
Inbjudan:  
Funktionärskurs steg 2  
Vi står inför en ny arenafriidrottssäsong med många tävlingar. Det är viktigt att det inom alla 
föreningar finns ledare/funktionärer som har funktionärs/domarutbildning för att få en god 
kvalitet på tävlingarna.  
 
För vem? Tränare, ledare, föräldrar och aktiva är välkomna till denna utbildning. 
 
Plats: Ljungby 
Datum: Lördagen den 25 augusti 2011, kl. 09.45–16.00 
 
Kursledare: Michael Ostrelius, tfn 070-45 80 670 
Instruktör: Mats Karlsson, Växjö, leg förbundsdomare 
 
Program: 09.45 Samling, fika  
 10.00 Pass 1, teori  
 12.00 Lunch 
 13.15 Pass 2, forts teori. Om vädret tillåter kör vi några grenar ute på IP 
 16.00 Slut 
 
Material: Vi använder oss av SvFIF nya digitala distriktsdomarmaterial som är mycket intressant 
 och givande och provar även på praktisk regeltolkning ute på banan. Hemläxan blir 3 
 praktiska pass med regeltolkning. Eventuellt kan det tredje passet bytas ut mot en 
 diskussionskväll med regeltolkning. 
 
Kursavgift: Avgiften är 400: -/deltagare, fika, lunch och SvFIF:s regelbok ingår. Kursavgiften 
 kommer att debiteras i efterhand. Avgiften kan ev. sökas av föreningen som bidrag hos 
 Fritidsförvaltningen i din kommun. Om återbud ej lämnas, debiteras full kursavgift. 
 
Anmälan: Till SISU Idrottsutbildarna senast 13 augusti till e-post 
 lena.larsson@smalandsidrotten.se  
 (glöm inte ange kurs nr, namn, personnummer och förening vid e-postanmälan)  
 eller per post till SISU Idrottsutbildarna, Box 485, 551 16 Jönköping. Det går även bra att 
 skicka på fax 036-34 54 19. 
 
Kallelse: Personlig kallelse med deltagarlista skickas till den e-post som skickat in anmälan 
 eller direkt till deltagarens om den uppges i anmälan. De som inte har e-postadress 
 och vill ha hemskickat via post uppger sin hemadress. 
 
Information: För ytterligare information kontakta Michael Ostrelius, tfn 070-45 80 670 
 

VÄLKOMNA!    Kurs nr – 716:007 
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Kurs:      Funktionärskurs steg 2   Kurs nr: 716:007 
 
 
Kursdatum/plats: 25 augusti 2012 i Ljungby 
 
Namn:____________________________________Personnummer:_________________________ 
         (10-siffror) 
 
Adress:_________________________________________________________ 
 
Postadress:______________________________________________________ 
 
Tfn:_________________________________ E-post:__________________________ 
 
Förening:__________________________________ Län:_____________________ 
 
Andra önskemål:______________________________________________________ 
 
Faktura adress:__________________________________________________________________ 
 
 __________________________________________________________________ 
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