
 

 

 

 

 

Velkommen til nordisk hovedstadskonferanse for idrett 2022 

Kjære kollegaer! 

Etter avlysning av konferansen i 2020 på grunn av koronapandemien, er det en glede å endelig 

kunne invitere til nordisk hovedstadskonferanse i Oslo fra 17. til 19. august 2022. 

Vi opplever at alle nordiske hovedsteder er i vekst og at det skjer mye spennende utvikling på 

idrettsfeltet. På hovedstadskonferansen i Oslo skal vi dele nyttige erfaringer knyttet til blant 

annet politiske prioriteringer på feltet, idrettens klimapåvirkning samt inkludering og frafall i 

idretten. 

Oslo kommune er svært opptatt av å ta et miljøansvar i utviklingen av idrettsanlegg. I tillegg er vi 

opptatt av å være en pådriver for å fremme utviklingen av mer miljøvennlig innfyllingsmateriale i 

kunstgressbaner. I den forbindelse er vi svært nysgjerrige på hvilke smarte grep og strategier de 

ulike hovedstedene har på dette feltet. 

Under konferansens tre dager legger vi opp til diskusjoner og samtaler mellom byene, samt flere 

befaringer og presentasjoner knyttet til følgende temaer: 

- Siste nytt på idrettsfeltet i de ulike byene  

- Idrettens miljø- og klimapåvirkning – hva gjør vi og hvordan jobber vi sammen med 

idretten? 

- Barrierer, frafall og inkludering i idretten – hvordan kan vi inkludere flest mulig, hindre 

barrierer og unngå frafall i idretten? 

Det er ønskelig at alle hovedstedene gjør seg opp noen tanker rundt temaene og forbereder 

korte innlegg som sier noe om status og prioriteringer. 

Overnatting og transport 

 Vi har booket Thon Hotel Opera for overnatting. 

 Adresse: Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo 

• Alle rombestillinger gjøres via denne linken: https://www.thonhotels.no/event/nordisk-

hovedstadskonferanse-for-idrett/ 

• Siste frist for bestilling med rabattert pris er 6. juni. Dersom man bestiller rom etter 

denne datoen kan andre priser forekomme. 

Det oppfordres til mest mulig klimanøytral transport; tog for dere som har mulighet, samt tog 

fra Gardermoen for dere som tar fly. Oslo sentralstasjon ligger vis a vis hotellet. 

https://www.thonhotels.no/event/nordisk-hovedstadskonferanse-for-idrett/
https://www.thonhotels.no/event/nordisk-hovedstadskonferanse-for-idrett/


Vedlagt er utkast til program. Endelig program for konferansen og mer informasjon vil sendes ut 

i starten av august. 

Vi ber om tilbakemelding om hvem som deltar fra de ulike hovedstedene innen 3. juni 2022.  

Påmelding av hver enkelt deltaker gjøres via denne linken: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gVB55pFjLkSatF6e908Y6qNOAHAt7eJ

DpMHgKYfmv0ZUOFFMNEwxUUw2M0xVOE1JTjBXSEdESjU5Ti4u  

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med spesialrådgiver Lisbeth Solstad Ramstad på 

lisbeth.ramstad@byr.oslo.kommune.no  

Velkommen til Oslo 17. til 19. august 2022! 

  

Med vennlig hilsen 

Omar Samy Gamal      Elisabeth Storaas Heggen 

byråd for idrett, kultur og frivillighet      kommunaldirektør 
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