Välkommen till

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE
Grundutbildningen är till för alla tränare,
oavsett vilken idrott du är engagerad i
eller om du tränar barn, ungdomar eller
vuxna. Den ger dig en bra grund att utgå
ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen
är det första obligatoriska steget som
kommer att följas av en fördjupning. Man
får gå utbildningen från det år man fyller
14 år. Vi rekommenderar dock att de yngre
deltagarna har med sig en äldre tränare
som mentor från föreningen.

Grundutbildningens avsnitt:
- Jag och idrottsrörelsen
- Jag och ledarskapet
- Jag och träningen
- Jag och utövaren
- Valbart avsnitt
Grundutbildning
- Egna studier via webb
- Digital och fysisk träff
- Hemuppgift
- Omfattar totalt ca 25
lektionstimmar á 45 min

Övergripande innehåll och upplägg

Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare.
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa goda förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade och få möjlighet att lära och växa som människor och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten
av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar
som är anpassade för den målgrupp du leder.
Vi vill att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas.
Start tisdag 7 sept 2021, digital träff via Zoom kl 18.00-20.00, träff 2 genomförs på Scandic Lugnet i
Falun lördag 25 september kl 09.00-17.00. Praktiskt pass i Lugnets sporthall under eftermiddagen.
Kostnaden är 1 800 kr/person som ersätts med 100% via Projektstöd IF för godkända deltagare.
Utbildare är Tommy Gabrielsson, RF-SISU Dalarna.
Anmälan är bindande och görs senast onsdag 25 augusti via länken
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1500258
Vid återbud efter anmälningstidens utgång och/eller uteblivet deltagande faktureras 1 800 kr/person.
Har du frågor? Kontakta Kerstin Fryksén, kerstin.fryksen@rfsisu.se 072-519 29 60

