
 
 

 

 

 

«Lille speil på veggen der, hvem blir verdensmester i 
landet her?» 
 
Kan en olympiade for ungdom forsvares med utgangspunkt i verdigrunnlaget 
til norsk idrett? 
 
Lillehammer Bibliotek: 9. oktober 2013 kl. 19.00 – 21.00. Gratis inngang. 
 
Bli med å høre på noen spennende innledninger og ta del i debatten.  

 

  
Det inviteres til paneldebatt i Lillehammer Bibliotek hvor tematikken er verdigrunnlaget til 
UngdomsOL2016 og Olympiatoppen-Innlandet. Videre vil en representant for Lillehammer Skiklubb, 
fortelle om hvordan de vil skape verdensmestre med utgangspunkt i sitt verdigrunnlag. Vi har også 
invitert Mads Andreassen som er seksjonsleder, barn og ungdom i utviklingsavdelingen i NIF. Videre er 
han utøver på høyt nivå ved at han er kandidat til paralympiske leker 2014 (alpine øvelser).  Mads vil 
innlede om hva som er viktige verdier fra unge utøveres ståsted, med vekt på nye, populære 
ungdomsidretter. Siste innleder er professor Roel Pujik fra HIL. Han vil innlede om nye trender innen 
produksjon, distribusjon og rettigheter av idrettsarrangementer.   
 
Bakteppet er at tanken om toppidrett og Olympiade for ungdom kan være vanskelig å forsvare i en 
verdibasert norsk idrett. Imidlertid mener Norges Idrettsforbund (NIF) og Særidrettsforbundene at det 
er riktig å arrangere dette i Norge, blant annet for å påvirke gjennom norske idrettsverdier. Ungdoms-
OL er også et sentralt virkemiddel i "Ungdomsløftet" som norsk idrett har vedtatt som mål. 
 
Det er satt av 10 minutter til hver innleder. 

KL 
19.00 

 
Velkommen ved møteledere. 

 
Per Tøien, NIF 
Marit Roland Udnæs, leder 
Oppland Skikrets 

19:10 Innledninger: 
Hvilket verdigrunnlag bygger UngdomsOL 2016 på? 
Er verdigrunnlaget bare ord som ikke blir brukt i praksis? 
Hvordan skape verdensmestere med utgangspunkt i klubbens  
verdigrunnlag? 
Hvilke verdier er viktige for unge utøvere for å bli i idretten? 
Olympiske verdier=medias verdier? Er ungdommens 
motreaksjon «webcam og fun»? 

 
Jostein Buraas, YOG 
Erlend Slokvik, OLT-I 
Styremedlem LSK 
 
Mads Andreassen, NIF 
Roel Pujik, professor HIL 

 Oppsummering før debatt  Møteledere 
   

20:00 
 

20:50 
 

21:00 
 

Ordet fritt: Debatt blant innledere og tilhørere  
 

Oppsummering 
 

Slutt 

 
 
 

Møteledere 
 



 


