
 
 
 

Året 2016 er idrettens ungdomsår i Norges idrettsforbund.  

IDRETTSGLEDE – UNGDOMSNETTVERK - SOSIALT 
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UNGDOMSHELGA 

I TROMSØ 



LØRDAG 3. DESEMBER 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tid Plassering Aktivitet Hva 

10.00 
10.45 

UiT - auditorium «Den utradisjonelle 
veien i bassenget» 
Funkisutøver, Ingrid 
Thunem.  

Ingrid Thunem er funksjonshemmede i den laveste 
klassen i svømming. Ingrid har en rekke 
verdensrekorder og ble nylig europeisk mester tre 
ganger! Hun sitter i rullestol og er lam i store deler 
av kroppen. Likevel trener hun som en toppidrett 
utøvere og har et «mindset» som mange har å lære 
av. Ingrid deler sine opplevelser og tanker med oss!  

10.45 
11.30 

UiT – auditorium Idrettsgleden 
 
Lage Sofienlund 

Mentor og motivator for idrettsgleden.  
Suksessrik mentor som har høstet en rekke med 
gode tilbakemeldinger. Lage er spesialist til å få 
ungdom til å tenke seg om hva som virkelig er 
viktig for dem og har en egen evne til å motivere og 
utfordre. En reise i motivasjon og idrettsglede! 
Verdt å få med seg! 

12.00 
13.00 

Treningssentret 
Kraft 

Aktivitetsledelse Lage setter teori ut i praksis og kjører en aktivitets 
økt hvor han utfordrer ungdom til å være 
aktivitetsledere og ta ansvar i egne miljø. Mye lek 
og aktivert, men med faglig innhold!  

13.00 
14.00 

UiT Lunsj Bagett og juice 

15.00 
17.00 

Ishockey-kamp 
 
Tromsø Hockey 

Tromsø Hockey vs.  
Wing Allianseidrettslag   

Tilskuer på kamp. Heia Tromsø! 

19.00 Fjellheisen Utflukt til fjellheisen  Fjellhesten 

20.00 Fjellheisen MIDDAG Middag på byens fineste restaurant. Med utsikt over 
hele byen, inviterer vi til middag med sosialt 
samvær. Siste heis går ned til   
 



              SØNDAG 4. DESEMBER 
 

 
 

Tid Plassering Aktivitet Hva 

10.00 
10.45 

UiT - auditorium «Fra barne TV til TIL»  
 
Christer Johnsgård 

Christer Johnsgård er kjent som TIL-spiller på 
A-laget, men også som barne-tv vert. Christer 
deler sine erfaringer med oss! En spennende 
reise! 

10.45 
11.15 

UiT – auditorium Nord-Norges største 
idrettslag 
 
Tromsøstudentenes 
idrettslag, TSI 

Tilbud og organisering av TSI 

11.30 
11.40 

UiT – auditorium Frukt pause Frukt og nøtter 

11.40 
12.30 

UiT – grupperom Nord-Norges største 
idrettslag 
 
Tromsøstudentenes 
idrettslag, TSI 

Gruppearbeid – frafallsproblematikken i norsk 
idrett. Gruppearbeid med caser.  

12.30 
14.00 

Treningssentret Kraft Nord-Norges største 
idrettslag 
 
Tromsøstudentenes 
idrettslag, TSI 

En undergruppe fra TSI presenterer innebandy. 
Turnering og masse aktivitet. Husk 
treningsklær.  


