NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND OG MOLDESTUDENTENES IL INVITERER TIL

LEDERSAMLING 2010
15.-17. OKTOBER I MOLDE
Årets Ledersamling er basert på temaene ”Samarbeid og utvikling”, og ”Studentidrett, nettverk og EU”
Foredragsholderne har alle ulike former for tilknytning til idrett og/eller det å være student, og vil gi oss
ulike perspektiver på hvilke utfordringer og hvilke muligheter som ligger i det å lede et studentidrettslag.
Det blir foredrag både med fokus på den lokale studentidretten, samt fokus på studentidrett i et
internasjonalt perspektiv. Det faglige innholdet vil fungere som motivasjon og inspirasjon til videre
utvikling av ditt studentidrettslag, og Ledersamlingen 2010 vil være et sted der du kan danne deg
nettverk i norsk studentidrett. I tillegg er samlingen en møteplass for norsk idretts fremtidige ledere.
Meld deg på nå!
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MSI
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PROGRAM
Fredag 15. oktober
16.00-17.30

Registrering

17.30-18.00

Velkommen v/ NSI sin president Karl Olav Haaland

18.00-20.00

Bli kjent aktiviteter

20.00-21.30

Middag

Lørdag 16. oktober- ”Samarbeid og utvikling”
8.00-9.00

Frokost

9.00-9.15

Åpning v/ rektor Solfrid Vatne, Høgskolen i Molde

9.15-10.00

”Idrett og frivillighet” v/Karette Wang Sandbu, Idrettsstyret NIF

10.00-12.00

”Fremtidens studentmesterskap” v/Karl Olav Haaland

12.00-12.15

Pause

12.15-13.15

”Spisskompetanse” v/Jan Åge Fjørtoft

13.15-14.00

Lunsj

14.00-15.00

”Studentpolitisk påvirkning” v/Kari-Elisabeth Vambeseth Skogen, velferds- og
likestillingsansvarlig NSO

15.00-18.00

”Hvordan jobber man i team?” v/Kaja Hauge Johansen, NTNUI, og Tone Sparby,
generalsekretær i Norges Amerikanske Idretters Forbund

20.00-00.00

Bankett

Søndag 17. oktober- ”Studentidrett, nettverk og EU”
9.00-10.00

Frokost

10.00-10.30

NSIs internasjonale arbeid v/NSI president Karl Olav Haaland

10.30-11.00

”Hva er EUSA Student Commission?” v/Maria Rubach, NSI og EUSA Student Commission

11.00-12.00

“Studentidrett i Frankrike og hvorfor Fransk studentidrett deltar på den internasjonale
arenaen” v/ Julien Buhajezuk, Fédération Francaise du Sport Universitaire

12.15-13.00

”EU-programmer for studentidrettslag” v/Kim Gabrielli, internasjonal rådgiver i NIF

13.00-14.00

Lunsj

14.00-15.00

Avslutning og oppsummering

OVERNATTING OG PRAKTISK INFORMASJON
Ledersamlingen holdes på Høgskolen i Molde. Det faglige vil foregå i Høgskolens Auditorium. Bespisning
(frokost, lunsj og middag fredag) vil være i Kantina på Høgskolen. Overnatting vil bli i lesesaler på
Høgskolen, så husk sovepose og liggeunderlag.
Helgens bankett er lagt til Quality Hotel Alexandra.
All mat (frokoster, lunsjer og middager) er inkludert i deltakeravgiften.

HVORDAN KOMME SEG TIL HØGSKOLEN I MOLDE?
Fra Molde Lufthavn Årø:
Buss 701 fra flyplassen til Høgskolen. Bussen går hver halvtime 06.10-19.10 på hverdager. Deretter er
det litt lengre mellom avgangene. Siste buss går fra lufthavnen 23.30. For retur til lufthavnen søndag
ettermiddag og mer detaljert informasjon om rutebussene i Molde, se
http://www.177mr.no/?div_id=1&pag_id=1.
Med bil: Finn veibeskrivelse på http://www.gulesider.no eller http://maps.google.no. Høgskolen i
Molde sin besøksadresse er Britvegen 2,6411 Molde.

PÅMELDING
Deltakelse på ledersamlingen dekkes av egenandel på kr. 250,- per person. Denne betales inn på
kontonummer 5134 06 08449. Merk betalingen ”Ledersamling” og hvem dere betaler for. Det er kun
lederen i laget som kan utføre påmelding og dette gjøres ved å sende en e-post med deltakernes navn
og kontaktinformasjon (e-post og telefon) til emma.lindquist@nif.idrett.no. Påmelding er bindende.
Påmeldingsfrist: 5. oktober. Husk også å melde fra om spesielle ønsker vedrørende diett når dere
melder dere på til samlingen.

GENERELL INFORMASJON
NSI dekker reise med billigste reisemåte for inntil to (2) personer fra hvert studentidrettslag. For å unngå
høye reisekostnader er det viktig at dere bestiller reise tidlig. Dere kan gjerne stille med flere personer
på Ledersamlingen, men dere må da selv dekke reiseutgiftene for disse.
Ta med pent antrekk til banketten, og treningstøy og innesko for fredagsaktivitet. Husk også sovepose
og liggeunderlag. Vi benytter Høgskolens dusjanlegg, så ta også med håndkle.

