
NETTVERKSAMLING 
FOR UNGE IDRETTSLEDERE

I SAMARBEID MED

7.–9. JANUAR 2022

VELKOMMEN TIL



Om nettverkssamlingen
Trøndelag idrettskrets med støtte fra Norsk Tipping inviterer til Nettverkssamling for Unge 
Idrettsledere 7.–9. januar i forbindelse med Idrettsgallaen 2021 i Trondheim. Helgen bygger videre 
på nettverkssamlingene for ungdomsutvalg som de tre siste gangene har funnet sted på Hamar og i 
Stavanger. Samlingen har som mål å skape en arena for unge ledere og gi de ressurser og verktøy til 
å kunne bidra i idretten.

Helgen henger seg på det eksisterende programmet på lørdagen med seminarer og workshops 
med hensikt å øke unge ledere i idretten sin mulighet til ta plass i organiseringen av norsk idrett. 
Samlingens hovedtema er ung fivillighet.

Krav til deltagelse
Idrettskretser og særforbund er garantert 1 plass hver. Vi anbefaler likevel at dere melder på 
flere deltagere, slik at vi kan fylle opp alle plassene om ikke alle organisasjonsledd melder seg på. 
Det er totalt 60 plasser på samlingen. Samligen er fortrinnsvis for ungdomsutvalg, men for org.
ledd uten ungdomsutvalg, eller hvor medlemmene ikke har anledning, kan org.leddet sende en 
representant som er styremedlem eller har et sentralt tillitsverv som ved valget var under 26 år. Hvis 
ditt organisasjonsledd ønsker å sende flere representanter enn dette, kan disse meldes på, så vil 
arrangøren tildele plasser om mulig innenfor rammen på 60 deltagere. 

Representanter under 18 år
Om deres organisasjonsledd ønsker å sende representanter under 18 år, stilles det krav til at 
organisasjonen stiller med en verge som er over 18 år. Verget kan være en representant, men bør 
være av samme kjønn. Organisasjonsleddet dekke kostnadene for vedkommende. Har dere spørsmål 
angående mindreårige representanter ta gjerne kontakt. 

Økonomi
Det er en deltageravgift på kroner 500. Kostnader knyttet til arrangementet som kost, losji og billetter 
til idrettsgalla dekkes av arrangøren. Organisasjonsleddet må selv dekke reisekostnader.

Påmeldingsfrist: 10.12.2021

Påmelding trykk her!

https://nettskjema.no/a/232518


PRAKTISK INFORMASJON
I løpet av helgen vil vi befinne oss på flere steder. Oppmøte på Clarion Hotel & Congress Trondheim, 
som blir hovedbasen iløpet av helgen. 

Klima
Trondheim i januar er kaldt og surt, det kan være alt fra 5°C til -8°C. Det vil bli noen turer utendørs så  
pakk ytterklær som tåler både kulde, vind og regn. 

Antrekk på Idrettsgallaen
Gallaantrekk: Dette kan dette være full dress med enten slips eller sløyfe, eller finkjole (kort eller 
lang) 

Anbefalte antrekk i løpet av helgen:
Fredag    Reiseklær - hva enn du er komfortabel i.
Lørdags formiddag   business casual
Lørdag kveld    Gallaantrekk 
Søndag    Reiseklær

Pakkeliste
Notatblokk/tablet/PC/Mac + lader for å ta notater gjennom helgen
Nødvendige ladere 
Diverse klær til innebruk (dette inkluderer undertøy, sokker, bukser osv 
+ chilleklær. Merk at det er flere skift i løpet av helgen
Gallaantrekk
Klær til lørdagsmorgen
Varme klær til utebruk (varm genser + jakke, hansker og skjerf, evt. stilongs)
Toalettsaker (du vet selv hva du trenger)
Veske/sekk slik at du kan få med deg PC og lignende ulike lokaler.
Kortstokk, spill eller lignende til kvelden

Tilrettelegging
Dersom du eller deltagere fra ditt org.ledd har behov for tilrettelegging ber vi dere opplyse om 
dette ved påmelding, og dersom det er knyttet til overnatting ber vi dere ta kontakt med 
prosjektleder snarest, så dette kan formidles videre til hotellet. 
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PROGRAM

Fredag 

Oppmøte: Clarion Hotel & Congress Trondheim
        
16:00-17:00  Middag
17:00-18:00  Praktisk info og bli kjent 
18:00-18:45  Foredrag fra idrettsstyret
18:45-18:55  Pause 
18:55-21:00  Workshop
21:15-   Innsjekk, kveldsmat og sosialt  

Lørdag 

08:00-08:45  Frokost
08:45-09:00   Overgang til Scandic Nidelven    
09:00-11:00  Forberedelser til idrettsgallaseminar
11:00-12:00  Lunsj 
12:00-14:00  Idrettsgallaseminaret
14:00-14:30   Overgang til Clarion Hotel & Congress Trondheim
14:30-16:30  Workshop - Ivaretagelse av ungdom
16:30-17:30  Pause
17:30-19:00  Middag 
19:30-22:00  Idrettsgalla 

Søndag 

09:00-10:00  Frokost
10:00-12:00  Veien videre
12:00-13:00  Lunsj
13:00    God tur hjem!

Med forbehold om endringer

Kontaktinformasjon

Mari Kvaale Sletvold
mari.kvaale.sletvold@gmail.com

+47 407 63 025

Kjell Bjarne Helland
kjellbjarne.helland@idrettsforbundet.no

+47 419 00 106

Foto: iStock
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MEDVIRKENDE

Prosjektansvarlig
Kjell Bjarne Helland

Prosjektleder
Mari Kvaale Sletvold 

Arbeidsgruppe
Adrian Stinessen Haugen  
Alexander Eriksson   
Andreas Haugen   
Emilie Karlsen   
Jeanette Heggen  
Julie Larsen    
Kamilla Mathea Mogstad  
Mari Kvaale Sletvold 
Monja Lien Jakobsen  
Sara Stokken Rott  
 

Organisasjonssjef

Styremedlem

President
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Medlem av Ungdomsutvalget
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
President
Styremedlem   

Trøndelag idrettskrets

Trøndelag idrettskrets

Norges Studentidrettsforbund
Innlandet idrettskrets
Viken idrettskrets
Viken idrettskrets
Vestland idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Vestfold og Telemark idrettskrets
Trøndelag idrettskrets
NTNUI
Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité  
 

Foto: Alexander Eriksson / Lillehammer 2016


