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«En slik helg er bare helt fantastisk. Man 
mingler, får faglig påfyll og knytter 
kontakter. Mange flere burde tatt seg tid 
til å være med, her får man mye gratis. 
Jeg hadde spesielt bra utbytte av 
økonomikurset og av ledermøtet.»  

Henriette Bismo Eilertsen, Alta idrettsråd



«Jeg har fått masse ut av å være med på Idrettshelga og 
reiser hjem med motivasjon og inspirasjon til å gå i gang 
med ulike prosjekter. Spesielt delen om idrettsanlegg var 
interessant. Det er synd at ikke enda flere deltar på slike 
arrangementer. 

Tore Turi, Kautokeino idrettsråd



«I år har programmet truffet meg perfekt. Jeg har 
tidligere etterspurt temaet idrett og helse, i år innfrir 
dere til de grader. Her er så mye bra å ta med seg både i 
jobb- og idrettssammenheng. En del vet man fra før, men 
det er alltid greit med bekreftelser og påminnelser.»  

Anne Therese Eriksen, Atletklubben 1954



«Å være med på lederkurs for ungdom er veldig sosialt og vi 
lærer mye nyttig. Anbefaler absolutt andre ungdom til å 
hive seg med.»  

Marius Randem, Alta Taekwon-Do klubb



«Det er sykt bra at det arrangeres slike helger og at man 
samles på tvers av idretter. Det gir en unik mulighet for 
erfaringsutveksling og nettverksbygging. Selv har jeg 
lært masse i helga og fått mange nye bekjentskaper.»

Mariell Haugli, styremedlem Finnmark svømmekrets



«Jeg synes det er veldig bra at idretten samles til slike 
helger. Jeg er deltaker på dommersamlingen til fotball. 
Siden jeg har vært med lenge, er det fint å kunne bidra 
med egne erfaringer.»

Svein-Arne Auno, dommer Indrefjord IL



«Det har vært en kjempeflott helg. Reiser hjem med 
masse motivasjon og inspirasjon til å fortsette arbeidet 
som barneidrettstrener. Gleder meg til å dele erfaringene 
fra helgen med ungene på idrettsskolen.»

Randi Kristiansen, IL Polarstjernen



«Jeg synes opplegget, oppfølgingen og 
imøtekommenheten i forhold til min rolle som 
kurslærer var glimrende. Fikk også med meg 
foredraget til Tor Oskar og Håvard, det var 
meget bra. Slike motivasjonsforedrag hever 
kvaliteten på idrettshelga.»

Maj Britt Nyheim, kurslærer på barneidrettssamlingen



«Jeg har lært masse nytt, blant annet 
mange fine praktiske øvelser som kan tas 
med hjem på treningene. Foredraget til FIFA 
var inspirerende, det å høre Honey Thaljiehs
historie og hva fotballen har betydd for 
henne.»

Ole Alexander Olsen, trener for FK Sørøy Glimts småguttelag



«Jeg oppfordrer alle som er opptatt av 
idrett til å bli med på slike helger. For meg 
som er ganske ny i gamet som leder, er det 
gull verdt. Ikke minst er det fint å treffe 
masse folk og høre om andres erfaringer.»

Anne Lotte Sagen, leder Vadsø Turnforening



Vi sees på superhelga et sted 
i Øst-Finnmark høsten 2018!


