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Greener Events (GE) er en ideell stiftelse, etablert i 2009, av Terje Haakonsen og Jan Chr 
Sundt med formål å fremme bevisste verdier, holdninger, og handlinger innen miljø og 
samfunnsansvar for sportsarrangement og kulturbegivenheter spesielt, og i samfunnet 
generelt i Norge og internasjonalt. 
Stiftelsen bringer med seg med mer enn 20 års erfaring med å fremme og legge til rette for 
bærekraftige arrangementer innen kultur og idrett.



Styret i Greener Events

Styreleder Jan Chr 

Sundt. Filantrop og tidl. 

medeier i Oslo 

Vinterpark

Linnéa Svensson tidl. 

daglig leder i GE og 

miljøsjef i 

Øyafestivalen. Hun 

jobber til daglig som 

bærekraftsrådgiver

innen idrett og kultur.

Petter Arnestad daglig 

leder i Storekeeper AS. 

Bistått bl.a. 

Øyefestivalen og 

medforfatter til 

Miljøhåndbok for 

festivaler og utendørs 

arrangementer

Dagfrid Forberg 

nestleder i 

Miljøstiftelsen Zero og 

tidl. generalsekretær i 

Norges 

Snowboardforbund

Frida Blomgren elsker 

idrett og har også 

jobbet over 30 år innen 

politikk. Sist som 

statssekretær i 

Kulturdepartementet.



Hva gjør Greener Events?



Målgrupper for arbeidet

Idrett
• Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske 

komité (NIF) er det øverste organ i Norges største 

folkebevegelse.

• Norsk idrett har over 2 000 000 medlemskap fordelt 

på ca.

12 000 idrettslag. 

• NIF består av 54 særforbund og 19 idrettskretser, og 

det finnes idrettslag i alle landets kommuner. 

• Anlegg finansieres av spillemidler

Organisasjonsnivåer:

• Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

• Idrettspolitisk dokument (IPD)

• Særforbundene

• Kretser

• Klubber (Turneringer, cuper og mesterskap)

• Tverga

Kultur
Kunst og kulturarenaer

• Helårsarrangører klubber og kultur- og konserthus

• Festivaler

• Film – og tv-produksjon

• Kino

• Teater, opera og orkester

• Museeum, bibliotek og utstillingslokaler

• Organisasjoner for enkeltutøvere

• Forlag

Støtte fra:

• Norsk kulturråd

• Kulturrom



Prosjektet Grønn idrett

• 1990-tallet: Grønn start
2011: En miljøstrategi for idretten
Fra 2016: Grønn idrett
Støtte fra Sparebankstiftelsen DNB: 
Miljøhåndbok
Epostkurs for idretten i Norge 
Miljøkonkurranse hvor nærmere 200.000,-
ble delt ut til de beste miljøtiltakene. 

Klubber, idrettsanlegg og arrangører av 
ulike arrangement og aktiviteter skal alle 
kunne ta med seg tips og læring for å
trene på og kunne gjennomføre en
grønnere og mer bærekraftig drift.





Hvordan komme i gang?













Kilder og kartlegging av faktisk

strømforbruk





Takk for meg <3


