
 

 

 

 
Hvordan få med ungdommer i styret og andre oppgaver i klubben. Ønsker din klubb å 
satse på den gruppen i norsk idrett der det er mest frafall? Tar du sjansen og satser på 
ungdommen og fremtidens ledere? 
 

 
Målsetting:  
Kurset forbereder neste generasjon ledere/trenere/dommere i din klubb. Kurset gir deltakerne relevant 
kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike organisasjonsleddene. Kursopplegget vil gjøre 
det enklere for deltakerne å kunne ta medansvar i egen klubb.  
 
Kursinnhold 

Teambuilding  
Selvtillit og selvfølelse  
Ledelse og lederrollen 

Ungdom i sentrum  
Idrettens organisasjon  
Arbeids- og endringsverktøy 

Kommunikasjon  
Retorikk  
Coaching i del 2 

 
Dato Del 1.        22. februar – 1. mars 2015 

Del 2.         6. juni 2015 
Tidspunkt fredag 17.00 avsluttes søndag 14.00 

Sted Scandic hotell, Forus. Overnatting i dobbeltrom 
 

Kursavgift Kr. 1000,- Dette dekker opphold og mat for begge kursdeler. Betales inn når en får 
bekreftet deltakelse på kurset. 

Kurslærer Natacha Salte Hagenes og Jone Edland 

Søknadskjema Fyll ut søknadskjema her. En må først legge inn kontaktperson fra klubb før en legger 
inn søkerne. Alle søkere må si kort hvorfor de ønsker kurset. 

Søknadsfrist 27.01.2015  Det er bindende påmelding og en må melde seg av innen 7.2 2015 hvis 
ikke blir idrettslaget belastet med utgiftene for kurset. Ved sykdom må vi ha 
legeerklæring. Det er plass til 30 deltakere 

 
Kurset går over en helg, etterfulgt av praksisoppgaver i egen klubb og en oppfølgingsdag i september. Alle 
deltakere får kursbevis etter fullført kurs og dokumentert praksis. Klubben oppfordres til å følge opp 
deltakerne i praksis og gi dem mulighet til oppgaver/verv i etterkant av kurset. 
For å få godkjent kurs må en delta på begge samlingene. 
 

Målgruppe  
Ungdom mellom 15-19 år som kan tenke seg lederoppgaver i idretten, enten som trener, leder, styremedlem 
osv. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper hos deltakeren, men erfaring fra verv og oppgaver i klubb kan 
være en fordel. Vi anbefaler å sende minst to ungdommer fra samme klubb. Deltakerne må være medlem av 
et idrettslag.  

http://www.linkevent.no/Events/RegForm.aspx?id=e5eabaac-fa3e-4142-a534-968550081964

