmer Ingrid Strande, Siljan kommune 
  Per Halle, Tønsberg kommune 
  Daniel Klykken, Drammen kommune 
 Varamedlemmer Tore Edvard Bergaust, Halden kommune 
  Kåre Nordal, Horten kommune 

  



1991 Landskonferanse i Oslo 21-23 august 1991 
 Landsstyret 1991-93 
 Leder Svein Almedal, Larvik kommune 
 Nestleder Øivind Moen, Trondheim kommune 
 Styremedlemmer Kirsti Jaråker, Trondheimregionens Frilluftsråd 
  Kjellaug Eik, Kristiansand kommune 
  Leif Henriksen, Drammen kommune 
  Thor Henrik Mathisen, Asker kommune 
 Vararepresentanter Otto Okstad, Vefsn kommune 
  Ingjerd Bratterud, Sola kommune 
 
 BTF- Badteknisk Forum 
 Leder Leif Henriksen, Drammen kommune 
 Styremedlemmer Svein Wilhemsen, Oslo kommune 
  Ørnulf Jensen, Norsk kommuneforbund 
  Tore Heimdal, Trondheim kommune 
  Lars Petter Heggelund, Klubben A/S 
 Varamedlemmer Eva. M. Hansen, Bærum kommune 
  Eivind Marcussen, Hæreid A/S 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Thor Henrik Mathisen, Asker kommune  
 Nestleder Geir Aarskog, Norges idrettsforbund 
 Styremedlemmer Kristin Felde, Norges idrettshøgskole 
  Kjell Ivar Aune, Siv. Ing. 
  Ola Skarderud, Oppegård kommune 
 Varamedlemmer Leif Rohde, Ringerike kommune 
  Tore Alfstad, Hordaland fylkeskommune 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Kjellaug Eik, Kristiansand kommune  
 Styremedlemmer Tore Edvard Bergaust, Lillehammer kommune 
  Sissel Lerum, Bergen kommune 
  Rønnaug Indregard, Oslo kommune 
  Torbjørn Hansen, Bærum Kommune 
 Varamedlemmer Arne Fossheim, Ski kommune 
  Per S. Rønningen, Sandefjord kommune 
 
1993 Landskonferanse i Bodø 16-18 juni 1993 
 Landsstyret 1993-1995 
 Leder Helene Bugge, Oslo kommune 
 Nestleder Kirsti Jaråker, Trondheimsregionens friluftsråd 
 Styremedlemmer Arne Vinje, Bodø kommune 
 Varamedlemmer Otto Okstad, Direktoratet for naturforvaltning 
  Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
 
 BFF- Badfaglig Forum 
 Leder  Leif Henriksen, Drammen kommune 
 Styremedlemmer Jan Zander, Oslo kommune 
  Ørnulf Jensen, Norsk kommuneforbund 
  Tore Heimdal. Trondheim kommune 



  Eyvind Ø Marcussen, Hæreid A/ S 
 Varamedlemmer Per Opsal, Teknisk Vannservice A/S 
  Trine Thoresen, Norges Svømmeforbund 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Thor Henrik Mathisen, Asker kommune  
 Styremedlemmer Tore Alfstad, Hordaland fylkeskommune 
  Hilde Oftedal, Bærum kommune 
  Berit Skirstad, Norges Idrettshøgskole 
  Helge Andersen, Kristiansand kommune 
 Varamedlemmer Elin Wøien, Oppland fylkeskommune 
  Kjell Ivar Aune, Siv.Ing. 
 
 Ishallutvalget 
 Leder Bjørn Rønsen, Halden Ishall 
 Styremedlemmer F. Unnar Aarsæter, Kongsberghallen 
  Terje Vegsund, Hauger kunstisbane 
 Varamedlem Fred Pedersen, Kongsvingerhallen 
 
 Idrettshallutvalget 
 Leder Sten Hugo Nygård, Sofiemyrhallen, Oppegård 
 Styremedlemmer Egil M. Kristiansen, Stangehallen 
  Åge Nilsen, Haukelandshallen 
  Marit Tronerud, Oslo kommune 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Rønnaug Indregard, Narvik kommune 
 Styremedlemmer Tore Edvard Bergaust, Skedsmo kommune 
  Sissel Lerum, Bergen kommune 
  Torbjørn Hansen, Bærum kommune 
  Reidun Stubbe, Oslo kommune 
 Varamedlemmer Reidar Lerang, Stavanger kommune 
  Rune Hesjedal, Bergen kommune 
 
1995 Landskonferansen i Sandnes- 15 juni 1995 
 Landsstyret 1995-1997 
 Leder Helene Bugge, Oslo kommune 
 Nestleder Kirsti Jaråker, Trondheimregionens friluftsråd 
 Styremedlem Arne Vinje, Bodø kommune 
 Varamedlem Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
  Sven Erik Eriksen, Norges Idrettshøgskole 
 
 BFF- Badfaglig Forum 
 Leder Tore Heimdal, Trondheim kommune 
 Styremedlemmer Per Opsal, Teknisk Vannservice 
  Jan Zander, Oslo kommune 
  Ørnulf Jensen, Bergen kommune 
  Ole M. Kristiansen, Modum kommune 
 Varamedlemmer Per Rune Eknes 
  Per Jullum, KS Kongsvinger svømmehall 

  



 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Thor Henrik Mathisen, Asker kommune 
 Styremedlemmer Tore Alfstad, Hordaland fylkeskommune 
  Berit Skirstad, Norges Idrettshøgskole 
  Helge Andersen, Kristiansand kommune 
  Elin Wøien, Oppland fylkeskommune 
 Varamedlemmer Leif G. Solstad, Trondheim kommune 
  Kristian Amundsen, Fauske kommune 
 
 Ishallutvalget 
 Leder Bjørn Rønsen, Halden Ishall 
 Styremedlemmer Terje Vegsund, Hauger kunstisbane 
  Frode Dydland, Sørmarka kunstisbane 
 
 Idrettshallutvalget 
 Leder Kjell Ivar Aune, Sør Trøndelag fylkeskommune 
 Styremedlemmer Anne Marie Madssveen, Skedsmohallen 
  Ole Ledahl, Hemneshallen 
  Frode Linnerud, Håkons hall 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder  Rønnaug Indregard, Narvik kommune 
 Styremedlemmer Tore Edvard Bergaust, Skedsmo kommune 
  Reidun Stubbe, Oslo kommune 
  Rune Hesjedal, Bergen kommune 
  Sverre Gjølstad. Fredrikstad kommune 
 Varamedlemmer Sissel Lerum, Bergen kommune 
  Reidar Lerang, Stavanger kommune 
 
1997 Landsmøte på Gjøvik 21 august 1997  
 Landsstyret 1997-1999 
 Leder Torgeir E. Sørensen, Stavanger kommune 
 Nestleder Arne Vinje, Bodø kommune 
 Styremedlemmer Svein Erik Eriksen, Norges Idrettshøgskole 
  Reidun Stubbe, Oslo kommune 
 Varamedlem Arne Jensen, Barduhallen 
 
 BFF- Badfaglig Forum 
 Leder Jan Zander, Oslo kommune 
 Nestleder Ole M. Kristiansen, Modum kommune 
 Styremedlemmer Ørnulf Jensen, Bergen kommune 
  Per Opsal, Teknisk Vannservice 
  Per Jullum, Kongsvinger svømmehall 
 Varamedlemmer Per Rune Eknes, Badeteknisk forum 
  Terje Kristiansen, Hamar kommune 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Thor Henrik Mathisen, Asker kommune  
 Styremedlemmer Helge Andersen, Kristiansand kommune 
  Tore Alfstad, Hordaland fylkeskommune 
  Kari- Marie Sandvik, Norges Landbrukshøgskole 



  Elin Wøien, Oppland fylkeskommune 
 Varamedlemmer Anne Margrethe Roll, Narvik kommune 
  Leif. G. Solstad, Trondheim kommune 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
 Styremedlemmer Helene Bugge, Oslo kommune 
  Reidun Stubbe, Oslo kommune 
  Tellef Frøysaa, Ringsaker kommune 
  Torgeir Haugen, Haugesund kommune 
 Varamedlemmer Tore Edvard Bergaust, Skedsmo kommune 
  Odd Andersen, Klepp kommune 
 
1999 Landsmøte i Trondheim  1.-3. juni 
 Landsstyret 1999-2001 
 Leder Torgeir E. Sørensen, Stavanger kommune  
 Nestleder Arne Vinje, Bodø kommune 
 Styremedlem Ida Fossum Tønnessen, Oslo kommune 
 
 BFF- Badfaglig Forum 
 Leder Jan Zander, Oslo kommune  
 Nestleder Ole M. Kristiansen, Modum kommune 
 Styremedlemmer Inger Kristiansen Bagle, Asker kommune 
  Per Opsahl, Oslo kommune 
  Oddvar Thorsnes,  
 Varamedlemmer Per Rune Eknes, Badeteknisk forum 
  Terje Kristiansen, Hamar kommune 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Kari- Marie Sandvik, Tromsø kommune 
 Styremedlemmer Anne- Margrethe Roll, Narvik kommune 
  Jorleif Hatling, Nord- Trøndelag fylkeskommune 
  Magne Jostein Mikkelson, Stord kommune 
  Leif. G. Solstad, Trondheim kommune 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
 Nestleder Helene Bugge, Oslo kommune 
 Styremedlemmer Reidun Stubbe Oslo kommune 
  Tellef Frøysaa, Ringsaker kommune 
  Jan Ole Lein, Trondheim kommune 
 Varamedlemmer Odd Andersen, Planteforsk 
  Kåre Stangeland, Egersund kommune 

  



2001 Landsmøte i Sandvika i Bærum 11-13 juni 2001 
 Landsstyret 2001-2003 
 Leder Arne Vinje, Bodø kommune 
 Nestleder Sissel Lerum. Bergen kommune 
 Styremedlemmer Thor Sandnes, Skedsmo kommune 
  David Koht-Norbye, Østfoldbadet 
  Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
  Kari- Marie Sandvik. Harstad kommune 
 
 BFF- Badfaglig Forum 
 Leder David Koht-Norbye, Østfoldbadet  
 Nestleder Inger Christiansen Bagle, Asker kommune 
 Styremedlemmer Dag Thorsnes, Skien Fritidspark 
  Jan Zander, Oslo kommune 
  Per Rune Eknes, Badeteknisk forum 
 Varamedlemmer Leif Solstad, Pirbadet 
  Jonny Mørch, ABC TECH AS 
 
 IFF-Idrettsfaglig Forum 
 Leder Kari- Marie Sandvik, Harstad kommune 
 Nestleder Anne-Margrethe Roll, Narvik kommune 
 Styremedlemmer Arne Tennfjord, Stavanger kommune 
  Lars Rudi, Lillehammer kommune 
  Per Øien, Oslo kommune 
 Varamedlemmer Hans Olav Sandvoll, Rogaland fylkeskommune 
  Terje Mykland, Kristiansand kommune 
 
 Isbaneutvalget 
 Kontaktperson Bjørn Rønsen, Halden Ishall 
 
 Gressbaneutvalget 
 Leder Helge Andersen 
 Kontaktperson Sven Aune 
  Øivind Kristensen, Drammen kommune 
 
 Idrettshallsutvalget 
 Kontaktperson Magne Jostein Mikkelson, Vikahaugane Sportssenter AS 
  Tom Svellet, Norsk hestesportsenter Starum 
  Gunnar Trønnes, Hitrahallen AS 
  Allan Gjerde 
 
 PFF-Parkfaglig Forum 
 Leder Ingjerd Bratterud, Sandnes kommune 
 Nestleder Bjørg Aarvold, Gjøvik kommune 
 Styremedlemmer Helmer Espeland, Kristiansand kommune 
  Jan Ole Lein, Trondheim kommune 
  Odd Andersen, Planteforsk , Særheim 

  



2003 Landsmøte i Stavanger 17 juni 2003 
 Leder Arne Vinje, Bodø   
 Nestleder Sissel Lerum, Bergen kommune 
 Styremedlemmer Idrett Thor Sandnes, Skedsmo kommune 
  Toril Vik, Oppegård kommune 
 Vara Hans Olav Sandvoll, Rogaland Fylkeskommune 
 Styremedlemmer Bad David Koht –Norbye, Østfoldbadet 
  Torborg Duesten Blokkum, Trondheim kommune 
 Vara Tore Heimdal, Pirbadet 
 Styremedlemmer Park Helmer Espeland, Kristiansand kommune 
  Bjørg Aarvold, Gjøvik kommune 
 Vara Odd Andersen, Planteforsk Særheim 
 
2005 Landsmøte i Bodø 16 juni 2005 
 Leder Arne Vinje, Bodø kommune 
 Nestleder Sissel Lerum, Bergen kommune 
 Styremedlemmer Idrett Bjørn Åge Berentsen, Trondheim kommune 
  Hans Olav Sandvoll, Rogaland Fylkeskommune 
 Vara Toril Vik, Oppegård kommune 
 Styremedlemmer Bad Inger C. Bagle, Asker kommune 
  Frode Dydland, Stavanger kommune 
 Vara Dag Thorsnes, Skien kommune 
 Styremedlemmer Park Helmer Espeland, Kristiansand kommune  
  Tove Haugland, Skien kommune 
 Vara Hege Cecilie Ludvigsen, Skedsmo kommune 
 
2007 Landsmøte i Fredrikstad 20 juni 2007 
 Leder Rune Titlestad, Bergen kommune 
 Nestleder Gunhild Bøgseth, Sport Media as 
 Styremedlemmer Idrett Bjørn Åge Berentsen, Trondheim kommune  
  Dag Leween Stien, Bærum kommune 
 Vara Anne Marie Madssveen, Skedsmo kommune 
 Styremedlemmer Bad Frode Dydland, Stavanger kommune  
  Bodil Rystad, Nordlandsbadet 
 Vara Finn Triger, Sandefjord kommune 
 Styremedlemmer Park Tove Haugland, Skien kommune 
  Tore Solbakken, Fredrikstad kommune 
 Vara Karen Kjeldsberg Pihl, Stavnger kommune 
 
2009 Landsmøte i Skien 3. september 2009 
 Leder Rune Titlestad, Bergen kommune 
 Nestleder Gunhild Bøgseth, Sport Media as 
 Styremedlemmer Idrett Dag Leween Stien, Bærum kommune 
  Ane Eikehaugen, Sandnes kommune 
 Vara Matti Jäntti, Bodø kommune 
 Styremedlemmer Bad Frode Dydland, Stavanger kommune 
  Birger Kristoffersen, Oppegård kommune 
 Vara Live Seip Bjørnflaten, Skien Fritidspark 
 Styremedlemmer Park Tove Haugland, Skien kommune  
  Karen Kjeldsberg Pihl, Deltasenteret 
 Vara Tom Reese Larsen, Oslo kommune 



2011 Landsmøte Drammen 30. august 2011 
 Leder Rune Titlestad, Bergen kommune 
 Nestleder Gunhild Bøgseth, Oslo kommune 
 Styremedlemmer Idrett Ane Eikehaugen, Sandnes kommune 
  Matti Jäntti, Bodø kommune 
 Vara Jorid G. Ferner, Trondheim kommune 
 Styremedlemmer Bad Birger Kristoffersen, Oppegård kommune 
  Pål Stenbro, Drammensbadet 
 Vara Svein Olav Lund, Kongsvinger kommune 
 Styremedlemmer Park Tove Haugland, Skien kommune 
  Karen Kjeldsberg Phil, Bærum kommune 
 Vara Tone Hiorth, Modum kommune 
 
2013 Landsmøte i Kristiansand 12. juni 2013 
 Leder Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark  
 Nestleder Ane Eikehaugen, Sandnes kommune 
 Styremedlemmer Idrett Jorid G. Ferner, Trondheim kommune 
  Bård Andresen, Vestfold Fylkeskommune 
 Vara Torstein Busland, Norges idrettsforbund 
 Styremedlemmer Bad Birger Kristoffersen, Oppegård kommune 
  Pål Stenbro, Drammensbadet 
 Vara Morten Lillehagen, Ankerskogen svømmehall 
 Styremedlemmer Park Karen K. Pihl Gunleiksrud, Bærum kommune 
  Gjermund Åbergsjord, Bergen kommune 
 Vara Hilde Mangerud, Skedsmo kommune 
 
2015 Landsmøte på Hamar 10. juni 2015 
 Leder Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark  
 Nestleder Henriette Seyffarth, Bærum kommune 
 Styremedlemmer Idrett Jorid G. Ferner, Trondheim kommune 
  Bård Andresen, Vestfold Fylkeskommune 
 Vara Torstein Busland, Norges idrettsforbund 
 Styremedlemmer Bad Odd Willy Støve, Sandnes kommune 
  Oliver Kofler, Oslo kommune 
 Vara Anne Berit Lund Haube, Østfoldbadet 
 Styremedlemmer Park Hilde Mangerud, Skedsmo kommune 
  Morten Anker- Nilssen, Oslo kommune 
 Vara Aina Hovden Lunde, Stavanger kommune 
 
2017 Landsmøte i Sandefjord 15. juni 2017 
 Leder Jon Steinar Tufte, Skien Fritidspark  
 Nestleder Henriette Seyffarth, Statens Vegvesen 
 Styremedlemmer Idrett Jorid G. Ferner, Trondheim kommune 
  Bård Andresen, Vestfold Fylkeskommune 
 Vara Torstein Busland, Norges idrettsforbund 
 Styremedlemmer Bad Eva Kristin Ødegård, Moldebadet 
  Oliver Kofler, Oslo kommune 
 Vara Anne Berit Lund Haube, Østfoldbadet 
 Styremedlemmer Park Hilde Mangerud, Skedsmo kommune 
  Morten Anker- Nilssen, Oslo kommune 
 Vara Aina Hovden Lunde, Stavanger kommune 
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