
Til: Særforbund og Idrettskretser 

Dato:  13. juni 2018 

 

 

 

Veilederutdanning 2018-2019      

 

Særforbund og idrettskretser inviteres til å utdanne veiledere. Veilederutdanningen vil ha 

fokus på klubbutvikling og helhetlig utvikling av idrettslag, men utviklingskonseptet kan også 

benyttes i andre deler av organisasjonen. Utdanningen skal gi særforbund og idrettskretser 

mer kompetanse og enda bedre forutsetninger for å jobbe med systematisk utvikling i egen 

organisasjon. 

 

 

Datoer  

2018 

20. aug  Søknadsfrist for veiledere inkl. påmelding til program for fagansatte kontaktpersoner 

5. sept  Program fagansatte del 1 

21.-23. sept Samling 1 veiledere (fredag kl 1200 - søndag kl 1600) 

2019 

18.-20. jan Samling 2 veiledere (fredag kl 1200 – søndag kl 1600) 

18. jan  Program fagansatte del 2 (en del felles med veilederne)  

26.-28. apr Samling 3 veiledere (fredag kl 1800 – søndag kl 1600) 

8. mai   Program fagansatte del 3 

 

Målgrupper  

Utdanningen består av to programmer. 

1.   Utdanning for veiledere. Alle samlinger gjennomføres på Scandic Fornebu i Oslo. 

2.   Program for fagansvarlige kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser. 

 

Programmet for fagansvarlige er obligatorisk for alle særforbund og idrettskretser som utdanner egne 

veiledere. Samlingene gjennomføres i Oslo, Ullevål Stadion og på Scandic Fornebu. 

  



Program fagansvarlige kontaktpersoner i særforbund og idrettskretser 

Hensikten med programmet er å sikre god kontakt mellom veilederne og eget organisasjonsledd, samt skape 

forankring av utviklingsarbeidet i egen administrasjon og ledelsen i eget forbund / egen krets. Programmet skal 

bidra til å sikre gode rutiner og mer effekt av arbeidet med utvikling av klubber i eget forbund / egen krets.  

 

Hovedinnhold: 

- Forståelse for hensikt, prinsipper og innhold i felles konsept for klubbutvikling 

- Rekrutterings- og oppfølgingsprosess av veiledere 

- Oppfølging av veiledere før, under og etter utdanningen 

- Tilrettelegging av praksis ute i klubber gjennom utdanningen 

- Relasjonsutvikling og nødvendige avklaringer mellom veiledere og eget organisasjonsledd 

- Kommunikasjon og samarbeid mellom forbund, idrettskretser og klubbene. 

 

Utdanning for veiledere 

Gjennom utdanningen vil deltakere tilegne seg kompetanse og eierskap til idrettens felles utviklingskonsept og 

grunnleggende prosesser, slik at de blir trygge nok til å veilede klubber. For at veilederne skal oppnå ønsket 

kompetanse, må særforbund og idrettskretser gjøre en god vurdering av de som søker om deltakelse i 

utdanningen. Vi ser etter veiledere med følgende egenskaper: 

- Grunnleggende organisasjonsforståelse og erfaring med klubbarbeid 

- God kontakt med eget forbund/krets 

- Interessert i å utvikle mennesker og arbeidsprosesser 

- Opptatt av å anerkjenne, motivere og å selvstendiggjøre andre 

- Gode kommunikasjonsferdigheter 

- Pedagogiske evner 

- Evne til å tilpasse innhold 

- Strukturert 

- Pålitelig 

- Ha tid til å arbeide med klubbutvikling 

 

Hovedinnhold  

Veilederutdanningen vil ha en praktisk tilnærming til utvikling av klubber, men de samme prinsippene, 

metodene og verktøyene kan brukes på krets,- og forbundsnivået. I utdanningen vil veilederne gjennomgå 

grunnleggende utviklingsprosesser og i tillegg gjennomgås temaer som skal forsterke veilederkompetansen.  

Hovedtemaer for samlingene: 

- Felles utviklingsstrategi. 

- Klubbesøk, start- og oppfølgingsmøter, samt planutvikling og planarbeid. 

- Coaching som metode for læring og utvikling. 

- Pedagogiske prinsipper, metoder og verktøy for utviklingsprosesser. 

- Organisasjonsforståelse og klubbens ansvar. 

 

 

 



Arbeidsmåter og forventninger til deltakere 

Samlinger  På samlingene vil det bli introduksjoner og korte forelesninger, arbeid i grupper,  

   erfaringsutveksling og trening på prosesser som veilederne skal gjennomføre i klubb.  

   Deltakere må gjennomføre alle samlingene. 

 

Praksis i klubb  Særforbund og idrettskretser skal tilrettelegge praksis for sine veiledere.  

   Innen tre uker etter første samling skal veilederne ha startet med praksis ute i klubb.  

   Deltakere må i løpet av utdanningen gjennomføre minst to praktiske prosesser ute i klubber.  

Følge av coach  Veilederne vil samarbeide med en egen coach i 12 timer gjennom utdanningen. Coachen  

   vil være en støtte og hjelp til å reflektere over utfordringer og valg knyttet til eget arbeid som  

   veileder og praksis i klubbene.    

   Deltakere må være åpen for å utvikle seg selv og tørre å la seg utfordre. 

 

Hjemmeoppgaver og refleksjonslogg   

   Veilederne vil gjøre skriftlige oppgaver og refleksjoner mellom samlingene. Praksis og  

   relevante forhold skal reflekteres i en logg som sendes inn i slutten av utdanningen. 

 

Møter/samtaler mellom veiledere og eget organisasjonsledd 

   Kontaktpersoner må følge opp veilederne underveis og sette av tid til samtaler og nødvendige  

   avklaringer. Dersom fagansatte selv deltar på utdanningen kan avklaringer gjøres med  

   generalsekretær. 

 

Søknads- og påmeldingsfrist 20 august 

Det er 20 plasser i veilederutdanningen og veiledere må søke om opptak. Alle særforbund og idrettskretser 

som utdanner veiledere blir samtidig meldt på programmet for fagansvarlige. Søknad til veilederutdanningen 

gjøres via kontaktperson i eget særforbund / idrettskrets.  

1. Søker fyller ut og send inn vedlagte skjema på e-post til sin kontaktperson. Det må legges ved en 
kortfattet cv. 

2. Kontaktperson går over søknaden og sender den videre til NIF v/ 
torkell.seppola@idrettsforbundet.no.  

3. NIF gjør opptak til utdanningen. Alle organisasjonsledd som får veiledere med på utdanningen, tas 
automatisk opp i programmet for fagansvarlige. 

 

Økonomi 

Utdanningen koster 9500 kroner pr deltaker. Deltakeravgiften dekker forelesere, materiell, kurslokaler, 

overnatting, mat, samt coach. Særforbund / idrettskretser må bestille og dekke reise for egne deltakere. 

Deltakeravgiften må betales før utdanningen starter. 

 

Kontakter for utdanningen 

Spørsmål om utdanningen kan rettes til Torkell Seppola; torkell.seppola@idrettsforbundet.no, mobil 93841964, 

eller Åsmund Sæbøe; asmund.saeboe@idrettsforbundet.no, mobil 97566204. 

 

Med sportslig hilsen 

Norges Idrettsforbund  

Torkell S. Seppola   Åsmund Sæbøe 

Rådgiver    Rådgiver 
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