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Idrettslag må være forsiktige når det gjelder bildebruk – 

her er tre viktige tips! 
 

 

Kalenderen  

 

10. desember. Kurs i Klubbadmin i 

Trondheim på dagtid. 

  

16. desember Introkurs i Klubbadmin i 

Trondheim 

 

24. januar Lederkurs for ungdom 

Bedre klubb 

Bedre klubb er et utviklingsverktøy laget av Norges idrettsforbund 

som skal gjøre det lettere å drive og utvikle idrettslag. 

  

iSonen lansert - idrettens nye arrangementsløsning som 

gjør det enkelt å planlegge idrettsaktiviteter.  

Få full kontroll på møter, samlinger, treninger og andre 

arrangement. Trygg, rask og enkel påmelding. Gratis å bruke, ingen 

etableringsgebyr og faste kostnader. Penger tilbake - 10% av 

provisjonsavgiften går til idrettslaget gjennom Idrettsandelen. Full 

oversikt over påmeldinger og betalinger, og enkelt å sette opp maks 

antall deltagere. Egen webside for arrangementet. Integrert med 

idrettens betalingsløsning. Betal med kort (Vipps kommer snart!) 

LEDERKURS FOR UNGDOM 15–19 år, 2020 
 

Dette er kurset for deg som har lyst til å bidra i eget idrettslag, treffe ungdom på tvers av 

idrettene, lære mer, ha det gøy og sosialt og bygge nettverk! 

Hva? Kurs for engasjert ungdom som ønsker å gjøre en forskjell i idrettslaget 

 

• Mål? Få flere unge ledere i norsk idrett 

• Hvordan? Kurset består av én undervisningshelg pluss en lørdag, samt en 

praksisoppgave mellom første og andre samling 

• Hvem? Engasjert ungdom mellom 15 og 19 år 

Idrettens Office 365 
 

Idrettens Office 365 gir idrettslagene og idrettsrådene digitale 

verktøy som de behøver for å kommunisere, samarbeide og få 

arbeidet gjort. Mer tid til aktivitet – mindre til administrasjon. 

Mentorprogram for 

kvinnelige ledere 

Norges idrettsforbund 

arrangerer årlig et 

mentorprogram for kvinnelige 

ledere i norsk idrett. Overordnet 

målsetning for programmet er å 

øke kvinneandelen gjennom å 

legge til rette for en arena for 

personlig utvikling, faglig påfyll 

og nettverksbygging på tvers av 

organisasjonen. Søknadsfrist 9. 

desember 2019  
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