
INFOSKRIV  

UNGDOMSUTVALG I 

IDRETTSLAGET 
 

• Et ungdomsutvalg i idrettslaget taler ungdommens sak i idrettslaget, med mål om økt ung 

medbestemmelse 

• Idrettslaget legger til rette for nytenkning og utvikling ved å involvere ungdommene 

• Ungdomsutvalget setter i gang aktiviteter av ungdom, for ungdom.  

PROSESS 

Ungdomsnettverket i Oslo Idrettskrets stiller på klubbesøk ved oppstart. Nettverket informerer om sitt arbeid og 

hvordan de kan bidra i oppstart og videreutvikling av ungdomsarbeidet i klubb. Det vil på første møte bli en 

gjennomgang av samarbeidsavtale mellom idrettslag og idrettskrets.  

Utvalget skal bestå av unge medlemmer i idrettslaget. Det forventes at idrettslaget har en kontaktperson i styret 

eller administrasjonen som følger opp utvalget. Ungdomsutvalget behøver ikke være årsmøtevalgt. 

Ungdomsutvalget kan gjerne samarbeide med nærliggende idrettslag. 

Steg 1: Etablering av ungdomsutvalg. Dette steget innebærer idémyldring rundt aktiviteter, og definering av 

ungdomsutvalgets oppgaver og ansvar. Idrettslagets styre informeres jevnlig om status på arbeidet, og bidrar 

gjerne i oppstarten der det er naturlig.  

Steg 2: Ungdomsutvalget setter i gang aktiviteter i idrettslaget eller i nærmiljøet. Det fylles ut et årshjul for 

planlagte prosjekter. Ungdomsutvalget gjennomfører regelmessige møter og utvikler seg fortløpende. 

Medlemmene deltar på utdanning for unge ledere i regi av Oslo Idrettskrets, særforbund eller i eget 

idrettslag/lokalmiljø. 

TILSKUDD 

Ved inngåelse av samarbeidsavtale med idrettskretsen mottar idrettslaget starttilskudd på kr 5000,-, til 

etablering av ungdomsutvalg i idrettslaget (steg 1). 

I steg 2 kan det utbetales utviklingsmidler etter avtale med OIK (inntil kr 15 000,- per år). Utviklingsmidler skal 

knyttes til konkrete prosjekter og forutsetter innsendelse av oversikt over planlagte aktiviteter.   

Utbetaling av økonomisk støtte skjer i forbindelse med tildeling av LAM-midler i desember, ved avtaleinngåelse 

innen midten av november samme år. 

De økonomiske midlene er øremerket til 

- Etablering og drift av ungdomsutvalg (eks: møtekostnader og planlegging av arrangement/aktivitet) 

- Kompetansehevende tiltak i regi av Oslo Idrettskrets eller interne kurs i idrettslaget 

- Aktiviteter i regi av ungdomsutvalget 

  



MELDE INTERESSE 

Dersom ditt idrettslag ønsker å starte et ungdomsutvalg: Send inn informasjon om primær kontaktperson i 

idrettslaget for dette arbeidet, og ønske om tidspunkt for besøk i idrettslaget. 

NAVN ROLLE TELEFON E-POST 
 
 

   

 

Ønsket tidspunkt for besøk: 
 
 

 

Informasjonen sendes til idrettskretsens kontaktpersoner: 

NAVN ROLLE TELEFON E-POST 
Sigrid Nestgaard Rød Rådgiver ungdomsidrett 48186620 sigrid@idrettsforbundet.no 

Mia Michelle Malmer Leder Ungdomsnettverket 46428042 ungdomsnettverket@osloidrettskrets.no 
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