
Skytternes
Ungdomsnettverk 

Norges Skytterforbunds
lederutviklingsprogram. 



Skytternes Ungdomsnettverket ble startet
på bakgrunn av Europamesterskapet i

luftvåpen 2022. Dette ble laget for å sikre
nye perspektiv på arrangementet. 

 
Etter gode erfaringer med Skytternes

Ungdomsnettverk, ønsker vi å fortsette
med programmet. Sammen kan vi utvikle
også flere tiltak i Norges Skytterforbund. 



Vi ønsker engasjerte medlemmer fra
alderen 15-29 år, som ønsker å være
med å utvikle Norges Skytterforbund

som organisasjon.  



Skytternes Ungdomsnettverk er et
lederutviklingsprogram, der du vil få

mulighet til å jobbe med særlig
arrangementer, men også andre deler

av organisasjonen - dersom du brenner
for dette. 

 
Vi ønsker at NSF skal være en innovativ
organisasjon, i den anledning ønsker vi

også flere unges innspill og arbeid.  



Ved å bli med i nettverket, vil du få
delta på lederkurs, med fokus på

arrangement. 
 

Du vil også være med å arrangere og
komme med innspill, og være med å

organisere tiltak for å sikre rekruttering.
Dette kan være ungdomssamling,

kompetmansehelger, landsstevnet for
rekrutter. 

 
Eller har du kanskje nye idéer på tiltak

som kan gjøres? 



Muligheter

- Arrangementer
- Organisatorisk 
- Trenerutdanning
- Dommerutdanning

- Erfaringer til å ta verv i klubb,
krets og forbund. 



Arrangementer
Norges Skytterforbund og våre klubber
arrangerer norgesmesterskap, landsstevnet
for rekrutter og ulike samlinger i løpet av
året. Vi ønsker innspill til våre
arrangementer, og kvalitetssikre disse. 

Dette gjelder alle deler av våre
arrangementer, som organisering, frivillige,
marked og seremonier. 

Kanskje er det du som arrangerer neste års
NM? 

 



Organisatorisk
Er det noe du brenner for, og ønsker å
utvikle i skytterforbundet? 

Vi har mange kompetansehevende tiltak, og
mange satsningsområder i
skytterforbundet, kanskje er det noe du
brenner for, og ønsker å være med å
påvirke, utvikle eller arrangere? 

Dette er din mulighet! 



Utdanninger
NSF har blant annet dommer- og
trenerutdanninger, vi har også lederkurs med
fokus på arrangement. Disse har du mulighet
til å være med å ta del i, dersom du har et
sterkt ønske om å bli dommer eller trener. 

Kanskje har du et ønske om å være
jurymedlem eller leder av utstyrkontroll på
større arrangementer? 

Det er også flere lederutviklingsprogram og
mentorordninger man kan søke på videre i
regi av Norges Idrettsforbund. 



Ungdomsutvalget
Ungdomsutvalget skal sikre unges
innspill og kvalitetssikre tiltak rettet
mot rekruttering av unge. 

Leder av ungdomsutvalget får også
sitte i breddeidrettskomitéen og gi
innspill til breddeidrettsplan og tiltak
rettet mot unge i skytterforbundet. 

Ungdomsutvalget er representert med
medlemmer av alle grener.  



Interessant? 
Vi ønsker å arrangere åpen time, der
det vil bli mulighet til å stille spørsmål
og få mer informasjon programmet og
ungdomsutvalget på Teams, mandag
16. september 2022. 

Klikk her for mer informasjon.  

Du kan også henvende deg til Gyda
Winther ved spørsmål:
gyda.winther@skyting.no.  

 

https://www.skyting.no/2022/09/07/apen-time-ungdomsutvalget-og-skytternes-ungdomsnettverk/

