
Ta kontakt med merete.nesvik@idrettsforbundet.no om du har spørsmål 
rundt søknaden eller ungdomsutvalget, evt. på telefon 904 01 416. 
Del gjerne videre med aktuelle personer!

Vi søker engasjert idrettsungdom til 

UNGDOMSNETTVERK!
Rogaland idrettskrets ønsker å danne et ungdomsutvalg for 

å bidra til å bygge opp et godt nettverk for ungdommene i 
fylket. Vi søker engasjert idrettsungdom mellom 15 og 26 år 

som vil være med å gjøre en forskjell.

Hvem er vi?

Ungdomsutvalget skal bestå av engasjert idrettsungdom og unge voksne i Rogaland, med variert 
idrettsbakgrunn og geografisk tilhørighet. 

Hva gjør vi?

Ungdomsutvalget vil få kunnskap og trygghet til selv - og i samarbeid med idrettskretsen - å arrangere 
temakvelder for andre unge, med ambisjoner om å skape møteplasser der man kan bli kjent på tvers, bygge 
kunnskap, få ansvar og skape engasjement. Det vil være en kombinasjon av digitale prosjekter og fysiske 
treff. Aktuelle temaer vi ønsker å dykke ned i kan være psykisk helse, prestasjonspress, paraidrett, 
tips til ungdomstrenere, fordeler/ulemper som ung leder, garderobekultur, oppstart av nye idretter og 
mye mer. Her ønsker vi innspill og innflytelse fra de unge.

Klubbutvikling: Et av idrettskretsens mål, i samarbeid med ungdomsutvalget, er å bli bedre kjent med 
idrettslagene i Rogaland og deres behov. Vi ønsker å samarbeide med idrettslag der ungdom er i fokus, for 
eksempel ved å bidra med kunnskap, etablert nettverk og unge krefter i oppstart av lokale ungdomsutvalg i 
klubbene. 

Lederutvikling: Medlemmene i ungdomsutvalget vil få mulighet til å delta på arrangementer for unge 
idrettsledere og å bli kjent med idrettsungdom fra hele landet. Å delta som frivillig i ungdomsnettverket kan 
åpne dører for videre lønnet arbeid i idretten; i forbindelse med sommerprosjekter, som aktivitetsguide, eller 
som kursholder/veileder i idrettskretsen.

Ungdommens talerør: Gjennom sosiale medier og reportasjer vil vi synliggjøre verdien av at ungdom blir 
sett og hørt. Vi vil ha dialog med idrettskretsstyret, idrettsråd og særkretser i perioden som kommer, for å 
belyse det gode ungdomsarbeidet som gjøres ute i idrettslagene.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=839545X209993076X63408


Vi ser fram til å høre fra deg!

Ta kontakt med merete.nesvik@idrettsforbundet.no om du har spørsmål 
rundt søknaden, evt. på telefon 904 01 416. Del gjerne videre med aktuelle 
personer!

Søknadsfrist: 
1. oktober 2021

Vervet er frivillig og ikke lønnet, men man vil få dekket 
reisekostnader o.l. i forbindelse med treff, samlinger og klubbesøk+

+. Send oss en e-post som inneholder informasjonen vi ber om i 
punktene nedenfor. 

Vil du være med?

Er du mellom 15 og 26 år og vil være med å bidra? Vil du lære mer om deg selv som 
idrettsleder? Søk om plass i nettverket! Bli med! 

Send oss en e-post som inneholder følgende informasjon:

• Navn

• Alder

• E-post

• Telefonnummer

• Ditt/dine idrettslag

• Hvilke idretter har du deltatt i? Og i hvilken rolle) (eks. Utøver, dommer, trener?)

• Har du erfaringer eller egenskaper du tror nettverket vil ha glede av?

• Hvorfor ønsker du å være med i nettverket?

• Er det noen spesifikke områder hvor du er ekstra interessert i å bidra? F.eks. klubb
besøk, utvikling av ungdomsutvalg, arrangement, sosiale medier, lederutvikling o.l.

• Hvorfor er idrett viktig for deg?

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/rogaland-idrettskrets/
https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=839545X209993076X63408



