LYLP 2022
Lillehammer Olympic Legacy Sports Centre
har gleden av å invitere til årets Lillehammer Young
Leaders Programme 2022 – en unik satsning på ungt
lederskap og internasjonalt samarbeid.
Er du …
- 18-26 år.
- Klar for å utvide nettverket ditt, både nasjonalt og internasjonalt.
- Interessert i å utvikle egne lederferdigheter og få være en del av et verdifullt faglig og sosialt
nettverk.
Og har du …
- Et brennende engasjement for, og er opptatt av, idrett, enten på eller utenfor banen.
- Verv i et organisasjonsledd i norsk idrett – trener, leder, styremedlem, arrangør osv.
- Motivasjon og lyst til å være blant de utvalgte deltakerne til årets LYLP 2022.

LYLP 2022 vil tilby deg både faglig og sosialt påfyll gjennom to innholdsrike samlinger. Ny
kompetanse, nye impulser, erfaringsutveksling, inspirasjon og nye bekjentskaper står i
fokus når programmet braker løs i november. Og i januar gleder vi oss til å ønske alle
verdens hjørner velkommen til Norge – og til LYLP 2022 - som du har sjansen til å være en
del av.
I tillegg vil årets deltagere få oppleve Para-VM og Lillehammer Sport and Event Conference
2022 under samlingen i januar.
Review from the 2021-Programme:
“The best part of the weekend was definitely the interaction with people from different countries!”
Praktisk info / forpliktelser:
- Datoer:
o Kompetanse- og planleggingssamling 12.-14. November 2021 på Lillehammer.
o Internasjonal samling 13.-16. Januar 2022 på Lillehammer.
- 100% oppmøte på begge samlinger kreves.
- Alle deltakere må ha grønt sertifikat eller vise til negativ corona-test i forkant av samlingene.
- Egenandel for begge samlinger: 2350,- (dekkes enten gjennom eget org.ledd eller av deltaker
på egenhånd).
o Egenandelen dekker kost og losji på Lillehammer, samt vil man få dekket inntil 1000
kr for reisekostnader knyttet til første samlingshelgen i november.
- Søknadsskjema: https://forms.office.com/r/VWnTHur8kb
o Søknadsfrist: 27. September 2021
- Spørsmål? Kontakt prosjektleder: Nora Kaalstad på tlf. 91556627
/ nora.kaalstad@olympiatoppen.no

