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Inbjudan Svensk Alpin Barntränar-
utbildning i Falun/Bjursås vid två olika 

tillfällen i januari 2023 

 

 

Alternativ 1 kursstart:  Onsdag 18 jan.kl.17.00-21.00 Källviksbacken 
skidklädda 

Alternativ 1 kursavslut:  Torsdag 19 jan. 17.00-21.00 Bjursås  
 
Alternativ 2 kursstart:  Lördag 21 jan 10.00-15.00 Källviksbacken 

skidklädda 
Alternativ 2 kursstart Söndag 22 januari 10.00-14.00 Bjursås 
 
 
Info om utb: Vid två tillfällen i januari kommer det att arrangeras två 

stycken Barntränarutbildningar (BTU) vid separata tillfällen.  
 

BTU är på grundläggande nivå och syftar till att skapa en 
grundläggande förståelse för miljön kring barnet samt de 
faktorer som är relevanta för hälsa och rörelseglädje inom 
alpin skidåkning. Samt att ge tränaren verktyg till att hjälpa 
barnet att utvecklas utifrån hens egna förutsättningar och 
mål. BTU befinner sig i huvuddelen i trädkronan och 
bladverket i www.alpineski.se för att öka förmågan att skapa 
grundläggande förutsättningar för skidglädje och skidåkning 
genom övningar och rörelseuppgifter för utförsåkarnas 
långsiktiga utveckling. 

 
Förkunskaper: Inga förkunskaper.   
 
Utrustning: Varma kläder för skidåkning, slipade skidor (svängradie ca 12-

20m), pjäxor, stavar, hjälm, skidglasögon.  
 
Förbered:  
 

• Skaffa dig en inloggning till www.alpineski.segenom att registrera 
dig där 

• Läs igenom ”Bladverket” i alpineski.se 

• Läs igenom del av ”stammen” Utvecklingsprogression –
Rörelserikedom, Lekstadiet och Grundstadiet i alpineski.se 

• Genomför RF-SISU Introduktionsutbildningen för tränare. 

http://www.alpineski.se/
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• Läs igenom www.skidorvill.se/tranare 

• Fundera över ditt eget ledarskap. Vad du tycker är viktigt när man 
tränar barn och vad du vill förmedla. 

• Läs igenom https://barnensspelregler.se/ 
 
 
 
Anmälan: Via länken nedan.  

18-19 januari 
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index
/1714766 
 
21-22 januari 
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index
/1714769 

 
 
Kostnader: Gratis 
 
Instruktör: Markus Tollsten.  
 
Frågor:  Har ni frågor så kontakta Markus Tollsten tel. 073-5395223 

eller Björn Rinstad tel 070-312 72 56  
 
 

Varmt välkomna! 
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