
Lederkurs for ungdom! 

Er du en engasjert og lærevillig mellom 15-25 år og medlem av en motorsportklubb? 
Da kan et Lederkurs for ungdom være noe for deg! Dyktige og erfarne, unge 
kursveiledere fra Norges Idrettsforbund skal lose 20 deltakere igjennom 5 moduler 
denne våren, i tillegg til en oppfølgingssamling til høsten. Dette kurset er det 
populært å ha på et CV! 

 «Som 
tidligere ansatt i idrettskrets kjenner jeg godt til dette standardiserte lederkurset. Hele 
96 ungdommer på tvers av idretter og klubber deltok med daværende Akershus 
Idrettskrets i 2019, fordelt på 4 forskjellige kurs», forteller Kathrine Strand Hammond, 
i dag i rollen som NMF sin Kompetanse- og utdanningsrådgiver. «Det slo meg flere 
ganger underveis at jeg skulle ønske jeg selv hadde fått mulighet til å delta på et slikt 
kurs da jeg var i ten- eller tidlig 20-årene. Så jeg oppfordrer de voksne i klubbene 
våre der ute til å formidle informasjonen til de unge i sin klubb, og sørge for å få meldt 
dem på. Dersom interessen viser seg å være stor så er det ikke umulig at vi får satt 
opp et kurs til til høsten». 

Innholdet i dette populære lederkurset er både variert og svært nyttig: Underveis skal 
deltakerne lære litt om prosjektledelse, og produsere et opplegg for aktivitet som de 
andre unge medlemmene i klubben deres kan få glede av. Andre konkrete temaer er 
hvordan man kan gjennomføre gode presentasjoner, kommunisere godt, hvordan 
sette personlige utviklingsmål og lage en handlingsplan som sikrer at du når målet 
ditt, lære mer om selvtillit og selvfølelse, og ha bevissthet på det å være en god 
rollemodell. I løpet at kurset vil du bli bedre kjent med både norsk idrett som 
organisasjon, og deg selv som person og dine verdier og styrker. Ikke minst er dette 
en super mulighet til å bli kjent med andre engasjerte ungdommer som driver med 
motorsport! 



«Ungdom som får lære og utvikle seg på en arena som dette tror jeg blir enda bedre 
rustet til å møte både utfordringer og ikke minst muligheter i hverdagen», sier 
Kathrine videre. 

«Grunnet pandemien har vi valgt å digitalisere kurset, og ha full gjennomføring på 
Zoom på ulike dager. På denne måten kan du tilegne deg ny lederkunnskap 
hjemmefra». 

Kursets omfang: 

Det er krav om 80 % oppmøte for å få godkjent kurset, i tillegg til en oppgave/lite 
prosjekt i klubb som skal gjøres utenom kurset. Denne oppgaven vil vi snakke mer 
om på første samling. Merk deg hvilke datoer vi har satt opp: 

• Modul 1 – 14. april kl 18.00-20.00 

• Modul 2 – 25. april kl 10.00-15.00 

• Modul 3 – 06. mai kl 18.00-21.00 

• Modul 4 – 20. mai kl 18.00-21.00 

• Modul 5 – 06. juni kl 18.00-21.00   

• Oppfølgingssamling – kveldstid i august, før skolestart - dato kommer 

 
Møtelink på Zoom blir sendt ut til alle påmeldte i forkant av de ulike samlingene. 

Pris: Kurset er gratis, men vi oppfordrer klubbstyrene å tildele deltakerne «sine» et 
passende budsjett som de kan bruke på prosjektet i egen klubb. 

Søknad:                                                                                            
Er du mellom 15-25 år og er medlem av en Motorsportklubb i NMF? Vi har max 20 
plasser på dette kurset, og vi krever en kort og konkret skriftlig henvendelse fra alle 
som er interessert, der følgende informasjon er med:  

1. Navn:  

• Alder/fødselsdato: 

• Adresse/bosted:  

• Mobil nr: 

• E-post adresse: 

• Gren(er)/klubbtilhørighet: 
 

2. Hva er din motivasjon for å gå Lederkurs for ungdom? 
3. Hvem kan være din kontaktperson i klubbstyret; en som kan hjelpe og 

bistå deg litt underveis hvis behov? 
4. Hvilke muligheter ser du for deg når det gjelder et lite prosjekt i egen 

klubb? 



Alle søkere vil bli tilskrevet i etterkant 😊 

Interesserte kandidater bør søke snarest mulig, idet vi tildeler plasser 
fortløpende til kurset er fullt! Sendes til nmf@nmfsport.no. 

Har du spørsmål om kurset? Ta kontakt med kathrine.strandhammond@nmfsport.no, 
eller SMS på mobil 92465106. 

 

mailto:kathrine.strandhammond@nmfsport.no

