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YNGRE LEDERE I IDRETTEN
20 studiepoeng | søknadsfrist 15. april
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UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN – 19–29 ÅR 

Utdanningen er et samarbeid mellom Norges idrettsforbund (NIF) og 
Norges idrettshøgskole (NIH) og gir 20 studiepoeng. Her gis yngre ledere
i idretten en god lederutdanning, som de kan bruke videre i sitt verv og
arbeid i norsk idrett.

Lederutdanningen er praktisk og teoretisk. 
Studentene vil få økt kompetanse innen ledelse 
og coaching og økt forståelse av norsk idrett som 
organisasjon. Studiepraksis gjennomføres i eget 
virke. Utdanningen er delt inn i to hovedemner: 
CLD101 Ledelse og CLD102 Coaching for ledere. 
Hvert emne har avsluttende eksamener og gir til 
sammen 20 studiepoeng. 

Studiet er en lukket utdanning hvor det tas opp
10 kvinner og 10 menn. Søkerne må ha et verv
eller lederfunksjon tilknyttet idretten og være
mellom 19 og 29 år. Personer med nedsatt
funksjonsevne eller minoritetsbakgrunn  oppfordres
til å søke. En uttakskomité fra Idrettsforbundet
velger ut studenter basert på søknadene. 

Mer informasjon om innholdet i studiet finner du her:
www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/
www.nih.no/studier/deltidsstudier/coaching-
og-ledelse/

TILKNYTNING TIL IDRETTEN
• Søkeren skal ha et verv eller lederfunksjon 

innen idretten. 
• En person fra et særforbund (SF) eller en 

idrettskrets (IK) anbefaler søkeren og har et 
 spesielt oppfølgingsansvar overfor søker, dersom  

han/hun kommer med på studiet. Dette ansvaret  
innebærer en oppstartssamtale før studiestart, 
ha kontakt med studenten underveis og en  
avslutningssamtale etter endt studium. 

Formålet med dette er å gi studenten 
nødvendig innsikt i SF/IK sitt daglige virke, 

 og at studenten skal bli kjent med formelle og 
 uformelle prosesser som styrer organisasjonen. 

Denne personen må være behjelpelig med 
praksisoppgaver til studenten, om dette ikke 
faller naturlig inn i vervet/ lederfunksjonen. 

HVA KOSTER DET?
• NIF betaler studiet og opphold. 
• Kandidatens særforbund eller idrettskrets, 

som kandidaten søker igjennom, betaler reise, 
overnatting utover selve kursoppholdet om 
dette er nødvendig, pensumlitteratur, samt 
semesteravgift til NIH p.t. kr 690 per semester.

STUDIESAMLINGER 
Alle samlingene vil bli lagt til Oslo-området.
Datoer for samlinger er:
1. 16.–18. september 2016 
2. 17.–20. november 2016* 
3. 13.–15. januar 2017 
4. 10.–12. mars 2017
Det kreves 100 prosent oppmøte for å få 
godkjent studiet. 
Samlingene starter fredag kl. 10.00 og avsluttes
søndag kl. 15.00, med unntak av samling 2 som 
starter torsdag kl 12.00*. Med forbehold om
endringer. Datoene er endelig.



SØKNADSPROSESS
Søknadsprosedyren til dette studiet er ulik 
andre høgskole- og universitetsstudier.

1. Søknaden reistreres elektronisk i SøknadsWeb 
til Norges idrettshøgskole på www.sfweb.no 

 
2. Vedleggene lastes opp i SøknadsWeb eller 

sendes til
 Norges idrettshøgskole, SEVU, 
 Postboks 4014 Ullevål stadion, 0806 OSLO
 Søknadsfrist er 15. april 2016. 

Følgende vedlegg skal sendes:
• Godkjent vitnemål fra videregående skole som 
 dokumenterer generell studiekompetanse – 

eventuelt dokumentasjon på realkompetanse. 
• Dokumentasjon på at påmeldingsleddet SF/

IK betaler reise, semesteravgift, litteratur og 
eventuelt ekstraovernattinger.

• Dokumentasjon på at navngitt person i SF/IK 
vil følge opp studenten gjennom studiet. 

• Svar på tilleggsspørsmål for søknaden – se 
vedlegg til søknad på neste side.

• Kort skriftlig anbefaling av søkeren fra 
kontaktpersonen i SF/IK (maks 1/2 side).

Det er viktig at alle vedleggene sendes innen
søknadsfristen.

SØKNADSFRIST
• 15. april 2016 

KONTAKTINFORMASJON 
Ena Strandli: ena.strandli@idrettsforbundet.no

«Yngre ledere i idretten har motivert meg  
til å bli en bedre leder i idretten så vel som på  

andre arenaer i livet. Høy kvalitet på undervisningen, 
mange relevante diskusjoner og et utvidet nettverk  

har gjort utbyttet av studiet stort for min del.  
Anbefales på det varmeste!»

 
Kari Sylten, Norges skiforbund

https://fsweb.no/sokweb/login.jsf?inst=nih
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UTDANNING FOR YNGRE LEDERE I IDRETTEN 
Alle punktene må besvares. Det er derfor viktig at adressen du oppgir er korrekt, eller at du
informerer om eventuelle adresseforandringer. Skriv maks ½ side per spørsmål 3. og 4.
 

Navn: 

Adresse: 

Fødselsdato: 

E-post: 

Mobil: 

1. Hvilket verv/lederfunksjon har du i idretten nå?

2. Hvor lenge har du hatt verv/lederfunksjon i idretten? 

3. Hva er din motivasjon for å gå på studiet?

4. Beskriv hvilke egenskaper/kvaliteter du har som gjør at du bør være med på dette studiet.

Påmeldt av (idrettskrets eller særforbund): 

Kontaktperson fra IK/SF som skal ha spesielt ansvar overfor søker:

Adresse: 

E-post: 

Mobil: 

Vedlegg til søknad
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Utdanning for yngre ledere er et samarbeid mellom 
Norges idrettsforbund og Norges idrettshøgskole

Klubb-, trener- og ledelsesutvikling i norsk idrett.  
Et samarbeid mellom særforbundene og NIF.


