Inbjudan:
Ungdomstränarutbildning i friidrott
för ungdom 14-17 år del 1
För vilka:

Alla som har gått kurserna Friidrott 10-12 och 12-14 år del 1 och 2 och vill fortsätta utbilda
sig i sitt ledar- och tränarskap för äldre ungdomar.

Plats:

Växjö, Hotel Royal Corner. Praktik Telekonsult Arena.

Datum/tid:

20-21 oktober 2012, lördag kl 10.00-18.00 och söndag kl 10.00-16.00.

Kursledare: Ingela Nilsson, Växjö
Kursavgift: Kursavgiften är 3.900 kr/deltagare. I denna avgift ingår lunch och fika. Önskas middag
lördag och logi/frukost blir avgiften ytterligare 600 kr och måste meddelas med anmälan.
Idrottslyftsbidrag betalas ut efter kursen med 3.200 kr/deltagare. Om återbud ej lämnas
debiteras full kursavgift. Avgiften kan ev. sökas av föreningen som bidrag hos
Fritidsförvaltningen i din kommun.
KursLitteratur:

Vi rekommenderar boken ”Friidrott för ungdom 14-17 år” som kan beställas i samband
med anmälan till en kostnad av 190: -

Anmälan:

Anmälan insändes/mailas senast den 5 oktober bifogad anmälningsblankett till
SISU Idrottsutbildarna, Box 485, 551 16 Jönköping eller e-post
lena.larsson@smalandsidrotten.se. Kom ihåg att ange kurs nr vid e-post anmälan.

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
Michael Ostrelius

UC-Småland friidrott
Ingela Nilsson

och

SISU Idrottsutbildarna Småland
Lena Larsson

Kurs nr
716:011

Kurs: Ungdomstränarutbildning i friidrott 14-17 år del 1

Kurs nr: 716:011

Kursdatum: 20-21 oktober 2012 i Växjö
Namn:__________________________________________
Adress:_________________________________________________________
Postadress:______________________________________________________
Tfn:_________________________________
Förening:__________________________________ Län:_____________________
Avvikande kost:_____________________________________________________________
Logi: ______Ja ________Nej
Andra önskemål:______________________________________________________
E-post:__________________________________________________________(texta)
Önskar boken ”Friidrott för ungdom”

_______ja/nej kostnad 190: -

Kurs: Ungdomstränarutbildning i friidrott 14-17 år del 1

Kurs nr: 716:011

Kursdatum: 20-21 oktober 2012 i Växjö
Namn:__________________________________________
Adress:__________________________________________________________
Postadress:_______________________________________________________
Tfn:_________________________________
Förening:__________________________________ Län:_____________________
Avvikande kost:_______________________________________________________________
Logi: ______Ja ______Nej
Andra önskemål:______________________________________________________
E-post:_________________________________________________________(texta)

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

