
PRAKTISKE OPPLYSNINGER

STUDIETUR: 
ISBANESEMINAR - GÖTEBORG
17 - 19. MARS

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 

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

PÅMELDING

Påmelding skjer via nettsiden
http://badparkidrett.no

Bekreftelse blir sendt på e-post

All fakturering foregår elektronisk, enten som E-
faktura eller via e-post.

Påmeldingen er bindende.

OVERNATTING

Scandic No 25

Burggrevegatan 25

11 03 Göteborg, Sverige

KONTAKTINFORMASJON

BAD, PARK OG IDRETT
tlf: 979 06 092/928 10 970
e-post: badparkogidrett@nih.no

Early bird-pris: Frem til 11. februar
(Kun for våre medlemmer)

PÅMELDINGSFRIST: 25. februar

Begrenset antall plasser - Førstemann til mølla!

DELTAKERAVGIFT

Kurspris innen 11.februar kr 6.950
(Kun for våre medlemmer)

Kurspris medlem (etter 11 februar) kr 7.450,-

Kurspris ikke medlemmer kr 8.450,-

Prisen tar utgangspunkt i 13 deltakere, ved færre 
deltakere vil prisen måtte justeres noe.

INKLUDERT I PRISEN:

Bussreise tur/retur Oslo S
Hotell m/frokost 2 netter
Felles lunsj 17, 18 og 19 mars
Felles middag 17 og 18. mars
Inngang til messen

Befaring til aktuelle anlegg

IKKE INKLUDERT:

Fly og transport til Oslo S



PROGRAM

Tirsdag  17. mars
09.30 Buss fra Oslo Sentralstasjon v/Hotell Thon Opera

På vei til Göteborg skal vi besøke: Stenungsund Arena ishall og Frölundaborg Arena. På 
Frölundaborg Arena får vi en presentasjon av prosjeketet stoppsladd som fokuserer på å 
informere om energispørsmål i ishaller. Les mer om besøksmålene og prosjektene til høyre. 
Lunsj spises på bussen mellom befaringene.

18.00  Innsjekk på hotellet
19.30 Møtes i resepsjonen - rusler til felles middag

Ondsag 18. mars
Frokost
08.30 Avreise fra hotellet 

09.00-12.00 Konferanserom med innlegg fra blant annet Svenske bandyforbundet og 
Svenske kunstløpsforbundet mfl                                                                                                    
12.15-13.00 Lunsj på Svenska Mässan
13.00-17.00 Messe 
19.30 - Møtes i resepsjonen - rusler til felles middag

Torsdag 19. mars
Frokost
Utsjekk
09.30 Avreise fra Hotellet

På vei fra Göteborg besøker vi Kungälv Ishall. Lunsj spises på veien. 
ca 15.00  Ankomst Oslo S

ISBANESEMINAR - STUDIETUR, GÖTEBORG - TRÄFFPUNKT IDROTT

Träffpunkt Idrott - messen

Nordens største messe og konferanse på idrett, bad og folkehelse. Her møter du Nordens ledende leverandører, 
politiker, påverkare og innovatører i bransjen. Her kan du benytte deg av muligheten til å selv stille spørsmål til 
idrettens makthavere, finne frem til de mest kostnadseffektive løsninger og produkter.

I 2018 vokste konferensen med 50 % det var 30% flere utstillere. I tillegg ble innovasjonsprisen Träffpunkt Idrottspriset  
opprettet for å rette fokus på nyheter i bransjen.

Stoppsladd og ny teknikk i ishaller: 

Stoppsladd er et avsluttet prosjekt der hensikten har vært å informere om energispørsmål i ishaller. Prosjektet var et 
samarbeid mellom Svenske ishockeyforbundet og EKA-analys. Kunnskapen og erfaringene lever videre og vi får et 
innblikk i dette prosjektet og om ny teknikk i ishaller på Frölundaborg Arena.

Stenungsund: Ishallen Stenungsund Arena ble åpnet 2015 og har en publikskapasitet på sirka 1300 personer. I 
ishallen driver Kunstløpforbundet og Ishockeyforbundet i Stenungsund sine virksomheter. En stor besøksgruppe er 
også Nösnäsgymnasiet som har både program for ishockey og kunstløp. I tillegg er ishallen åpnet for allmenheten 
visse tider på hverdager og helger. 

Frölundaborg arena: ble åpnet i 1967 og har deretter blitt renovert -  senest i 2006. Ishallen inneholder også en mini 
bane som brukes for barn og keepertrening. Anlegningen brukes til ishockey og kunstløp, og er treningshall til 
Frölunda HC. 

Kungälv: Oasen ishall ble åpnet i 1995. Ishallen ligger i anslutning til et badeanlegg der man til viss del kan utnytte 
varmetransporten til oppvarmning  av dusjer. I ishallen bedrives det ishockey og kunstløp, i tillegg til allmenhetens 
besøk. 




