INBJUDAN
UTBILDNINGSHELGEN
FALUN 30 SEPTEMBER – 2 OKTOBER
KICKOFF UNGDOMSCUPER
Målgrupp
Kickoffen vänder sig till distriktsansvariga för Ungdomscuperna, alternativt
annan representant från distriktet som brinner för utveckling av verksamheten
för 13–16 åringar inom längdskidåkning.

Innehåll
•
•
•
•
•

Utvärdering och utveckling av ungdomscuperna.
Vinterns arrangörer är på plats och ger viktig information inför
säsongens tävlingar.
Hållbar motivation för långsiktig utveckling.
”Den hållbara skidåkaren” - hur kan vi tillsammans arbeta vidare för att
stötta våra ungdomar och få fler att fortsätta längre.
Erfarenhetsutbyte.

Tid och plats
Falun 30 september - 2 oktober 2022.
Start kl. 16.30 på fredag (alternativt start på lördag kl. 9.30) och avslut ca 14:00
på söndag.
I år startar vi redan på fredag eftermiddag för att kunna ta del av de
gemensamma föreläsningarna som då genomförs. Vi hoppas att så många som
möjligt har möjlighet att delta redan från fredag, men då vi normalt börjar på
lördag förmiddag, så kommer även den möjligheten att finnas.
Scandic Lugnet Falun: https://www.scandichotels.se/lugnet

Ansvarig
Jenny Limby

Svenska Skidförbundet
Riksskidstadion, SE-791 19 FALUN
Telefon: +46 (0)10-708 69 00
Webb: www.skidor.com

Kostnad
Fredag – söndag: 3500 kronor vid anmälan före 15 augusti.
Lördag – söndag: 2300 kronor vid anmälan före 15 augusti.
I kostnaden ingår helpension i dubbelrum, samt föreläsningar.
Tillägg för enkelrum 350 kronor per natt.
Kostnad utan boende (fre-sön) 2500 kronor
Kostnad utan boende (lör-sön) 1800 kronor
Kom ihåg att föreningen kan söka Idrottsmedel för del av kostnaden, senast två
veckor efter avslutat utbildning.
https://www.skidor.com/Grenar/langdakning/Utbildning/Idrottslyftsmedel/

Anmälan
Anmälan till ordinarie anmälningsavgift före 15 augusti, därefter förhöjd avgift
med 300 kronor fram till sista anmälningsdatum 1 september.
Anmälan är bindande och sker via webblänken:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1618093
Kallelse med program skickas via e-post ca 1 – 2 veckor innan kursstart.

Betalning
Via faktura från Svenska Skidförbundet.

Avbokning
Avbokning före den 1 september utan kostnad, därefter full betalning.

Frågor
Gällande kickoffens innehåll: Jenny Limby, jenny.limby@skidor.com, 070-370 00 93
Övriga frågor: Anna Nykvist (Längdkoordinator SSF), 070-405 66 76
anna.nykvist@skidor.com
Välkommen!
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