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Inbjudan

Till utbildning för tränare i friidrott för 7-10 år och för Unga ledare i Växjö 6 mars
och 10-11april 2021
Syftet med särskilda utbildningsdagar för de ungdomar som utbildar sig till ungdomstränare i friidrott är att
skapa nätverk - att ge unga friidrottstränare från olika klubbar en möjlighet att lära känna varandra och ha
kul samtidigt som de lär sig mer om träning och ledarskap. Kursen kommer innehålla Svenska
Friidrottsförbundets 7-10 års utbildning och förhoppningen är att kursen kommer ge motivation till
fortsatt ledarskap och utbildning.
Målgrupp:

Unga ledare mellan 15-22 år (2006-1999) i Småland och Blekinge. Utbildningen vänder sig
till dig som är ledare idag eller vill börja som ledare i träningsgrupper eller kommittéer i din
förening. Inga krav på förkunskaper.

Kursplats:

Telekonsult Arena i Växjö, samt logi på Scandic för de som önskar, uppges i anmälan.

Datum:

Första träffen lördag den 6 mars 2021 kl. 10.00-16.00.
Andra träffen 10-11 april 2021.

Kursledare:
Instruktörer:

Ingela Nilsson, UC-Småland/Blekinge friidrott
Carl Hedin, IFK Växjö och Ingemar Hedin, Eksjö Södra IK.

Kostnad:

1800 kr/deltagare. I denna avgift ingår föreläsningar, praktikpass, mat och bok. Önskas
logi för helgträffen blir avgifter ytterligare 700 kr för del i dubbelrum och för enkelrum
900 kr. Du har rätt att få en subvention för deltagaravgiften. För att få subventionen
behöver din förening söka projektstöd, bifogat finns en manual kring hur detta går till.
Projektstödet betalas ut efter kursen med 600 kr/deltagare. Kursavgiften faktureras.

Anmälan:

Anmäl dig på länken nedan senast 14 februari 2021.
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1461434

Kallelse:

Personlig kallelse med deltagarlista och program mejlas till samtliga deltagare ca en vecka
före träffen.

Övrigt:

Ytterligare upplysningar kan fås av Carl Hedin 072- 517 77 71 eller Ingela Nilsson, 070–
349 92 77. Anmälan är bindande ev. återbud mejlas lena.larsson@rfsisu.se.
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