Program for Nasjonal klubbsamling i Bergen
6. april 2019
Fredag 5. april
Fra kl. 19:00 vil ansatte i NKF og styret sitte i området rundt baren. Det er hyggelig om du vil
møte oss der.

Lørdag 6. april
09:00-10:00 Registrering
Dagens konferansier er Christoffer Gundersen
10:00-10:10 Velkommen - med president Stein Tronstad og generalsekretær Johanna
Solberg.
10:10-11:15 Drømmen om OL - Få unge opp og fram
Flere innlegg om hvordan jobbe målrettet med barne- og ungdomssatsing.
Innlegg fra Tina Hafsaas, utøver på landslaget, Reino Horak, sportsjef og landslagsleder, Eirik
Birkelund Olsen og Thomas Alsgaard, NKF styret og Harald Kleven, Bratte Rogalands venner.
11:15-11:30 Pause
11:30-12:30 NKF-timen
Nyttig informasjon fra NKF til klubb om blant annet paraklatring, regionale cuper og midler.
12:30-13:30 Lunsj
13:30-14:00 Arrangement i Sportsadmin – Christian Brosø, NIF-IT
Hvorfor og hvordan bruke funksjonen Arrangement i Sportsadmin som et verktøy til å
arrangere konkurranser i klubb.
14:00-14:20 Mentorordningen del I – Lars Mjaavatn, Bergen klatreklubb
Bergen klatreklubb har fått ungdommer til å klatre på kiler. Hva kan vi lære av dem?
14:20-14:30 Pause

14:30-18:00 Sesjoner
Ca 16:00 blir det pausemat
Du må velge mellom enn av de følgende sesjoner:
Sesjon 1:
Krasjkurs i styrearbeid

Sesjon 2:
Hvordan få til gode
klatreanlegg inne og ute?

Sesjon: 3
Mentorordningen del II.

Hordaland idrettskrets

Innledning av
Chad Stokes og Siss Klev, NKF

Lars Mjaavatn, Bergen
klatreklubb

Kurset skal bidra til å gi
deg trygghet i rollen
som leder eller
styremedlem i klubb.

Politisk arbeid for
klatreanlegg inne, drift av
klatreanlegg inne og
klatrefelt ute og utvikling av
klatrefelt ute.

Bli med Lars Mjaavatn og lær
hvordan Mentorordningen
foregår i praksis. Denne vil forgå
ute, mer informasjon kommer.

Utvalgte klatreklubber deler
sin historie

For å delta på denne sesjonen
stilles det krav til brattkort eller
tilsvarende kompetanse.

19:30 Festmiddag med underholdning

Søndag 7. april
10:00-14:00 Workshop – Drømmen om OL
Drømmen om OL starter i klubb. Kan du bidra for at vi sammen når OL-drømmen?
NKF ønsker innspill på blant annet utviklingstrapp, sportslig plan, hvordan trene og få til
gode konkurransetilbud for barn og unge. Vi ønsker at du med din kunnskap og engasjement
for barn og unge bidrar på workshopen slik at vi blir bedre!
10:00-17:00 Klatreøkt
Det er mulighet til å få klatret på søndag for de som ønsker det. Er det fint vær drar vi ut, er
det ustabilt drar vi til Bryggeriet for å buldre. Det blir påmelding til dette når det nærmer seg.
Ta med eget utstyr. Tentativ tidsramme: 10:00-17:00.

