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Hva har du lært til nå av Ung:leder-ut-
dannelsen?
Jeg har lært mer om hvordan prosessen 
med et prosjekt fra ide til gjennomføring 
er, sett hvor mye jobbe det ligger bak et ar-
rangement, og hvordan lage et vellykket ar-
rangement. Har også lært mer om hvordan 
vi ungdom kan engasjere oss i klubbene og 
kretsene og på den måten være med på 
utviklingen til friidretten.

Hvilke fagbolker har du hatt mest glede 
av?
Henrik Carstens foredrag om ledelse i prak-
sis var veldig bra. I tillegg har foredragene 
om hvordan utvikle et prosjekt fra ide til 
virkelighet vært bra. Vært veldig lærerikt å 
lære om alle prosesser og ting som skal på 
plass før man kan gjennomføre et prosjekt. 
Har vært veldig bra med team grupper 
der vi har kunnet utveksle erfaringer og 
hjelpe hverandre med å lage et best mulig 
prosjekt.

Hvordan er du engasjert innen (fri)
idretten i dag og hvordan har du til nå 
benyttet deg av kompetansen du har 
opparbeidet deg?
Jeg er selv fremdeles aktiv i friidrett i dag. 
Gjennom ung:leder har jeg lært mer om 
hvordan vi ungdom kan engasjere oss 
innen friidretten, og derfor har jeg etter 
at jeg ble med på utdanningen blitt med i 
ungdomsutvalget i Akershus og gått inn i 
styret i min gamle klubb, for å kunne være 
med på å påvirke.
Har fått noe påfyll av kompetanse som 
supplerer det det jeg allerede har lært etter 
3 år på idrettslinja på vgs, og nå snart et år 
på Norges Idrettshøgskole. Det jeg har hatt 
mest utbytte av er å få dra hjelp i forhold til 
å lage et eget arrangement i klubben.

Hvorfor vil du anbefale andre å delta 
på ung:leder (om du vil anbefale noen 
dette)?
Jeg vil absolutt anbefale å delta på ung:led-
er utdanningen. Det er veldig lærerikt og 
nyttig kunnskap å ha med seg videre særlig 
hvis man vil være med å være delaktig i 
egen klubb. En unik mulighet til å få hjelp 
på veien til å kunne lage et bra arrange-
ment i klubben din, som klubben din 
trenger. Det er også veldig sosiale sam-
linger der du møter masse bra mennesker 
og garantert vil få flere nye venner.

Er du en engasjert ungdom mellom 15-25 år som har lyst å gjøre en
forskjell for din klubb? Har du lyst til å utvikle deg selv som leder i et 
motiverende og sosialt miljø. 
Da må DU søke Ung:leder programmet i 2013/14!

Ung:leder er Norsk Friidretts storsatsning på ungdom. I 2012/13 deltok 100
ungdommer på programmet med svært gode resultater og tilbakemelding-
er.

Vi søker nå etter 100 nye deltagere til Ung:leder-programmet.
Vi skal møtes til fire inspirerende helgesamlinger med fokus på ledelse og 
engasjement. Ung:leder retter seg til deg som har lyst til å utvikle deg
som leder, og være med å bidra og påvirke fremtiden i norsk idrett.

Alle mellom 15-25 år som er tilknyttet en klubb kan søke. I år stiller også ski 
og orientering med 10 deltakere hver.

Dette er noen smakebiter fra menyen:
•	 Spennene foredrag med kjente og gode foredragsholdere
•	 Prosjektutvikling og ledelse
•	 Personlig utvikling
•	 Personlig oppfølging fra forbund og klubb

I tillegg til deltagelse på samlingene får du også prøve deg som prosjekt- 
leder for et selvvalgt prosjekt. Du kan velge mellom ulike prosjektkonsepter 
eller utvikle et eget prosjekt som du ser behov for i din klubb.

Deltageravgift kr 2000 kr (inkl alle utgifter i forbindelse med samlin-
gene). Oppstart 27.-29. september. Søknadsfrist 5. juni!

For mer informasjon og påmelding gå inn på www.friidrett.no/ungleder


