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Oslo, 28.02.2019

NIF INVITERER UNGE OBSERVATØRER TIL IDRETTSTINGET 2019
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) ønsker å gi 10 unge
ressurspersoner med verv i norsk idrett mulighet til å delta som observatører under Idrettstinget i
Lillehammer 24.-26.mai 2019. Som en del av ungdomsløftet i norsk idrett er målet å få flere unge inn
på arenaer hvor beslutninger tas. Målet med programmet er å gi deltagerne innsikt og erfaring fra
Idrettstinget. Har ditt organisasjonsledd en ung ressursperson mellom 15-26 år som burde få plass i
dette programmet?
Programmet for deltagerne vil starte lørdag 25. mai, og i all hovedsak følge Idrettstingets program
frem til søndag 26. mai. Deltagerne vil kunne få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver underveis.
Mer informasjon om dette vil bli sendt ut til de utvalgte deltagerne når det nærmer seg.
Organisasjonsleddet må dekke en kostnad på kr 1.500 pr. deltager + transport tur/retur Lillehammer.
NIF dekker resten av utgiftene for deltagerne. Prisen dekker overnatting fra lørdag til søndag,
dagpakke lørdag og søndag og middag lørdag kveld. Dersom deltagerne trenger overnatting fra
fredag til lørdag må dette dekkes utenom.
Søknadsprosess:
• Hvert organisasjonsledd (særforbund og idrettskretser) kan søke om plass til maksimalt to
deltagere i dette programmet (en deltager av hvert kjønn).
• Søkere må ha et eller flere verv i organisasjonsleddet (f.eks. politisk valgt styremedlem under
26 år, medlem i ungdomsutvalg/-nettverk eller lignende)
• Organisasjonsleddet må sende inn søknad(er) sammen med søker(e) via denne lenken
innen fredag 22. mars.
• Kontaktpersonene i organisasjonsleddene og samtlige søkere vil få beskjed om de er valgt ut
eller ikke i løpet av uke 13.
Vurderingskriterier for utvelgelse:
1. Politisk valgt verv i organisasjonsleddet (f.eks. styremedlem under 26 år)
2. Medlem i ungdomsutvalg/ungdomsnettverk eller lignende
3. Søknad
4. Andre verv og engasjement i norsk idrett
5. Kjønnsbalanse
NIF vil velge ut kun én person pr. organisasjonsledd.
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Norges Studentidrettsforbund og NIF har et pågående «Mentorprogram for unge ledertalenter», og
oppfordrer organisasjonsledd som har deltagere i dette programmet til å søke om plass.
Uavhengig av hvem som får plass i programmet oppfordrer NIF alle organisasjonsledd til å sende
unge ressurspersoner som observatører til Idrettstinget. Påmeldingsfrist til Idrettstinget er 12.april
2019.
Ved spørsmål, ta kontakt med Linda Jacobsen i NIF – Bredde: linda.jacobsen@idrettsforbundet.no

Med vennlig hilsen,

Anja Rynning Veum
Breddeidrettssjef

Linda Jacobsen
Rådgiver Breddeidrett
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