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Dato, tid: 11.05.2016, 17- 20
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Arrangements- og kommunikasjonsansvarlig NCF

Kristoffer
Aleksander
Vegard
Natalie
Erik

Brasetvik Dverset
Bøttger
Gimre
Irené Midtsveen
Justus Grünert

Bodø CK, Region Nord
SK Rye, Region Øst
Sola CK, Region Sør
Ringerike SK, Region TeVeBu
Bergen CK, Region Vest

Øvrige medlemmer som ikke kunde møte:
Jakob Aune
Høvik
Gauldal Sykleklubb, Region Midt
Gunhild
Korsæth
Lillehammer CK, region Innlandet

INNEHOLD
På møtet gikk Sophie og Per Erik igjennom idrettens struktur, NCFs mål og strategisk dokument samt mål med
ungdomsutvalget.
Målet med ungdomsutvalget er:
 Få med flere unge
 La ungdoms stemme bli hørt
 Skape nettverk mellom ungdom
TILTAK 2016
På første møtet fikk utvalget mulighet til å styre litt selve i hva de ønsker å jobbe med i forhold til tiltak for
ungdommen. Ungdomsutvalget foreslår overfor Styret å iverksette følgende tiltak:
1. «Ungdommens vervekampanje»
Utvalget tror at det vil være større sjanse å rekruttere flere barn og ungdom hvis ungdommene selve reklamerer
for idretten. I et test prosjekt skal ungdomsutvalget velge ut noen ritt som sin egen klubb er med å arrangerer
for å lage et stand med informasjon fra egen og andre interesserte klubber.
2. Regionsamlinger
Ungdommene ønsker å være involvert i å arrangere og planlegge regionsamlingene i sin region.
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FREMDRIFTSPLAN 2016
Tiltak 1: Ungdommens vervekampanje
I 2016 tester vi med de klubbene som medlemmene i ungdomsutvalget selve er med i.
Hva

Forberedelse

Hvordan
Fyll ut/endre i listen (se vedlegg) med hvilke ritt som
kan være aktuelt for deg og når de blir arrangert
Finn ut hva klubben har for tilbud og lage "flyver"
eller utskrift.
Kontakte ungdommer i egen og/eller nærliggende
klubber og spørre de om å bli med.
Rekruttere flere ungdommer i egen klubb
Sjekke med klubben om hvordan nye medlemmer kan
registreres på selve stand’en
Kontakte ledelsen i sin klubb for å avklare at dere kan
ha stands.
Låne klubbmateriell (telt, roll-up? Annet som klubben
har tilgjengelig).

Dette gjør hver
enkelt selv

Dette ordner NCF
med

Flyer fra NCF med fordeler på å være i en klubb

Klubbene reklamerer for sine
aktiviteter på ritt

Hvem

Stands med info på ritt som egen klubb er engasjert i.
Bruke ungdommene i klubben
Dele ut info om klubbtreningstider, grupper,
helårslisens
Kan melde seg inn direkte der og da (skjema, eller
digitalt?)

Dette gjør hver
enkelt selv

Tiltak 2: Regionale samlinger
I 2016 tester vi med å få til regionale treningssamlinger i hver region,
der ungdomsutvalget kan være med å arrangere.
Hva
Planleggi
ng/
forarbeid

Hvordan

Alle tar kontakt med sin region for å få dem til å
arrangere samling, samt la dere være med å planlegge.
Være med å planlegge regionale samlinger med
regionens sportslige ansvarlige.
NCF sender mail til alle regionene, vi kan stille med en
representant. Dere får info om når dette er sendt.

Gjennomf
øring av
regionsa
mling

Hvem

Dette gjør hver enkelt selv

NCF ordner dette

Regionen

