KURS/SEMINAR
SPORTSLIG LEDELSE
AMERIKANSK FOTBALL

25. januar 2020
Thon Hotell Arena, Lillestrøm

NAIF, seksjon Amerikansk fotball inviterer klubbledere med Sportslig ansvar til Kurs/Seminar
Dato: 25. januar Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm
PÅMELDING og KOSTNAD:
Link til påmelding: https://forms.gle/4qbxG6p93eBR9htg7
Påmeldingsfrist: fredag 10. januar
Egenandelene er differensiert på reisevei og reisekostnad for å gjøre det enklere for alle våre
klubber å delta. Alle egenandeler inkluderer deltagelse på seminaret og lunsj.
500 kr pr. deltager: For deltagere fra klubbene Gladiators, Trailblazers, Hurricanes, Bardu
Wolverines og Phoenix. Disse klubbene må pga. flytider enten overnatte fra fredag til lørdag eller fra
lørdag til søndag. Egenandelen dekker i tillegg overnatting 1 natt med frokost. Den inkluderer IKKE
middag lørdag kveld.
150 kr pr. deltager: For deltagere fra klubbene fra Bergen, Stavanger og Trondheim. Ønsker
deltagere fra disse klubbene overnatting koster det 795 kr pr. person pr. natt i enkeltrom, og 500 kr
pr. person i dobbeltrom.
400 kr pr. deltager: For deltagere fra resterende klubber. Ønsker deltagere fra disse klubbene
overnatting koster det 795 kr pr. person pr. natt i enkeltrom, og 500 kr pr. person i dobbeltrom.

Vi ser for oss 1 til 2 deltagere fra hver klubb.
Kurs/Seminar
Vi i NAIF har ikke alle svarene. Vi håper at vi alle kan dele det beste fra hva Norske klubber har
hatt suksess med. Vi ønsker også at dette skal lede til samarbeid og forbedring. Vi velger i år
noen tema som vi tror er viktige for alle. Så håper vi at dette kan gjentas årlig og at innspill på
nye tema for utvikling kommer til etter hvert.
Hva er målet?
Vi ønsker at alle lærer noe nytt og sitter igjen med noen nye verktøy som kan hjelpe i
klubbhverdagen. Vi ønsker også at sportslige ledere på tvers av klubber knytter nettverk og at
dette legger til rette for samarbeid.
Forberedelser:
De som melder seg på vil motta informasjon og muligens litt e-læring. Dette ber vi dere
lese/utføre i forkant. Vi velger å gjøre det slik for at arbeid i grupper underveis skal bli effektive.
Og for at alle skal ha noen like «plattformer» for informasjon, når vi kommer sammen.

Kontakt, Jorgen.Benestad-Johansen@nif.idrett.no, ved spørsmål.

TIMEPLAN (endringer kan forekomme):

1.
Innledning
Forventninger og Mål
Sportslig leder ROLLEN
2.
Årshjulet Sportslig ledelse
(KR frister)
Pause
3.
Rekrutterings-kultur
Lunsj
4.
Rekrutterings-kultur fortsetter
Pause
5.
Seriegjennomføring
Pause
6.
"Personalansvar"
Pause
7.
Sportsplan/ Utviklingsplan

