Vem vill du skicka till

LEDARCAMP?
2018
Uppland den 28–30 september
Folksam Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar unga ledare,
16–25 år, att fortsätta utvecklas inom idrotten. Föreningar i Stockholm, Uppland och på Gotland
– har ni någon ung ledare som stämmer in på kriterierna som finns att läsa på nästa sida?

!
u
n
a
r
e
n
i
m
No

Vem vill du skicka till Ledarcamp?
Varje år delar Folksams Idrottsfond ut stipendier. Under 2018 får ca 200 tjejer och killar runt om i
Sverige chans att utvecklas som idrottsledare. Ledarcamp är ett läger som inspirerar och stimulerar
unga ledare att fortsätta utvecklas inom idrotten. Gotland, Stockholm och Uppland arrangerar tillsammans en av Sveriges ledarcamper. I år får 60 stycken unga ledare chans till stipendiet förutsatt
att man är verksam i en förening på Gotland, Stockholm eller i Upplandsdistriktet.

Kriterier för att nomineras till stipendiet
Personen ni vill nominera ska vara en ideell ledare i åldern 16-25 år, verksam i en idrottsförening som
är ansluten till Riksidrottsförbundet och tillhör Gotland, Stockholm eller Upplandsdistriktet.
Ledaren ska:
• vara en god förebild
• ha ett stort sportsligt engagemang, och ett intresse
för utövarnas sociala utveckling.
• genom sitt sätt att arbeta bidra till ett livslångt
intresse för idrott och hälsa.
• arbeta så att utövarna har inflytande över verksamheten och att ledaren arbetar för att alla ska få vara
med är en självklarhet.

Så fördelas stipendierna
Fördelningen av stipendierna beslutas av en regional
beslutsgrupp med representanter från
Riksidrottsförbundets distriktsförbund och Folksam.
Kriterierna som bedöms är engagemang,
intresse för utövarnas sociala utveckling, förmågan
att vara en god förebild, samt arbetssätt.
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Folksam är inte vilket försäkringsbolag som helst.
Vi är idrottens försäkringsbolag som försäkrar
såväl stora idrottare som små, proffs som nybörjare. Nio av tio idrottare är försäkrade i Folksam.
Att det växer fram unga passionerade ledare, är
viktigt för att idrottare ska tycka att det är roligt
att satsa på sin favoritidrott. Folksam delar därför varje år ut stipendier för att unga ledare ska
få chansen att utvecklas. På Folksams Ledarcamp
kan du som gillar att leda, inspireras att vilja
fortsätta utvecklas inom idrotten och stärkas i din
ledarroll. Hoppas att vi får träffa just dig på årets
Ledarcamp!

FAKTA FOLKSAM LEDARCAMP 2018
Tid:
Plats:
Resor:
Kallelse:

28–30 september
Uppland
I stipendiet ingår resa, mat, boende och aktiviteter.
Stipendiaterna får en kallelse från distriktsförbundet i god
tid innan aktuell utbildningshelg.
Ansökan: Ansökan ska vara distriktet tillhanda senast 10 juni 2018.
Ansök HÄR eller via QR-koden.
Frågor:
Besvaras av kontaktpersonen i respektive distrikt.

LEDARCAMP 2018 ARRANGERAS AV:
Gotlands Idrottsförbund
Frida Yttergren
frida.yttergren@gotsport.se
049-820 70 60

Stockholmsidrotten
Stina Gällroos
stina.gallroos@stockholmsidrotten.se
08-627 46 48

Upplands Idrottsförbund
Emma Svensson
emma.svensson@uppland.rf.se
018-27 70 32

