
Svensk Friidrotts Ungdomsråd bjuder härmed in till: 

YALA - Youth Athletics Leader Academy! 

Är du mellan 15–25 år och vill veta mer om ledarskap inom Svensk Friidrott samt växa i ditt 
personliga ledarskap? Funderar du på att bli ledare eller är du intresserad av att utveckla ditt 
engagemang? Vill du veta mer om vad det innebär att ha en ledande roll inom någon 
organisatorisk nivå i friidrotten? Vill du dela erfarenheter och skapa kontakter med andra unga 
ledare runt om i Sverige? Då har du kommit rätt! 

YALA är utbildningen för dig som vill bli ledare eller är ledare idag och önskar utveckla ditt 
ledarskap. Du behöver inte ha ett engagemang idag, men din ambition är att vara engagerad på 
något sätt inom friidrotten efter att YALA avslutats.  

När? September 2018 - september 2019 
Hur? Digitala föreläsningar, en praktisk hemuppgift och tre fysiska träffar:  
Träff 1: Finnkampen 2018 – Tammerfors (Finland), 30/8 – 3/9  
Träff 2: SFIF:s förbundsårsmöte 2019 – Karlstad, sista helgen i mars.  
Träff 3: Finnkampen 2019 – Stockholms Stadion, första helgen i september. 

YALA startar i september 2018 i samband med Finnkampen. De olika delmomenten kommer 
bland annat att ge dig kunskap om friidrottens organisation, praktiskt ledarskap, antidoping och 
mångfald. Stort fokus kommer även att riktas mot ditt individuella ledarskap och din personliga 
utveckling via en reflektionsuppgift samt en avslutande hemuppgift. Det kommer även att 
finnas möjlighet till mentorskap samt att skapa dig ett personligt nätverk inom friidrotten under 
hela utbildningsprogrammet. 

Anmälan? 
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1105807 

Öppnar: 24/25 mars 2018 
Stänger: 13 maj 2018 

OBS! YALA genomförs för första gången vilket inte garanterar en plats vid anmälan, utan efter 
avslutad anmälningsperiod kommer ett urval att ske baserat på mångfald, geografi och 
motivering. Besked om antagning meddelas till samtliga sökande senast 27 maj 2018.  
  

Vi ser fram emot din ansökan!  
Vid frågor, vänligen kontakta: ungdomsradet@friidrott.se  
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