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Var så heldig å fikk mulighet til å være leder for Nordland skikrets under junior NM, og takket 

selvfølgelig ja. Helgen var innholdsrik fylt med latter, mye læring og gode erfaringer jeg 

absolutt ikke ville vært foruten.  

- I forkant av helgen hadde jevnlig god kontakt med klubblederne, noe som var helt 

nødvendig for å være best mulig forberedt. Fikk positive tilbakemeldinger om jobben 

jeg gjorde – fikk senket skuldrene.  

- Ble bedre og bedre kjent med utøverne i løpet av helgen. Fikk fortalt at dem satt pris 

på å ha en ung leder med på tur, da det gjorde det lettere for dem å stille spørsmål 

og kontakte meg direkte om det skulle være noe. Helgen fikk meg til å se hvor viktig 

det var for løperne å ha en kontaktperson som var der for dem hele tiden.  

- Deltok på lagledermøtene, og fikk straks innblikk i hvor mye logistikk, jobb og innsats 

som skal til for å kunne arrangere et arrangement som dette.  

- Vokste mye i løpet av helgen, og lærte mye om meg selv og løperne. Hadde tre 

utøver-/klubbledermøter, og merket stor forskjell fra første møte til de to neste – ble 

mye tryggere på meg selv. Fikk ingen sleipe kommentarer fra erfarne mannfolk. 

- Fikk fordelt nødvendige oppgaver, og selv stod jeg i start- og målområde hele helgen. 

Gøy å se hvor skjerpet utøverne ble før start, men til tross for det kom de bort for å 

stille et siste spørsmål om løypene, «tips» osv. Fikk også erfart å trøste skuffede 

løpere, noe jeg ser på som en viktig jobb som leder. Også på grunn av det varierende 

været ble det fort til at løperne «syket seg ned», og min jobb ble naturligvis å få satt 

tankene deres på noe annet.     

 

Alt i alt, en fantastisk helg. Fikk gode tilbakemeldinger både fra utøver, foreldre/klubbledere. 

Kretsen jobbet veldig godt sammen – utøvere som reiste alene ble like godt ivaretatt som de 

med foreldre, noe som var et av mine viktigste mål for helgen. Marit Elveos var utrulig 

hjelpsom både før, under og etter helgen.  

I lederrollen fikk jeg altså erfart mye positivt. Mange oppgaver som skal gjøres, så man er 

helt klart avhengig av et gjeng samarbeidsvillige foreldre/trenere i kretsen. Kom i god 

kontakt med løperne og kretsens øvrige reisende. Som sagt, fikk jeg fortalt at utøverne 

trengte en leder som ikke hadde andre oppgaver enn å nettopp være leder 100 %. Utøverne 

kom også å snakket med meg om ikke-sportslige ting, fortalte hva dem savnet i kretsen og 

hvordan de mente vi kunne forbedre oss – dette ønsket de at jeg skulle ta med meg videre til 

kretsen.  

Dette ga mersmak! Videre mål blir å delta på trenerkurs og lære meg å sekundere slik at jeg 

kan bidra enda mer i kretsen.   


