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TIRSDAG 11. NOVEMBER 

11.30 Lunsj 

12.30 Åpning og introduksjon til problemstillingene 

13.00  Tema 1 innledning 

13.40 Diskusjon i grupper  

TEMA 1:  
FØRSTE MØTE MED IDRETTEN OG VALG AV AKTIVITET 

 
PROBLEMSTILLING: Foreldre etterspør, og klubber tilbyr aktivitet for stadig yngre barn. Hvilke konsekvenser får 
det når barna da har dårligere motoriske forutsetninger. Hvilke ferdigheter må man prioritere og hva betyr det 
for innholdet i aktiviteten? Hvordan hjelper vi barna å velge aktivitet, og kan man være så ærlig å si at noen 
aktiviteter passer bedre for de yngste barna? Hvordan når vi ut med informasjon om barneidrettens 
verdigrunnlag? 
 
INNLEDER: Merete Lund Fasting, Universitetet i Agder 
Merete Lund Fasting jobber som førsteamanuensis ved Universitetet i Agder (institutt for helse og idrettsfag). 

Spesialfelt er barn, lek, bevegelse og pedagogikk. Hun har skrevet doktoravhandling med tittel «Vi leker ute!», 

og har i dette arbeidet vært opptatt av å forsøke å forstå barns lekeverden. Hun har også studert 5 år ved 

Norges idrettshøgskole. 

14.30 Pause 

15.00  Kursbeskrivelser i SportsAdmin – Sverre Aarsand, Norges idrettsforbund 

15.30 Tema 2 innledning 

16.10 Diskusjon i grupper 

TEMA 2:  
FREMTIDENS IDRETTSLAG – RAMMEBETINGELSER OG STØTTEAPPARAT 

 
PROBLEMSTILLING: Hvordan ser idrettslaget ut om 10 år? Kan det fortsatt beskrives som medlemsbasert eller 
må vi tenke kundefokusert?  Hvordan får vi til balansen mellom profesjonalisering og frivillighet? Hvem skal 
trene barna? Hvilke kompetansekrav og muligheter ligger til grunn? 
 
INNLEDER: Karl Henrik Sivesind, Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 
Karl Henrik Sivesind er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har arbeidet med temaer som frivillig 
arbeid, økonomi, sysselsetting og inntekter i frivillig sektor, og endringer i frivillige organisasjoners 
samfunnsrolle. 

 

17.00 Slutt 

18.30 Middag 
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ONSDAG 12. NOVEMBER 

08.30 Tema 3 – innledning  

09.10 Diskusjon i grupper 
 

TEMA 3:  
KONKURRANSER I BARNEIDRETTEN 

 
PROBLEMSTILLING: Hva er konkurransens mål og funksjon i barneidretten? Hvordan tilpasser man 

konkurranseformen til barn, og hvor stor del av aktiviteten skal gå til konkurranse? Kan man tenke seg en 

konkurransefri barneidrett?  

INNLEDER: Hedda Berntsen, Norges idrettshøgskole  

Hedda Berntsen begynte på doktorgrad i idrettspsykologi ved NIH i mai. Hun er interessert i hvordan trenere 

kan legge til rette for at barn og unge opprettholder og utvikler motivasjon av god kvalitet. Hedda er tidligere 

alpinist, telemarkkjører og skicross utøver i verdenscupen og forfatter av idrettslitteratur for barn, foreldre, 

lærere og trenere om hvordan å legge til rette for mer idrettsglede. 

10.00 Pause 

10.30 Tema 4 – innledning 

11.10 Diskusjon 

TEMA 4:  
«TALENT?» 

 
PROBLEMSTILLING: Den offentlige debatten verserer. Hva er talent, hvordan finner man det og hvordan 

utvikles det? Differensiering, utvikling og læring. Hvordan klarer vi å kombinere idrettens mål om å beholde 

flest mulig – lengst mulig med manges mål om å bli best mulig? Er barneidrettsbestemmelsene hemmende for 

toppidretten? 

INNLEDER: Hanne Staff, Olympiatoppen  

 

 

12.00 Paneldiskusjon  

13.00 Avslutning og lunsj  

 

 
 
 


