
 

_________________________________________________________________________________________1 

Norges Vektløfterforbund, Postboks 26 Fantoft, 5899 Bergen, tlf: 480 42 210 

E-mail : vektlofting@nif.idrett.no  

 
         

         

        

 

 

 
Til NVFs klubber, regioner og kretser           20.07. 2016 

 

Invitasjon til klubbleder utviklingsseminar på Gardermoen 

 
Norges Vektløfterforbund inviterer herved til klubbleder utviklingsseminar på  

Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen lørdag 8. oktober 2016 09.00 – 18.00. 

Hotellet er i gangavstand fra flyterminalen. 

 

Vi vil arbeide videre med utgangspunkt i klubbleder utviklingsseminaret 2. april 2016, der det 

var stor stemning for å satse på noen få store regioner som kan påta seg flere oppgaver. 

Strategiplanen for 2017 – 2020 vil være et viktig tema. Vi må også behandle tiltaksplan for 

2017, og se på tiltaksplanen for 2016 og hvordan vi ligger an i forhold til den. 

 

I tillegg vil styret ha forberedt et utgangspunkt for diskusjon, slik at vi ikke blir å bruke for 

mye tid på de minst viktige prosessene. Styret er samtidig svært opptatt av at forbundets 

aktiviteter bygges på direkte involvering fra alle klubbene, regionene og kretsene, derfor 

håper vi at flest mulig klubber, regioner og kretser deltar.  

 

Alle klubber, regioner og kretser oppfordres til å melde seg på.  

Dere kan melde på så mange som klubben/regionen/kretsen ønsker, men NVF vil først 

prioritere at alle klubber, regioner og kretser får med 1 person. Dersom det blir ledige plasser 

vil NVFs styre prioritere den øvrige deltakelsen etter at vi ser påmeldingen. Til sammen 

regner vi med å kunne tilby rundt 40 plasser, (inkl. til styret), så flere klubber vil kunne få 

med flere deltakere. 

 

NB! NVF dekker reise for alle deltakerne. (Overnatting dekkes også for de som ikke kan 

reise tur og/eller retur lørdag). 
Påmelding sendes til Norges Vektløfterforbund pr. e-post, vektlofting@nif.idrett.no  

Vi ber om at deltakerne settes opp i prioritert rekkefølge. 

Vi ber også om at de som trenger overnatting angir det. 

 

Vi kan love mye god mat og en uforglemmelig opplevelse! 

 

Påmeldingsfristen settes til 3. september 2016. 
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