
 
 
 
 

 
      

 

 

Adresse  

Løvstadvegen 7  

2312 Ottestad 

NORGES IDRETTSFORBUND  

OG OLYMPISKE OG  

PARALYMPISKE KOMITÉ 

tlf +47 62 54 26 00  

e-post hedmark@idrettsforbundet.no 

www.idrettsforbundet.no/hedmark  

Invitasjon til Nettverkssamling for Unge Ledere i idretten  
 

1. – 2. november 2019 – Lillehammer   

Ungdomsutvalgene i Hedmark og Oppland idrettskretser inviterer til en nettverkssamling for 
idrettsengasjerte ungdom i alder 15 – 25 år. Målet med nettverket er å bli kjent med de som har 
tilsvarende verv som deg i idretten, samtidig som du som deltager får snakket om din hverdag som 
idrettsleder og vekslet erfaringer med andre i samme posisjon som deg. Ungdomsutvalgene står for 
planlegging og gjennomføring av arrangementet.  
 
Vi er så heldig at vi får besøk av Lillehammer Olympic 
Legacy Sports Centre som skal fortelle oss om arbeidet de 
gjør for å sikre arven etter OL i 1994 og Ungdoms-OL i 2016 
og hvordan de nå jobber for å gi unge ledere mulighetene til 
å bidra innenfor idrettsmiljøer i Innlandet. 

 
Mål for samlingen 
 Bli kjent med andre unge idrettsledere 
 Øke kompetanse i rollen som ung idrettsleder 
 Veksle erfaringer på tvers av idretter og roller  

 
Program for samlingen 
Fredag 1. november  
17:00 – Oppmøte, innsjekk og noe godt å spise 
17:30 – Velkommen og intro fra Ungdomsutvalgene og Lillehammer Olympic Legacy Sports 
Centre  
18:00 – Bli-kjent aktivitetsøkt sammen med Lederkurs for Ungdom 2019 – i regi av 
Ungdomsutvalgene i Hedmark og Oppland idrettskretser 
20:00 – Middag 
20:45 – Sosiale aktiviteter 
 
Lørdag 2. november 
08:00 – Frokost og utsjekk hotell 
09:00 – Idrettens fellesprogram 
   Tema: Samarbeid i idretten 

13:00 – Lunsj 
14:00 – Workshop 

  Tema: Rekruttering av unge i ulike verv i idretten 

15:00 – Erfaringsutveksling fra eget idrettslag 
    Hvordan har lederkurset påvirket din hverdag som ung leder 

Hva kan vi gjøre for å sikre at ungdommen har en meningsfull hverdag i idrettslaget? 

15:30 – Oppsummering, veien videre og hjemreise 
 
Påmeldingsavgift  
500,- dekkes av idrettslaget (faktura blir sendt ut i etterkant) 
For påmeldingsskjema, trykk her. 

https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=784655X195822485X82327

