Tilbakemeldinger fra tidligere deltakere på «Lederkurs for ungdom»
«Det har vært en kjempe helg. Så
gøy som jeg hadde forventet, har
det vært. Hyggelige voksne, ikke
minst, var med på å gjøre kurset
både hyggelig og gøy. Jeg fikk møte
hyggelige folk og ungdommer. Har
sittet på kveldene og pratet og har
hatt aktiviteter i hallen. Jeg kunne
ikke tenke meg en mer gøyere helg
enn denne.»

«Dette lederkurset var utrolig
morsomt og gøy. Vi ble kjent med
mange nye folk, lærte mye nytt, vi
lekte og hadde det gøy. Det var
veldig bra fordi alle var så ivrige,
frempå og villige til dette. Jeg
hadde forventninger til helga, men
helga ble over all forventning. Det
var bare en fantastisk gøy helg med
mange gøye leker og mye gøy
aktivitet og læring. Jeg er veldig
glad for at jeg meldte meg på
dette.»

«Synes kurset har vært
topp. Ble kjent med nye
folk, og fikk vite litt mer
om de forskjellige
idrettene. Har lært mye
nyttig, og fått utfordret
meg, spesielt på å holde
foredrag. Jeg har også lært
hvordan en skal gå fram
om en ønsker å starte et
idrettslag eller noe annet
innenfor idrett. Dette var
GØY!»

«Dette var over mine
forventninger! Har hatt det
utrolig gøy! Lært mye! Fått
nye venner! Har veldig lyst til
å dra på et sånn kurs igjen.
Lært mange kule ideer jeg
kan bruke, også til andre ting
enn bare idrett.»

«Lederkurset oppfylte alle mine
forventninger og litt til. Jeg har lært utrolig
mye og føler meg mye bedre kvalifisert til å
ta en lederrolle. Kurslærerne var
engasjerende og hyggelige. Jeg synes det
var et flott opplegg med mye variasjon.»

«Det var kjempegøy her. Jeg
har lært mange ting. Ble
kjent med nye folk med
forskjellige situasjoner. Nå
føler jeg meg at jeg kan litt
mer enn før. Takk for
kurset!»

«Jeg synes helga har vært helt
fantastisk. Vi har lært mye:
- Vi har blitt godt kjent med
hverandre
- Vi har gjort mange leker
- Vi har hatt det gøy
- Jeg har lært litt om hvordan jeg
kan bli trygg på meg selv, og lært
hvordan andre kan være trygg på
meg.
- Jeg har presset meg selv
Denne helga vil aldri bli glemt!»

«Jeg synes det var bedre
enn forventet. Jeg hadde
trodd det skulle være mer
foredrag. Vi var aktive og
fikk testet oss selv hele
tiden i form av diverse
fremføringer og annet. Jeg
synes det var veldig bra og
lærerikt.»

«Jeg synes forventningene mine har
blitt oppfylt. Vi har hatt det
kjempegøy og jeg har lært masse. Jeg
har forstått bedre hva det innebærer
å være leder. Jeg lærte også masse
om andre idretter fra de andre
deltakerne, og har knyttet nye
kontakter.»

«Kurset har vært over all
forventning. Men det er litt trist å
dra nå som vi endelig har blitt
såpass kjente. Foredragene har
vært veldig lærerike og det er lett
å se at dere har gjort det før!!
Lekene har vært gode for å få
«frisket opp i hjernen litt» etter
foredragene. Alt i alt en SUPER
tur!»

