
JOBB MED 
IDRETT I AFRIKA  
IDRETTENS FREDSKORPS



BLI MED I IDRETTENS FREDSKORPS!
Siden 1998 har nærmere 300 norske idrettsungdommer deltatt i utvekslingsprogrammet Idrettens 
fredskorps i regi av Norges idrettsforbund (NIF). Gjennom utvekslingen har de bidratt med sin 
idrettsfaglige kompetanse på skoler, i idrettslag og i lokalsamfunn. Dette gir barn og unge flere 
valgmuligheter, noe som bidrar til at de kan leke og utfolde seg i et positivt idrettsmiljø.
 
Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens 
grunnverdier; glede, felleskap, helse og ærlighet.

Idrettsutveksling innebærer sosialt samvær, sportslig fellesskap og nye bekjentskaper på tvers 
av kulturer. Idretten på sitt beste er et unikt virkemiddel for å bygge broer mellom mennesker og 
kulturer.

HVEM KAN SØKE?
• Du som er mellom 20 og 28 år
• Du som har idrettsfaglig utdannelse eller bred idrettsbakgrunn som trener, leder eller dommer
• Annen relevant erfaring eller utdannelse

UTTAK
Uttaket skjer på grunnlag av en helhetlig vurdering av faglig bakgrunn, personlighet og motivasjon.

Idrettens fredskorps er en del av norsk idretts 
internasjonale engasjement og er tuftet på idrettens 

grunnverdier; glede, felleskap, helse og ærlighet.



SOM DELTAKER I IDRETTENS 
FREDSKORPS FÅR DU:
• ett unikt år i en spennende del av verden
• tre dagers utreiseseminar i regi av NIF
• kursing gjennom Fredskorpset
• dekket reise, opphold og forsikring
• losji i en lokal afrikansk vertsfamilie
• profesjonell oppfølging
• spennende utfordringer og nye impulser
• økt kunnskap om idrettens rolle i internasjonal  
 bistand
• arbeide med idrett sammen med andre   
 frivillige, både norske og afrikanske
• mye moro!

Det eneste du må dekke selv er et depositum på  
kr 20 000. Halvparten av dette beløpet, altså  
kr 10 000, betales tilbake etter at oppholdet er 
fullført og godkjent.

STUDIE/PRAKSISOPPHOLD
Du kan kombinere arbeidet som 
idrettsfredskorpser med studiet Idrett, kultur 
og utviklingssamarbeid, se www.nih.no eller 
studiekatalogen. Studiet tilsvarer 60 studiepoeng 
og kvalifiserer til støtte fra Statens lånekasse for utdanning.

VERTSLAND
Zambia og Zimbabwe og Sør-Afrika.

PARTNERSKAP OG UTVEKSLING
Gjennom partnerskapet med Fredskorpset har NIF fått mulighet til å berike norsk idrett 
med afrikanske impulser. I tillegg til at deltakerne forplikter seg til informasjonsarbeid etter 
hjemkomsten, får også afrikanske ungdommer som arbeider i Idrettens fredskorps i Norge 
mulighet til å bidra med sin idrettsfaglige kompetanse her hos oss. De afrikanske deltakerne 
arbeider i norske skoler og idrettslag, og er viktige bidragsytere og ressurser i lokalmiljøet.

INSTAGRAM
@idrettens_fredskorps

FACEBOOK
Idrettens fredskorps

TWITTER
@NOC_development

Fredskorpset er et forvaltningsorgan under 
Utenriksdepartementet og støtter utveksling av 
personell mellom Norge og land i Afrika, Asia og 
Latin-Amerika. Fredskorpset sender ikke selv ut 
personell, men gjør det mulig for organisasjoner, 
bedrifter og offentlige virksomheter å engasjere 
seg i utveksling for å bidra til utvikling og for 
å øke bevisstheten om og engasjementet for 
utviklingsspørsmål i Norge.

MER INFORMASJON OM NIF OG 
IDRETTENS FREDSKORPS
På nettsidene våre finner du informasjon om 
prosjektene i det sørlige Afrika og om hvordan du 
kan søke. Du kan lese blogger der deltakere som er 
eller har vært med i Idrettens Fredskorps forteller 
om sine erfaringer.

SØKNADSSKJEMA OG MER INFORMASJON FINNER DU HER: 
www.idrettsforbundet.no/idrettensfredskorps

SØKNADSFRIST: 1. februar

KONTAKT:
Norges idrettsforbund, Idrettens fredskorps
Tlf: 21 02 90 00 | E-post: nif-post@idrettsforbundet.no

http://www.nih.no
http://www.idrett.no


postadresse Norges idrettsforbund, Idrettens fredskorps, 0840 Oslo  
tlf +47 21 02 90 00 | e-post nif-post@idrettsforbundet.no
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