Känner du en ung idrottsledare som inspirerar andra
unga till stordåd? Eller är det
just dig vi söker? Nominera
dig själv eller någon annan till:

LEDARCAMP 2019
Ledarcamp är ett läger som inspirerar unga ledare
att fortsätta utvecklas inom idrotten. Under 2019 får
ca 20 tjejer och killar från Västernorrland chans att
delta i lägret som hålls på Norrbyskär, där de får träffa
likasinnade, utbyta erfarenheter och utvecklas som
idrottsledare. Du har möjlighet att påverka vem som
får chansen genom att nominera en ung ledare som
du tycker har gjort en extra god insats. Nominera

idag – dig själv eller någon annan!

LEDARCAMP 2019

Nominera via denna länk>>

Årets Ledarcamp genomförs 20-22 september på Norrbyskär,
och i programmet hittar du utbildning, reflektion av det egna
ledarskapet, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Nominera en ung ledare – dig själv eller någon annan – till:

LEDARCAMP 2019

Folksams ledarcamp är en del av det arbete som Svensk idrott bedriver inom ungdomsinflytande.
Arbetet handlar om att göra ungdomar delaktiga, medskapande och att ge unga ledare ett forum
för sitt engagemang. Med målsättningen att skapa världens bästa barn- och ungdomsidrott är
ungdomsinflytande och det unga ledarskapet en av de viktigaste pusselbitarna.
Årets ledarcamp har temat ledarskap och jämställdhet som ger deltagarna möjlighet att
fundera och reflektera över hur det fungerar i sin egen förening. Med ett jämställt ledarskap så
blir verksamheten långsiktig, hållbar och vi tar hänsyn till barn och ungdomars erfarenheter
och synpunkter.

”En fantastisk upplevelse
som jag verkligen har haft möjlighet att ta till mig och som
påverkat mig. Jag har fått flera
erfarenheter som jag kommer
att ha med mig i livet”.

”Åh, vilken helg! Jag har fått gå
på jättebra föreläsningar, ätit
gott, sett en urbra föreställning
och lärt känna nya människor!Jag har haft det jättebra den här
helgen! Tack!”

Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga
ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Under 2019
får ca 20 tjejer och killar från Västernorrland chansen att
delta i Ledarcamp på Norrbyskär 20-22 september där
de får träffa likasinnade, utbyta erfarenheter och utvecklas
som idrottsledare. Du har möjlighet att påverka vem som
får chansen att vara med genom att nominera en ung
ledare som du vill belöna för gott arbete och ge möjlighet
till utveckling.

Ledaren ska:

KRITERIER FÖR ATT SÖKA STIPENDIET
Sökanden ska vara en ideell ledare/funktionär i åldern
18-25 år, verksam i en idrottsförening som är ansluten till
Riksidrottsförbundet.

SÅ FÖRDELAS STIPENDIERNA
Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional
beslutsgrupp med representanter från Västernorrands
Idrottsförbund och Folksam.

• vara en god förebild
• ha ett stort sportsligt engagemang, och intresse för
utövarnas sociala utveckling
• arbeta så att utövarna har inﬂytande över verksamheten
och att ledaren arbetar för att alla ska få vara med är en
självklarhet

Så här gör du för att nominera: Nominera på webben via denna länk >>> eller
https://response.questback.com/idrott/ledarcampVN2019. Vi vill ha din nominering senast 19-05-31

VÅRT HJÄRTA KLAPPAR FÖR UNGA LEDARE
Folksam är inte vilket försäkringsbolag som helst. Vi är idrottens försäkringsbolag som försäkrar såväl stora idrottare som små, proffs som nybörjare. Nio av tio idrottare är försäkrade i Folksam. Att det växer fram unga passionerade ledare, är viktigt för att idrottare ska tycka att det är roligt att satsa på sin favoritidrott. Folksam delar därför
varje år ut stipendier för att unga ledare ska få chansen att utvecklas. På Folksams Ledarcamp kan unga som gillar
att leda, inspireras att vilja fortsätta utvecklas inom idrotten och stärkas i sin ledarroll.

Läs mer på:
www.rf.se/Distrikt/vasternorrlandsidrottsforbund
eller kontakta oss via telefon på 010-476 49 02.

