Inbjudan:
Barnledarutbildning i friidrott för barn 7-10 år
För vilka:

För dig som är intresserad av att leda barn i friidrott. Både nybörjare och de som varit med
några år kommer att ha behållning av dagen som varvas med teori och praktik.

Kursort/tid: Växjö, lördagen den 26 mars 2011 kl 10.00–16.00.
Kursledare: Ingela Nilsson, Växjö
Instruktör:

Carina och Ulf Garpmo, Nybro

Kursavgift: Kursavgiften är 825 kr/deltagare. I denna avgift ingår lunch och fika. Veckan efter kursen
erhåller föreningen ett Idrottslyftsbidrag från RF med 500 kr/deltagare och om man har
tre eller flera deltagare höjs detta till 700 kr/deltagare. Kursavgiften behöver inte
betalas in förrän bidraget från RF har kommit. Om återbud ej lämnas debiteras full
kursavgift. Avgiften kan ev. sökas av föreningen som bidrag hos Fritidsförvaltningen i din
kommun.
KursVi rekommenderar boken ”Friidrott för barn 7-10 år” som kan beställas i samband med
Litteratur:
anmälan till en kostnad av 150: Anmälan:

Anmälan insändes/mailas senast den 11 mars bifogad anmälningsblankett till
SISU Idrottsutbildarna, Box 485, 551 16 Jönköping eller e-post
lena.larsson@smalandsidrotten.se. Glöm inte ange kurs nr vid e-post anmälan.
Det går även att faxa till 036-34 54 19.

Kallelse:

Personlig kallelse med deltagarlista/program skickas till den e-post som skickat in anmälan
eller direkt till deltagarna om den uppges i anmälan. De som inte har e-post och vill ha
hemskickad kallelse via post uppger sin hemadress.

Övrigt:

Ytterligare upplysningar kan fås av Ingela Nilsson, 070 – 349 92 77

VÄLKOMNA!
SmålandsFriidrotsförbund
Eva Persson

UC-Småland friidrott
Ingela Nilsson

och

SISU Idrottsutbildarna Småland
Lena Larsson

Kurs nr
716:006

Kurs: Barnledarutbildning i friidrott 7-10 år

Kurs nr: 716:006

Kursdatum: 26 mars 2011 i Växjö
Namn:__________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________
Tfn:_________________________________
Förening:__________________________________ Län:_____________________
Avvikande kost:_____________________________________________________________
Andra önskemål:______________________________________________________
E-post:__________________________________________________________(texta)
Önskar boken ”Friidrott för barn”

_______ja/nej kostnad 150: -

Kurs: Barnledarutbildning i friidrott 7-10 år

Kurs nr: 716:006

Kursdatum: 19 mars 2011 i Växjö
Namn:__________________________________________
Adress:__________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________
Tfn:_________________________________
Förening:__________________________________ Län:_____________________
Avvikande kost:_______________________________________________________________
Andra önskemål:______________________________________________________
E-post:_________________________________________________________(texta)
Önskar boken ”Friidrott för barn”

_______ja/nej kostnad 150: -

E-post: lena.larsson@smalandsidrotten.se eller fax 036-34 54 19

