Vil du bli en av de første unge OL-lederne?

25. – 27. april samler vi de første
unge lederne.
Vi håper du vil bli med!

I februar 2016 arrangeres de andre Olympiske vinterleker for ungdom på Lillehammer.
Ungdom mellom 15 – 18 år fra 70 nasjoner skal konkurrere i 15 ulike øvelser og mange tusen ungdommer vil
samles til 10 fantastiske dager som med sport, læring, fellesskap og magiske opplevelser.
For å gjennomføre Olympiske leker på Lillehammer, Gjøvik, Hamar og Øyer trenger vi nesten 2500 frivillige
funksjonærer til mange ulike oppgaver.
Rekruttering og opplæring av unge frivillige starter nå og er du mellom 15 og 20 år og aktiv i idretten har du mulighet til å
bli med på det første laget som skal bli med og gjennomføre vinterlekene om to år.

Programmet for skolering av unge ledere til ungdoms-OL inneholder følgende:
• Lederkurs for ungdom
• Oppfølging med egen kontaktperson
• Praksis som frivillig under idretts- eller kulturarrangement
• Fellessamlinger for alle frivillige
• Spesifikk opplæring i oppgaver som skal løses under lekene i 2016

Vi inviterer nå til første del av skoleringen, Lederkurs for ungdom .
Temaer på Lederkurs for ungdom:
• Teambuilding
• Selvtillit/selvfølelse
• Ledelse og lederrollen
• Ungdom i sentrum
• Idrettens organisasjon
• Arbeids- og endringsverktøy
• Kommunikasjon
• Retorikk
• Utarbeide handlingsplan for praksisoppgave

Tidspunkt: Fredag 25. april – søndag 27. april 2014.
Alle deltakere overnatter begge netter.
Sted:
Elgstua Hotell Elverum
Kostnad:

Alle deltakere betaler en egenandel på kr. 1000. Vi oppfordrer idrettslagene til å
betale hele eller deler av denne kursavgiften.
Transport:
Deltakerne må ordne og dekke reise selv.
Påmeldingsinfo: Meld deg på ved å svare på denne linken:
https://response.questback.com/norgesidrettsforbundogolympisk/tge1cdaqu3/
Påmeldingsfrist:
1. april 2014.
Har du spørsmål kan du ta kontakt med Tom Svellet, mobil 951 85 548 tom.svellet@idrettsforbundet.no
Lederkurs for ungdom gjennomføres i samarbeid mellom Ungdoms-OL 2016, Norges Idrettsforbund og idrettskretsene i Hedmark
og Oppland.

