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NETTVERKSAMLING 
FOR UNGE IDRETTSLEDERE

I SAMARBEID MED

6.–8. JANUAR 2023

VELKOMMEN TIL



Om nettverkssamlingen
Ungdomsutvalget i Innlandet idrettskrets i samarbeid med Norsk Tipping og ungdomsutvalget i 
Trøndelag idrettskrets inviterer til Nettverkssamling for unge idrettsledere 6.–8. januar i forbindelse 
med Idrettsgallaen 2023. Hovedmålet for samlingen er å gi unge ledere i norsk idrett kompetanse og 
motivasjon de kan ta med seg tilbake til vervet de brenner for.

Helgen bygger på det eksisterende programmet på lørdagen med seminarer og workshops.  
Programmets hovedtema er ung frivillighet. I løpet av helgen skal vi gjennom to undertema:

Ung medvirkning
Frafall og rekruttering

Krav til deltagelse
Idrettskretser og særforbund kan sende medlemmer fra ungdomsutvalg eller styremedlemmer som 
er valgt i henhold til NIFs lov §2-5 (7). Samlingen har totalt 60 plasser. Utvalgte kandidater sender 
selv inn søknad i skjema på lenken under. 

Deltagere under 18 år
Om organisasjonsleddet ønsker å sende representanter under 18 år, må foresatte signere på 
samtykkeskjema. Dette sendes ut sammen med bekreftelse på tildelt plass. 

Økonomi
Det er en deltageravgift på NOK 500 som betales av organisasjonsleddet. Kost, losji og billetter til 
idrettsgallaen er inkludert i deltageravgiften. 

Påmeldingsfrist: 25.11.2022

Påmelding trykk her!

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=mTOpXIQRDUOIqBB3Ie97ZgkDQhMiSZ1AoP1XrfS2mCBUMEcwTkVBQkJTQVNYTFpDQUNBQzc5RVg5SC4u


Praktisk Informasjon
I løpet av helgen vil vi befinne oss på flere steder. Oppmøte på Norsk Tipping, hvor deler av fredagens 
og lørdagens program vil finne sted. Hovedbasen i løpet av helgen vil være Prestrud.  

Klima
Hamar i januar er kaldt, det kan være alt fra 0°C til -20°C. Både fredag og lørdag vil vi være noe 
utendørs, så pakk varme klær. 

Antrekk på Idrettsgallaen
Gallaantrekk: Dette er som regel full dress eller finkjole. (kort eller lang) 

Antrekk i løpet av helgen:
Fredag    Reiseklær - hva enn du er komfortabel i.
Lørdags morgen   business casual
Lørdag kveld    Gallaantrekk 
Søndag    Reiseklær

Pakkeliste
Notatblokk/tablet/PC/Mac + lader for å ta notater gjennom helgen
Telefonlader 
Diverse klær til innebruk (Merk at det er flere skift i løpet av helgen)
Gallaantrekk
Klær til lørdagsmorgen
Varme klær til utebruk (varm genser + jakke, hansker og skjerf, evt. stilongs)
Toalettsaker (du vet selv hva du trenger)
Veske/sekk slik at du kan få med deg PC og lignende fra brakkene 
til møtelokale.
Kortstokk, spill eller lignende til kvelden



PROGRAM

Fredag 

Oppmøte: Norsk Tipping
        ´
16:00-17:00  Middag
17:00-18:00  Praktisk info og bli kjent    
18:00-21:00  Sara og Sebastian fra idrettsstyret
21:15-   Innsjekk, kveldsmat og sosialt  

Lørdag 

08:00-08:45  Frokost
08:45-09:00   Overgang til Norsk Tipping     
09:00-10:30  Workshop 
10:30-11:00  Lunsj
11:00-11:30  Overgang til kulturhuset
12:00-14:00  Seminar i Kulturhuset for alle 
14:00-14:45   Overgang til Prestrud 
14:45-16:00  Workshop
16:00-17:30  Pause
17:30-19:00  Middag 
19:30-22:00  Idrettsgalla 

Søndag 

09:00-10:00  Frokost
10:00-12:00  Workshop
12:00-13:00  Lunsj
13:00    God tur hjem!

Med forbehold om endringer

Kontaktinformasjon

Sondre Tusvik
tusviksondre@gmail.com

+47 981 28 976

Martin Hylland
martin.hylland@idrettsforbundet.no

+47 473 99 618


