Invitasjon til stormøte 12. august

Hva betyr valget for idretten i Klepp, Time og Hå?

Private eller offentlige anlegg?

OL til Norge?

Blir det mer eller mindre til idrett?

Hva skjer med anleggs
utbyggingen?

Norsk tipping og utenlandske spillselskaper:
Hva skjer med tippemidlene?
Hvordan vil politikerne legge til rette for dugnadsinnsats?

Hvordan bedre folkehelsen?
Hvordan kombinere folkehelse og toppidrett?
Idrettsrådene i Klepp, Time og Hå har samlet et stjernelag av lokale politikere for å få fram hva de ulike
regjeringsalternativene står for når det gjelder idrett. I tillegg holder Johan Kaggestad, en av Norges
mest kjente trenere og foredragsholdere, foredrag om folkehelse og toppidrett.
Vi inviterer alle som er opptatt av at idretten i Klepp, Time og Hå skal få best mulig vilkår til å møte opp
for en spennende kveld!
Sted og tid:
Varhaug idrettspark 12. august kl 1630 - kl 1830
Møtet er gratis og åpent for alle som er engasjert i eller opptatt av idrett.
Adresse:
Opstadveien 583, 4360 Varhaug
Program:
Johan Kaggestad: Folkehelse og toppidrett
Johan Kaggestad er utdannet økonom, og startet og ledet suksessbedriftenNIKE International i Norge i 10 år.
Kaggestad var landslagstrener i friidrett langdistanse i 9 sesonger, hvilket resulterte i 13 medaljer i OL, VM og EM.
Han var også personlig trener for verdensstjernene Grete Waitz og Ingrid Kristiansen og har vært engasjert i
Olympiatoppen gjennom 20 år. Han er også kjent som ekspertkommentator for TV 2 under Tour de France.
Kaggestad har vært en foregangsperson i bruk av fysisk aktivitet i forebyggende og behandlende øyemed.

Rogaland idrettskrets: Hva legges ned av frivillig innsats i idretten i Rogaland,og hva betyr det?
Paneldebatt:
Leder av paneldebatten: Johan Mile Laugaland

Bent Høie
Høyre

Leder av Stortingets
helse- og omsorgskomite

Geir Pollestad
Senterpartiet

Statssekretær og
Stortingskandidat

Olaug Vervik
Bollestad
Kristelig Folkeparti

Eirin Sund
Arbeiderpartiet

Stortingsrepresentant

Ordfører i Gjesdal og
Stortingskandidat.

Velkommen!
Idrettshilsen fra: Klepp Idrettsråd, Time Idrettsråd, Hå Idrettsråd

Har du spørsmål om arrangementet, ta kontakt med Trond Tveit på telefon 932 41 604.

