
 

 
 
I juni måned samlet vi for første gang Nettverk for Idrettsledere i Innlandet. Det ble en 

givende samling med fine diskusjoner blant deltakerne, der idrettskretser med 

samarbeidspartnere fikk verdifulle innspill til sitt likestillingsprosjekt og vi større avklaring 

på nettverkets rolle.  

 

Alle deltakere ble oppfordret til å holde av lørdag 2. November for ny nettverkssamling. Vi 

har derfor gleden av å invitere deg til 2. nettverkssamling og et spennende og innholdsrikt 

program, der deler av samlingen blir integrert i Idrettshelga Innlandet sitt fellesprogram og 

mentorprogram for kvinnelige idrettsledere. 

 

Program 2. november 

Del 1 (Her har vi felles program med Idrettshelga Innlandet): 
Kl. 0930  Velkommen  

Kl. 0940  Fra klubb; Røa idrettslag v/Kathrine Godager. «Barna skal få drive med flere idretter» 

Kl. 1010  Fra klubb; Vågå idrettslag v/Vidar Elda. "Idrettslaget som sjef"  

Kl. 1040  Beinstrekk og kaffe  

Kl. 1100  Viten; Dag Vidar Hanstad (NIH) og Per Øystein Hansen (INN); Samarbeid mellom idretter i barne- og ungdomsårene?  

Kl. 1145 Motivasjonsforedrag; «Motvind er til å seiles i» v/Bjørnar Erikstad, Seiler og paralympisk utøver. 

Kl. 1230  «Idrettsglede for alle – veien videre»     Idrettspresident Berit Kjøll 

Kl. 1300 Lunsj 
   
Del 2 (er forbeholdt Nettverk for idrettsledere og Mentorprogram):  
13.45 Relasjonsledelse; Ledelse handler om å utløse energi hos andre, v/ Jan Spurkeland, ledelsesguru og foredragsholder 

15.15 Work shop – relasjon som bærende element i ledelse av frivillige (diskusjon og erfaringsdeling) 

16.45 Avslutning og vel hjem 

 

Detaljer 
Dato/Tid: Lørdag 2. November 2019  

Sted: Scandic Lillehammer Hotell 

Samlingen som skissert over er gratis for deg.  

 

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til spennende foredrag, ny erfaringsdeling og diskusjoner 

omkring ledelse av frivillige! 

 

Meld din deltakelse HER innen fredag 25. oktober 2019 

 
Ønsker du i tillegg å delta på andre aktiviteter under Idrettshelga-paraplyen? Se nettsidene våre for å få oversikt over 

tilbudene som er tilgjengelig: https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/om-
oss/idrettshelga-innlandet-2019/ 

 
Prosjekt Likestilling  
– sammen om en kjønnsbalansert Innlandsidrett 
Les mer om prosjektet på våre nettsider 

Jan Spurkeland 

Velkommen til ny samling for  
Nettverk Idrettsledere i Innlandet 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=796686X196163918X71376
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/om-oss/idrettshelga-innlandet-2019/
https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/hedmark-idrettskrets/om-oss/idrettshelga-innlandet-2019/
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https://www.inn.no/
https://likestillingssenteret.no/

