
 

 

 

 

Ønsker du å få en rekke spennende kvalitetskurs, ha det gøy,  

sosialt og få mange nye erfaringer? 

 Da må du delta i dette prosjektet til 

Idrett Bergen Sør! 

 

Hei kjære ungdom,  

Her er informasjon om prosjektet vårt Ungdom For Ungdom, og litt om alle fordelene du vil få 

av å være med i dette prosjektet. Du må være fylt 15 år for å være med og det er begrenset 

antall plasser 

Hvem er Idrett Bergen Sør? 

Idrett Bergen Sør er en unik organisasjon bestående av idrettslagene Fana, Gneist, Bjarg, 

Smørås og Kalandseid. Idrett Bergen Sør fokuserer på folkehelse, og tilrettelegger aktivitet for 

de som vanligvis ikke er aktive, eller ikke finner seg til rette i idrettslagene.  

Hva er prosjektet Ungdom For Ungdom? 

Ungdom For Ungdom er et prosjekt der vi i Idrett Bergen Sør(IBS) i samarbeid med Hordaland 

idrettskrets rekrutterer engasjert ungdom fra de fem idresslagene, gir dem spennende 

kvalitetskurs slik at de skal bli i stand til å skape fysisk aktivitet for barn og unge, da ofte i form 

av et arrangement/idrettsskole.  

Gjennomføring  

Det hele starter med at vi i IBS skal arrangere en «kick-off» for dere i Høyt og Lavt 
klatreparken på Valle. Mer informasjon om dato kommer når vi er ferdig med rekruttering av 
ungdommer. 

Utover høsten skal vi lage en kurspakke der dere selv kan komme med ønsker på hvilket kurs 
denne pakken skal inneholde. Eksempler på kurs er ungdomslederkurs, klatrekurs/brattkort, 
aktivitets lederkurs, kurs i calisthenics (trening i Tuftepark), trening, ernæring, mental trening 
eller noe annet spennende. Kursene er frivillige til å delta på og vi dekker kostnadene. 

 

 

 



Hva skal du bruke kursene til? 

I bytte mot at du tar kurs med oss er det ønskelig at du er med oss i Idrett Bergen Sør (IBS) og 
arrangerer 2-3 arrangement i løpet av året der målet er å skape fysisk aktivitet for andre barn 
og unge, gjerne for dem som ikke tilhører et idrettslag. Du velger selv hvilket arrangement du 
ønsker å delta på, du kan selvfølgelig delta på flere. Du vil få lønn for å være med på 
gjennomføringen av arrangementet. Informasjon om arrangementene vil komme på 
Facebook-gruppen (se under)  

Dere vil få attester på de kursene dere deltar på, og de kan legges i din CV. I tillegg til disse 

kvalitetskursene vil du også få erfaring med frivillig arbeid, som igjen er svært positivt å ha på 

din CV.  

Lærerikt for deg i dag og i fremtiden! 

 

Det du må gjøre er 

Vi har opprettet en Facebook-gruppe som vi ønsker at du skal bli medlem av (Søk etter 

«Ungdom for Ungdom 2016-2017» og be om å bli medlem av gruppen), på denne gruppen vil det bli 

lagt ut datoer og informasjon om de ulike kursene og arrangementene vi skal arrangere. Du vil 

også få tilsendt informasjon på mail med en link til denne Facebook-gruppen. 

 

Ring meg på 451 40 071 eller send meg en mail om det er noe du lurer på, dette blir gøy! 

 
 

Vennlig hilsen  

Even Haganes 

Ressurskoordinator Idrett Bergen Sør 

Even@idrettbergensor.no 

Tlf: 45140071 

www.idrettbergensor.no 

 

"Sammen om å bedre folkehelsen" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.idrettbergensor.no/

