
Badeteknisk Messe (BTM) arrangeres for 11. gang i 2007. Konferansen går
denne gangen av stabelen på First Hotel Ambassadeur i Drammen.
De ti foregående arrangementene har vist en fin stigning, og alt ligger vel til
rette for nok en vellykket konferanse og utstilling. Arrangør for Badeteknisk
Messe er fagtidsskriftet Badeteknisk Forum i faglig samarbeid med
Landslag for park-, idretts-, og friluftsanlegg. Også i år blir det et eget
program med fokus på idrettshaller og idrettsanlegg.

BRANSJEFORUM
Badeteknisk Messe med idretten på slep er et
forum hvor bransjens leverandører, organisasjo-
ner og brukere samt beslutningstagere og drifts-
personell, møtes for å diskutere nåtidens og frem-
tidens behov og løsninger. Konferansen og utstil-
lingen har til hensikt å gi alle som er berørt av og
har interesse for bade- og svømmeanlegg og
idrettsanlegg/-haller, et interessant og godt tilbud
til å kunne følge med i bransjens rivende utvikling.

INVESTERING 
Arrangementets ulike deler vil foregå under
samme tak, slik at Badeteknisk Messe med idret-
ten på slep 2007 i likhet med tidligere år, også
denne gangen vil kunne gi et godt sosialt utbytte,
et forhold som sees på som kanskje det aller vik-
tigste ved slike sammenkomster. Det å kunne
møte andre i samme bransje og ikke minst kolle-
ger i en uformell, men samtidig faglig sammen-
heng, er av største betydning. Den kunnskap og
informasjon som gjøres tilgjengelig under BTM,
er svært verdifull for deltagerne, og vil kunne
resultere i store driftsmessige besparelser for
anleggs-eierne. 

Man har sett gjentatte eksempler på unødvendige
og kostbare investeringer og driftsformer ved

mange anlegg, fordi ledelsen rett og slett ikke har
oversikt over bransjen generelt, og dens ulike
fagfolk, leverandører og konsulenter spesielt.
Deltakelse på Badeteknisk Messe med idretten på
slep 2007 kan derfor bli en verdifull investering.

SEMINARER 
Seminarprogrammet og temaene som er valgt, er
aktuelle både i nåtid og for fremtiden. Program-
komitéen har forsøkt å vektlegge dagsaktuelle
temaer som vil berøre hele bransjen den nærmes-
te fremtid. De ulike foredragsholderne innehar
stor kompetanse og faglig dyktighet på sine om-
råder.

UTSTILLINGEN
I likhet med tidligere arrangementer, er konfe-
ransen og utstillingen lagt opp slik at deltagerne
selv skal kunne tilpasse sitt eget program i for-
hold til egen-interesse og -behov, og få god tid til
å oppsøke utstillerne. De deltakende leveran-
dører, bedrifter og konsulenter er spesielt invitert
til Badeteknisk Messe med idretten på slep, og
dekker de fleste fagområder innen bransjen. 

Bransjens leverandører og konsulenter vil også
avholde mini-foredrag og demonstrasjoner fort-
løpende under konferansen.

Velkommen til 

MED IDRETTEN "PÅ SLEP"
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First Hotel Ambassadeur, Drammen
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Det er ingen tvil om at det er lite fokus på idrettshallbiten i
Norge på de ulike konferanser og messer. Dette ønsker PARK og
IDRETT nå å gjøre noe med ved også denne gangen å samar-
beide med Badeteknisk Messe om å trekke denne delen inn i
det allerede vellykkede og godt kjente konseptet. Én ting er
temavalg, men også utstillere som leverer til dette segmentet,
inviteres til å delta.

– Det er mange som har ansvaret for bade- og svømmeanleg-
gene i kommunen som også har dette for idrettshallene, fortel-
ler prosjektleder for Badeteknisk Messe 2007, Per Rune Eknes.

– Derfor er det høyst naturlig å trekke dem inn i denne
sammenhengen, sier han. Eknes innrømmer at man også har
sett på bademessen i Sverige som har knyttet seg opp med
både park- og idrettsdelen.

Badeteknisk Messe med idretten på slep 2007 fortsetter sukssessen 
i konferanse- og messesammenheng i bransjen. Også denne gangen ønsker Landslag for 
Park-, idretts- og friluftsanlegg nemlig en egen parallell-sesjon rettet mot idrettsanlegg.

BO NORSENG (TEKST)

BADETEKNISK FORUM/ARKIV (FOTO)
– Nå blir imidlertid ikke park med som noen del av vår konfe-
ranse og messe. De har sine egne møteplasser, men idrettsde-
len mangler en slik møteplass, sier Eknes til Badeteknisk Forum.

– Det er også viktig for oss å opprettholde konseptet rundt en
hotellkonferanse for på den måten "være sammen" hele døg-
net. Her skal det være like naturlig å etablere nye kontakter
over en kaffekopp som det er på utstillingsområdet eller i kon-
feransesalen, slår han fast.

Badeteknisk Messe med idretten på slep blir arrangert 
14.-16. februar 2007 på First Hotel Ambassadeur i Drammen.
Hotellet er et av få i Norge som har kapasitet nok til å romme
dette store arrangementet. 

Benytt påmeldingsskjemaet på side 26 i denne utgaven av
Badeteknisk Forum. Du finner også skjemaet på
www.badeteknisk.no under menyen Badeteknisk Messe.
Påmeldingsfrist er 1. desember 2006.

www.badeteknisk.no
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MED IDRETTEN "PÅ SLEP"
First Hotel Ambassadeur, Drammen, 14.-16. februar 2007

KONFERANSE-PROGRAM
Onsdag 14. februar 2007
Fra 12.00 Registrering/innsjekking
12.00-13.00 Lunsj
13.00 Utstilling åpner
14.00 Åpning av Badeteknisk Messe 2007
14.15-15.00 Åpningsforedrag v/kulturminister Trond Giske, 

”Svømme- og idrettshaller i kultur og idrettspolitikken, - hva skjer?”
15.00-16.00 Kaffe og utstilling
16.00-16.45 ”Helseforståelse og anleggspolitikk”, 

v/Øyvind Marstein, idèhistoriker og medlem av anleggskomiteen i Norges Svømmeforbund
16.45-17.15 Pause/utstilling
17.15-18.00 ”Hvordan skal moderne svømme- og idrettsanlegg se ut?”, v/Per Pilerot, PP Arkitekter AB, Sverige
18.15 Bussavgang til Risenga svømmehall i Asker, sosialt samvær, omvisning og uoffisielt NM i bading
20.15 Bussavgang tilbake til hotellet i Drammen
21.00 Middag på First Hotel Ambassadeur i Drammen 

Torsdag 15. februar 2007
08.30 Utstillingen åpner
09.00-18.00 To parallelle program, et med fokus på idrettshaller, og et med fokus på

bade- og svømmeanlegg. Leverandørene presenterer seg hele denne dagen:

16.00-16.30 Hjertestarter - en nødvendighet i alle anlegg
16.30-17.00 Kaffe/utstilling
17.00-17.30 ”Universell utforming av svømme og idrettsanlegg. Hva gjør leverandørene?”,

v/Tone Rønnevig, Statens bygningstekniske etat
17.30-17.45 Lyssetting/valg av lyskilder i svømme- og idrettshaller 
17.45-18.00 Renhold/reparasjon av fliser/fuger i garderober og våtrom/sklisikring 
19.30 Festmiddag og utdeling av bransjeprisen

Fredag 16. februar 2007
09.00 Utstillingen åpner
10.00-11.00 Presentasjon av nye anlegg:

Bærum, Asker og Kristiansand (idretts- og svømmeanlegg), Os, Lyngdal/Sørlandsbadet,
Bergen, Drammen og Stavanger (bade- og svømmeanlegg)

11.00-12.00 Kaffe/utstilling
12.00 ”Anleggsutvikling sett i et nasjonalt og internasjonalt og perspektiv”,

v/Torgeir Esig Sørensen, park- og idrettssjef i Stavanger kommune
13.00 Avslutning/lunsj/hjemreise

Svømmehaller
09.00-12.00 * Tomme basseng og flis-problematikk

* Kan vi kjøre anlegget klorfritt? 
* Elektrolyse, ny rensemetode
* Klor-/saltmaskin, tørr eller flytende klor?
* Speaker-/lydanlegg 

12.00-16.00 Lunsj/utstilling/leverandørinformasjon

m/forbehold om endringer

www.parkogidrett.no
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Idrettshaller/-anlegg
* Idrettsgulv parkett (renhold, vedlikehold, sliping, lakkering og merking)
* Idrettsgulv kunststoff (renhold, vedlikehold, friksjon og merking)
* Idrettsgulv generelt (midlertidig banemerking, klisterfjerning og HMS)
* Reduksjon av støy og etterklang
* Speaker-/lydanlegg
Lunsj/utstilling/leverandørinformasjon



PÅMELDINGSSKJEMA
Påmeldingsfrist 1. desember 2006

For elektronisk påmelding www.badeteknisk.no
Info-telefon 92 23 48 47 (Eknes) eller 95 06 85 40 (Norseng), fax 625 19 971, epost; btf.btm@online.no

JA, TAKK! Vi ønsker å delta på Badeteknisk Messe 2007 med ..... antall personer;

Arbeidssted.......................................................................................................................

Adresse.................................................................... Fax..................................................

Postnr./sted.............................................................. Epost...............................................

A.  KONFERANSE-AVGIFT (OBLIGATORISK) priser eks. mva.

Medlemspris Landslag for park-, idretts- og friluftsanlegg kr. 2.300,-

Ikke-medlem kr. 3.100,-

Ønsker å bli medlem, vennligst send informasjon.

………ant. pers.        X      kr…………………                            Sum kr…....….. 

B. DELTAKERPAKKE m/overnatting i enkeltrom m/helpensjon 14.-16. februar 2007

Eksklusive konferanseavgift, se pkt. A kr. 4.250,-

………ant. pers.        X      kr…………………                 Sum kr…....….. 

C. DELTAKERPAKKE uten overnatting m/lunsj og middag
Eksklusive konferanseavgift, se pkt. A

Deltakerpakke pr. dag        14.02        15.02  kr. 1.500,-

For hele konferansen. kr. 2.600,-

………ant. pers.        X      antall dager X kr…………………               Sum kr…....….. 

Dato…………………………                          Signatur………………………

33

Ønsker å bli kontaktet for informasjon i.f.m. studietur tirsdag 13. februar 2007

Navn Stilling Telefon Epost Deltaker-
pakke

Badeteknisk Messe
BRANSJEFORUM FOR BADE- OG SVØMMEANLEGG, BTM 2007, 14.-16. FEBRUAR, DRAMMEN

Jeg ønsker å  delta på flg. program torsdag 15.02 2007

Svømmehaller Idrettshaller/-anlegg 

Skjemaet sendes Badeteknisk Messe, PB 153, 2302 Hamar, innen 1. desember 2006.
Ovenstående beløp betales iht. tilsendt faktura. Konferanseavgift (eks. mva.) faktureres fra arrangøren

Badeteknisk Messe, mens deltagerpakker faktureres fra vår konferanseformidler, Skullerud Konferansebyrå.

Arrangøren bekrefter deltagelsen ved fakturering. Ved avbestilling innen 14. desember 2006, debiteres 50%
av konferanseavgiften - etter denne dato ingen refusjon. Deltagelsen kan overdras til annen person.

(Dersom du ikke benytter elektronisk påmelding via www.badeteknisk.no, men benytter dette skjemaet,
vennligst ta din personlige kopi av det utfylte kjemaet før innsending).


