Ungdomsnettverket i Troms og Finnmark

Med støtte fra Samfunnsløftet har vi etablert et ungdomsnettverk for unge ledere med
styreverv idretten.
Målet med nettverket er å gi unge ledere faglig påfyll, diskutere felles problemstillinger, og
lære av hverandre. Vi ønsker med dette å beholde og rekruttere enda flere unge dyktige
mennesker inn i styrerommene i Troms og Finnmark!
Nettverket hadde sin første samling på vakre Sommarøy i september 2021. Her fikk de en
innholdsrik helg med nye bekjentskap, aktuelle saker og problemstillinger som en leder bør ha
kjennskap til.
Idrettshelga i Tromsø 29-31 oktober var nettverket også samlet og deltok på aktuelle møter og
tiltak. Vi har ennå plass til flere unge, i alderen 18 til 30 år, med verv i idretten i vårt nettverk.
Har du lyst til å være med eller kjenner noen aktuelle? Ta kontakt med Inger-Lise Eieland, epost: inger-lise.eieland@idrettsforbundet.no
Nettverket består i dag av disse dyktige og engasjerte unge lederne:

Otilie Næss
Kommer fra Vadsø og idrettslaget Vadsø Turnforening. Til
daglig bor hun i Tromsø hvor hun studerer juss.
Otilie er styremedlem i Trom og Finnmark idrettskrets og har i
perioden 2019-2020 deltatt på Norges idrettsforbund (NIF) sitt
mentorprogram for unge ledertalenter.
Hun ønsker å fortsette å utvikle norsk idrett til det beste for våre
medlemmer og synes det er viktig å jobbe for at vi bygger
idrettsanlegg i nord som kan gjenspeile den landsdelen vi bor i.
«En ishall i Kirkenes hadde vært kult å få til». «Det som er
utfordrende for meg er nok ikke ensbetydende med å være ung, men sikkert utfordringer som
mange kjenner på i et styreverv. Det å tørre å utfordre, stille forberedt, tørre å ta til motmæle
og stå opp for det man selv mener, er absolutt utfordrende både på godt og vondt» Otilie
synes ungdomsnettverket er en flott møteplass der unge ledere kan drøfte utfordringer, hvor
en møter andre unge ledere med mindre erfaringer fra styrerommet. «Det å være med i
nettverket gir mange fordeler som å bli kjent med engasjerte ungdom og få ny inspirasjon med
i eget lederverv».

Lisell Donatello Bang
Lisell bor til daglig i Tromsø, men er fra Alta. Hun har nettopp
fullført en master i Law of the Sea og jobber nå med å fullføre det
siste av sin bachelorgrad i psykologi. Lisell har flere verv i
idretten, hun er leder for Tromsøstudentenes idrettslag, medlem i
kontrollutvalget i Norges Studentidrettsforbund og varamedlem i
kontrollutvalget i Tromsø Idrettsråd.
Hun ønsker å bidra til å skape en helsefremmende, sosial og aktiv
hverdag for folk og blir motivert av å se idrettsglede i samfunnet
og det flotte samholdet som følger med idretten. «Idretten spiller
en viktig rolle for bolyst. En utfordring med å være engasjert er å
få tiden til å strekke til, men så lenge viljen er der får man det til». Lisell ønsket å være med i
ungdomsnettverket for å bli kjent med andre som jobber mot de samme målene. «Jeg ønsker å
utvikle meg og lære nye ting, og det gjør jeg gjennom samhandling med andre engasjerte
personer. Nettverket bidrar til å gi en trygghet for unge ledere og er en samlingsarena med
gode muligheter for videre personlig utvikling. Vi spiller hverandre gode!»

Emma Mathisen Pedersen
Emma bor i Havøysund og jobber som sykepleier. Hun er
styremedlem i Havøysund idrettslag og kontaktperson for
innebandy gruppen.
Det Emma «brenner» for, er å skape aktivitet blant alle
aldergrupper og hun synes det er viktig å fokusere på
treningsglede og mangfold. «Min motivasjon er å se gleden
barn og unge har av å holde seg aktiv, være med på turneringer
og andre arrangement i regi av idrettslaget. Det som kan være
utfordrende som ny leder i idretten er å sette seg godt inn i alt
av systemer, regelverk og rutiner. Jeg synes flere bør bli med i
vårt nettverk fordi det gir mange muligheter, man får møtt hyggelige mennesker, reist på kurs
og skaffe seg mer kunnskap rundt ulike tema. Det gir også mulighet til å være med å forme
idretten i lag med kretsen».

Aurora Rauhala Tønnesen
Aurora bor i Kirkenes og går påbygg på videregående skole
der. Hun er nestleder i Sør-Varanger Rideforening og medlem i
Kirkenes Idrettsforening.
«Det er viktig å få flere unge til å bli aktive i idretten, ikke bare
som aktiv utøver, men også til andre verv som styre, dommer
eller trener. Det kan være utfordrende å være ung og ha lite
erfaring i forhold til de andre i styret. Det er derfor fint å være
med i idrettskretsens nettverk for unge ledere», sier Aurora.
Hun synes det er sosialt og være med og vil oppfordrer andre
unge ledere til å bli med i nettverket.

Kevin Samuelsen
Kevin bor i Havøysund og er nestleder for Havøysund
Idrettslag. Til daglig jobber han som butikkmedarbeider.
Det er viktig for Kevin å være med å gjøre en forskjell for barn
og ungdom. Han ønsker å bidra med aktivitet på en plass med
ellers lite tilbud. «Vi har en god gruppe i styret vårt, så
heldigvis føler jeg ikke at det er en utfordring. Det jeg synes er
utfordrende er ansvaret man får som nestleder. Nettverket er en
unik mulighet til å bli kjent med andre som kanskje er i samme
posisjon, det er fint å ha muligheten til å kontakte nettverket om
man sitter fast, og kanskje trenger andre synspunkt. I tillegg er
det mange dører man kanskje ikke visste om, som åpnes.».

Marte Kristoffersen Lysnes
Er turnusfysioterapeut på UNN. I Tromsø håndballklubb er hun
spillerrepresentant i styret og aktiv håndballspiller i 2 divisjon.
Det som motiverer Marte er at flere skal få oppleve og erfare det
å være en del at et inkluderende felleskap, uansett rolle. «Jeg er
opptatt av at barn og unge har en plass å høre til, samt kunne
utrykke seg kroppslig og kjenne på idrettsglede. Jeg har et stort
hjerte for Nord-Norge og ønsker å tilrettelegge for at unge i
nord kan oppnå målene og drømmene sine på lik linje med
andre i landet». Som ung leder mener Marte at det er mye nytt å
sette seg inn i om en mangler erfaring fra slikt arbeid fra
tidligere. Marte vil være med i ungdomsnettverket for å utvide nettverket sitt, tilegne seg ny
kunnskap, bli kjent med mennesker i lignede posisjoner og ser en mulighet for samarbeid og
debatter. «å være med i nettverket gir deg mulighet til å få nye perspektiver, lære seg hva som
er aktuelt og få kjennskap til de ulike satsningsområdene til idrettskretsen»

Rannveig Wik Haug
Bor i Silsand på Senja. Hun er utdannet sivilingeniør innen
konstruksjonsteknikk og jobber som rådgivende ingeniør hos
Leiknes AS. Rannveig tilhører idrettslaget Pioner Ski hvor hun
er trener, hun er også styremedlem i Senja Idrettsråd.
Rannveig blir motivert av å være rundt likesinnede og liker å
bidra og ta del i idretten lokalt. Hun synes det er fint å lære mer
om hvordan idrettskretsen jobber og hvilke muligheter som
finnes for unge som engasjerer seg. Som ungleder sier hun at
det kan være utfordrende og vite hvordan man best kan bidra i
et styrerom. Rannveig ville bli med i ungdomsnettverket for å få kontakt med andre
likesinnede og få nye erfaringer. «Nettverket er en utrolig fin måte å bli kjent med nye
mennesker, få og dele kunnskap på tvers av idrettslag. Det er også et pluss at det arrangeres
faglige samlinger hvor vi finner på masse gøy»

Elisabeth Sørvin Kristensen
Er idrettsrådgiver for Tromsø kommune og tilhører
Tromsøstudentenes idrettslag. Hun er aktivt varamedlem i
forbundsstyret til Norges studentidrettsforbund.
Elisabeth ønsker gjennom studentidretten å skape et godt
idrettsmiljø for studenter. «Vi i Norges studentidrettsforbund
(NSI) sier ofte at studentidretten er en resept mot ensomhet. Vi
jobber derfor aktivt med å skape en møteplass for studenter som
enten har flyttet langt hjemmefra eller som studerer i hjembyen
sin. Det som motiverer meg, er å skape en god arena for
fellesskap og læring på tvers av årskull og studieretninger. Jeg
ønsker å bidra til at flere studenter har en aktiv hverdag og ser
gleden av bevegelse. Med min rolle ønsker jeg videre å gi tilbake til idretten som har gitt meg
så mye.» Elisabeth ønsker at flere unge ledere blir med i vårt ledernettverk slik at vi utvider
grunnlaget for læring og sparring. Nye som blir med vil møte på en god gjeng hvor alle ønsker
å hjelpe hverandre, slik at idretten blir best mulig. Et nettverk som dette skaper også trygghet
og gjør en mer robust og forberedt til det som møter en i styrerom rundt omkring i idretten.

Maila Risten Bongo Dikkanen
Maila kommer fra Nesseby, men bor i Tromsø og holder på med
samisk grunnskolelærerutdanning. Hun er medlem i idrettslaget
Ilar og er varamedlem i Barents Sports komite.
Maila ønsker å bidra til at idretten skaper en arena for
idrettsglede, kulturmøter og vennskap. «Motivasjonen for dette
er at man selv har erfart hvor viktig og givende det er å være en
del av et idrettsmiljø. Som ungleder er det mye kunnskap man
skal tilegne seg, og det kan være utfordrende om man ikke får
god veiledning og oppfølging». Maila synes derfor at det er bra å
være del av et nettverk hvor en kan dele erfaringer og tilegne seg
kunnskap.

Åsta Kielland
Åsta bor i Tromsø og studerer Psykologi på fjerde året og
jobber i Samskipnaden med å forbedre studenters psykiske
helse gjennom fysisk aktivitet. Hun er medlem i
Tromsøstudentenes idrettslag, hvor hun er leder for langrenn.
Åsta ønsker å bruke lederrollen sin til å sikre at det er gode og
tilgjengelige tilbud for å kunne være i aktivitet. «Å se at folk
møter opp gang etter gang, og drar på trening med et smil
motiverer meg til å gjøre en god jobb som leder. Det som er
utfordrende med å være ung leder er å ha mindre erfaring».
Åsta mener at at en lærer mye underveis og at nettverket er en
fin arena for å drøfte problemstillinger og få ny motivasjon til å utvikle klubben videre.
«Mangfoldet i nettverket gjør at man får tilgang til en stor spennvidde av kompetanse,
erfaringer og inspirasjon».

Benedicte Sivertsen
Benedicte bor i Tromsø hvor hun studerer og jobber. Hun er
leder i valgkomiteen til Tromsø studentenes idrettslag.
Benedicte blir motivert av muligheten til å påvirke, til å lære
nye ting, og til å utvikle seg som person, sammen med andre
motiverte mennesker. «Det som kan være utfordrende er å
motivere og legge til rette for at de andre jeg jobber sammen
med skal kunne yte best mulig sammen som en komite». Jeg
ønsket å være en del av nettverket for å møte og lære av andre
med lignende verv, og få innspill på hva jeg kan gjøre for å
legge til rette for en enda bedre valgkomite. Det er en super
måte å bli kjent med andre med samme interesser og
engasjement, i tillegg til at man får muligheten til å utveksle erfaringer og tips.

