PROGRAM
ALT-konferansen; Anlegg – Leder – Trener,
Clarion Hotel Bergen Airport, 28.-30. okt. 2022

Fredag 28. oktober
17:00-17:10 Innledning og Velkommen v/ president i NGTF, Torgeir Røinås Pedersen og
visepresident i NGTF, Birgit Iversen
17:10-18:40 «Hvem er vi, hvem er du, hvem er jeg? Suksesskriterier for klubber i NGTF» Hva
gjennomsyrer og særpreger klubben og vil påvirke utøveren i negativ eller positiv retning? Hva
slags oppførsel, vaner og verdier hersker i styret, ledelsen, hos utøverne? Om å prestere og
hvordan legge til rette for det? Hvordan redusere frafall? Og har klubben en Trener A eller en
Trener B? V/Jon Morten Melhus

18:40-18:55: Pause
18:55-19:35: Hvordan skape en prestasjonskultur? Hvordan kan vi styrke vår utvikling, strekke oss
litt til og bygge en kultur for gode prestasjoner?
Hva innebærer det å arbeide med prestasjonsindikatoren AMBISJON. Kultur for å sette retning,
utvikle visjoner, jobbe med mål og verdiarbeid.
V/ daglig leder i Olympiatoppen Vest, Pia Mørk Andreassen

20:00: Middag
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Lørdag 29. oktober
Anlegg

Ledelse

Trener

9:00-9:15 Status utstyr og anlegg i
NGTF v/Ole Ivar Folstad og Stig
Nilssen

09:00-09:15: Status
Klubbutvikling i NGTF.
Konseptet «Bedre
klubb» v/org.konsulent,
NGTF, Anne-Kristin
Sollid

09:00-09:15: Status
kompetansearbeid i NGTF
v/avd.leder kompetanse i
NGTF, Christine Ellingsen

9:15-10:00 Åsane Arena – Norges
største idrettspark; Fra idé til ferdig
anlegg. V/daglig leder
Roald Bruun Hansen

09:15-10:00:
Omdømme, sponsorer
og samarbeid
v/styreleder i Molde TF,
Kennet Bratteberg

09:15-10:00: Trenerrollen –
hvem er vi? V/coach i
Olympiatoppen, Michael
Jørgensen

10:00-10:15: Kaffepause

10:00-10:15: Kaffepause

10:00-10:15 Kaffepause

10:00-10:30: Økonomiske rammer
knyttet til tilskudd v/avdelingsdirektør i
kultur- og likestillingsdepartementet,
Ole Fredriksen

10:15-12:00:
Relasjonsledelse. Også
kalt omtankeledelse.
Lederen har omtanke for
medarbeiderne, er
vennlig og støttende og,
legger til rette for
medarbeidernes
utvikling. V/Jan
Spurkeland

10:15-12:00: Trenerrollen og
det sportslige innholdet.
V/kompetanseavdelingen i
NGTF og coach i
Olympiatoppen, Michael
Jørgensen

12:00 – 13:00 Lunsj

12:00 – 13:00 Lunsj

10:30-11:00: Kalkyler, budsjett og
finansieringsplan i et
basishallprosjekt. v/ Hødd IL Turn,
Bjørn Roppen
11:00-12:00: Workshop: De ulike
fasene i en anleggsprosess med
hovedvekt på planlegging og
byggefase. Viktige suksesskriterier.
V/leder i Sola Turn og medlem
NGTFs utstyr- og anleggskomite,
Tony Machin og MASIV v/Alf Johan
Risholm Hansen
12:00-13:00 Lunsj
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Anlegg
13:00-13:30: Nyheter og trender
innen utstyr. V/ aktuelle
utstyrsleverandører.

13:30-16:00: Befaring til Åsane Arena
Se
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/asanearena--et-praktanlegg-for-idrett-og-fellesskap/

Ledelse
13:00 – 15:00
Relasjonsledelse. Også
kalt omtankeledelse.
Lederen har omtanke for
medarbeiderne, er
vennlig og støttende og
legger til rette for
medarbeidernes
utvikling. V/Jan
Spurkeland
15:00 – 16:00 Felles
pause med enkel
pausemat

Trener
13:00 – 15:00: Basistrening i
Sotrahallen v/fagkonsulent i
Olympiatoppen, Lars-Arne
Andersen

15:00 – 16:00 Felles pause
med enkel pausemat

16:00-17:00: De største utfordringene i norsk idrett i dag og i tiden framover. Hva er de viktigste
områdene å jobbe med for å oppnå visjonen «Idrettsglede for alle!» V/ idrettsstyremedlem i Norges
Idrettsforbund, Marco Elsafadi

17:00-17:15: Pause
17:15-18:00: Turn-quiz og underholdning!
19:30: Middag
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Søndag 30. oktober
09:30-10:45: Ny strategisk plan for NGTF ble vedtatt på forbundstinget 1. mai. Hva er
hovedpunktene i planen, og hvordan jobbe videre med denne på krets- og lagsnivå? Eksempler på
strategisk plan og sportslig plan i krets og turnforening. V/Generalsekretær i NGTF, Mona
Kristiansen og aktuell krets og klubb.

10:45-11:00 Kaffepause
11:00 -11:45: Ny hall – hva nå? Erfaringsutveksling mellom klubber som har bygd hall. Hvilke
utfordringer møter vi på når hallen står ferdig? V/aktuelle turnforeninger
11:45-12:00: Oppsummering og takk for nå!
12:00 – 13:00 Lunsj
I tillegg til ovenstående program vil det være mulighet for klubber til å booke møte med veileder
klubbutvikling og utstyr- og anleggskomiteen fredag kl. 12:00-16:00 og søndag kl. 09:30-11:45.
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