
Bodø 10.-12. juni 

Er du mellom 15 og 19 år? 
Har du, eller ønsker du å ha oppgaver i

klubben (styreverv, utvalg etc.)? 
Ønsker du å videreutvikle deg selv som

instruktør, trener eller dommer? 
Da er Lederkurs for ungdom noe for DEG!

Sted: 
Start: 
Slutt: 

Scandic Bodø
Fredag 17:00
Søndag 14:00

Kursavgift: 1000,- (Faktureres klubb) 

PÅMELDING HER

https://forms.office.com/r/AWcfBJzTdJ


Målgruppe: Engasjert ungdom i alderen 15 til 19 år og som er medlem av et idrettslag.

Kursinnhold:  I lederkurset blir deltakerne involvert fra start til slutt, og jobber mye med å reflektere over egen rolle, gjennom
individuell jobbing og gruppearbeid. Lederkurs for ungdom gir deg økt kunnskap om det å være frivillig i idretten og ikke
minst motivere til at du vil, kan og tør å ta ansvar i eget idrettslag. I løpet av kurset vil du lære mye om deg selv, hvordan
idretten er organisert og hvordan du kan påvirke din idrettshverdag.

 Som deltaker skal du også sette deg smarte mål og utarbeide en handlingsplan med tiltak, som du skal gjennomføre når du
kommer tilbake til idrettslaget etter endt kurshelg.

 Lederkurs for ungdom har som mål å forberede ungdom til ulike lederroller i klubbarbeidet i norsk idrett. Gjennom kurset
utvikler du deg i lederrollen, lærer arbeidsverktøy og teknikker, får ny inspirasjon og knytter nye kontakter. 
 Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:
 
·Selvtillit, selvbilde og selvfølelse
·Rollemodell
·Medlemmet i sentrum
·Du som ressurs
·Fra mål til handling
·Kommunikasjon
·Presentasjonsteknikk

Den andre delen er en oppfølgingssamling som gjennomføres primært fysisk på en midtukedag/alternativt lørdag, men kan
også bli gjennomført digitalt ca. et halvt år etter kurshelg. Her gjennomgås status på handlingsplanen og erfaringsutveksling,
samt faglig påfyll i møteledelse og styrearbeid.
                              
Idrettslaget som deltakerne kommer fra, må ha en kontaktperson som kan følge opp deltakerne i deres praksis og gi dem
mulighet til å bidra i idrettslaget etter endt kurs.

Kurslærere: Gunnhild Grande Pedersen (33) og Audun Mathisen Anvik (25) 
Gunnhild er daglig leder i Bodø svømmeklubb og veileder innenfor klubbutvikling i Norges svømmeforbund og i Nordland
idrettskrets. Audun er lærer på Alstad ungdomsskole, trener i Bodø Svømmeklubb og sitter i styret til Nordland idrettskrets.
Begge har solid erfaring fra arbeid i norsk idrett og spesielt med idrettsungdom. 

Kursavgift: Kr 1000,- per deltaker, som inkluderer overnatting, kursmateriell og måltider alle dager (mineralvann, frukt og
kjeks underveis, middag fredag og lørdag, lunsj lørdag og søndag). Faktura sendes idrettslaget i etterkant. Påmeldingen er
bindende og det forutsettes 100% deltakelse gjennom hele kurset. Deltakerne får kursbevis etter fullført kurs (del 1 og 2) og
praksis i egen klubb. Hele kurset anses som bestått etter deltakelse på oppfølgingssamlingen.

Påmelding:  Det er maks 20 deltakere og først til mølla-prinsippet som gjelder! Påmeldingsskjema finner dere HER
Påmeldingsfrist: 3. juni

Gå ikke glipp av en enestående mulighet for egen utvikling, nettverksbygging og
mye moro! 

 
For spørsmål: 
Johanna Ragnarsson, Nordland Idrettskrets 
Tel: 47953004
E-post: Johanna.ragnarsson@idrettsforbundet.no

https://forms.office.com/r/AWcfBJzTdJ

