AKTIVITETSLØFT-SEMINARET 2018 - GRUPPER
GRUPPENS SAMLEDE OVERSIKT: Asker og Bærum
Leder for gruppa: Bjørn Erik Olsen
Intensjonsrunde 1: Asker og Bærum
Tiltak i nåværende handlingsprogram for 2018 – 2021 det er inngått intensjoner om å vurdere /
utrede i neste handlingsprogramperiode 2019 - 2022:
Prior- Tiltak
HPitet
nr
Se på mulighet for å
1
utvikle regionale
padleleder i Oslofjorden
sammen med utvikling av
utstyrssentraler spesielt
rettet mot sjøsport/aktivitet. Kart og utvikling
av sti- og løypenett langs
kysten
upri
Utvikle
arrangementskompetanse,
ref. pkt A.3.2.a i planen

upri

Pkt. B.2.1.b: Friluftsliv i
skolen videreutvikles +
pkt. B.1.3.b: Info om
natur- og kulturoppl og
arrangement i nærmiljø +
naturskole (etter modell
fra Hamar kommune)

Ansvar for første
kontakt
Dag L. Stien /
Bærum
kommune

Samarbeidspartnere

Gry Garlie / Asker
idrettsråd

Asker Idrettsråd
Bærum kommune
Asker kommune
Akershus idrettskrets
Bærum Turlag
Bærum Natur- og friluftsråd
Besøkssenter Våtmark Oslo

Ellen Næsje /
Bærum Turlag

Bærum kommune
Asker idrettsråd
Bærum Natur- og friluftsråd
Besøkssenter våtmark Oslo
Bærum Turlag, DNT Oslo og omegn
Oslo og Omland friluftsråd (var ikke
tilstede men må kobles på)
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Intensjonsrunde 2: Asker og Bærum
Nye tiltak det er inngått intensjoner om å vurdere /utrede for neste handlingsprogamperiode 2019 –
2022:
Prior- Tiltak
itet
Søke NIF om å arrangere NMupri
uka i 2020 sammen med
Drammen idrettsråd og
Drammen kommune
Skilte ut fra holdeplasser for
upri
offentlig transport til merkede
stier i området. Ruter er positiv
ang T-banestasjoner.
Vegvesenet og NSB må
kontaktes.
Kampanje «sykle til trening» upri
ref. ny kampanje i Bærum
kommune

Ansvar for første
kontakt
Gry Garlie / Asker
idrettsråd

Rigmor Arnkværn
/ Bærum Naturog friluftsråd

Gry Garlie /
Asker idrettsråd

Samarbeidspartnere
Asker idrettsråd
Asker kommune
Bærum kommune
Bærum idrettsråd bør også involveres
Bærum Natur- og friluftsråd
Bærum Turlag

Asker idrettsråd
Asker kommune

Tiltak det er enighet om å samarbeide videre om sendes innen 1. juli 2018 på e-post til:
post@afk.no merket «Innspill - Aktivitetsløftets handlingsprogram 2019 – 2022».
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