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Nyttig informasjon om eksamen 

• Eksamen består av tre deler. Du skal besvare alle tre. Hvis én eller flere av delene ikke 
besvares, regnes hele besvarelsen som ikke bestått (karakter F) 

• Hver del utgjør 1/3 av karakteren.  

• Hver del skal ha omtrent samme omfang, cirka 1500 ord. I tillegg skal du ha en én felles 
referanseliste for alle de tre delene i slutten av dokumentet. 

• Referanselisten skal følge APA-stil (versjon 6 eller 7). Se «Arbeidskrav og referansebruk» på 
emnets forside i Canvas.  

• Du skal levere ett dokument. Ikke last opp noen vedlegg utover dette.  

• 12 pkt skrift, Times New Roman. Halvannen linjeavstand  

• Eksamen er anonym. Du kan likevel benytte eksempler fra din egen idrettshverdag 

• Innholdet i modulene er å anse som «kjernelitteratur». En god besvarelse går til primærkilder, 

inkludert det som er oppgitt som kjernelitteratur i emneplanen. 

• Husk at besvarelsen har plagiatkontroll. Hold kopiering fra modulene og andre kilder på et 

minimum, og oppgi alltid kilde når dette gjøres. 

 
 
DEL 1 – LEDELSE BASERT PÅ VERDIER 
I idretten står verdier sterkt, og vi snakker om at ledelse i idrettsorganisasjoner ofte er basert på 
verdier. Organisasjonskultur er også noe som nevnes i denne sammenheng. Med bakgrunn i 
kjernelitteratur/pensum; hva legger vi i begrepet «ledelse basert på verdier», og hva kan grunnen 
være til at en slik ledelsesform egner seg i den organiserte idretten og på idrettsarrangement?  
 
 
DEL 2 – RISIKOLEDELSE 
Du har en lederoppgave i Birkebeinerrennet i 2022. Med bakgrunn i at arrangementet måtte avlyses i 
2020 og 2021 på grunn av koronapandemien, må risikoplanen gjennomgås på nytt. Spesiell 



oppmerksomhet rettes på risikokategorien (risk issue) økonomi. Ta for deg denne risikokategorien. 
Drøft ulike strategier/tiltak som kan settes inn for å sikre Birkens økonomi hvis også arrangementet i 
2022 må avlyses.  
 

DEL 3: STYRESETT 

De siste årene har det vært mange eksempler på dårlig styresett i internasjonal idrett. Denne delen 

er todelt: 

a) Forklar kort hva styresett er, og gi skriv om grunnen til at dårlig styresett har vært mer 

regelen enn unntaket i internasjonale idrettsorganisasjoner. Cirka 500 ord. 

b) Du sitter i styret i Gullklumpen idrettslag. Drøft hvordan dere skal sikre at godt styresett 

gjennomsyrer alle ledd i idrettslaget, og spesielt styret. Trekk fram noe du ser på som 

utfordrende for Gullklumpen IL, et idrettslag uten ansatte og noen svært ivrige og pågående 

foreldre. Cirka 1000 ord. 


