Nyttig fakta kring utbildningshelgen
Datum

19–21 september 2014

Upplägg

Incheckning fredag kl 15, programmet startar kl 16. Avslutning
cirka kl 15 på söndagen.

Konferens

Scandic Lugnet, Falun

Uteaktiviteter Lugnet, Falun
Kostnad

1 750 kronor. I kurskostnaden ingår kursmaterial, luncher och
fika men inte boende, se rubriken Boende nedan.

Boende

Ingår inte i deltagaravgiften. Vi har dock förbokat ett antal rum
på Scandic Lugnet, tfn 023-669 22 00, som hålls till den 10
augusti. Efter detta datum kan vi inte garantera rum på hotellet. Uppge ”utbildning Svenska Skidförbundet” vid bokning.
Önskas alternativt boende besök www.visitsodradalarna.se

Anmälan

Senast 12 augusti. Anmälan är bindande. Önskar du specialkost? Var noga med att ange detta när du anmäler dig.

Avbokning

Avbokning vid sjukdom ska styrkas med läkarintyg. Vid avbokning innan 10 september återbetalas 50 procent av kostnaden,
vid senare avbokning återbetalas 25 procent.

Sverige på skidor i Falun
Utbildning 19–21 september
Ledarskap

Idrottslyftet
Kom ihåg att föreningen kan söka Idrottslyftmedel för deltagarkostnaden.
För att få pengar måste det finnas barn- och ungdomsverksamhet i föreningen och att ni har rapporterat LOK-stöd. Det krävs också att utbildningsoch utvecklingsarbetet är redovisat till SISU Idrottsutbildarna för säsongen
2013/2014. Ansökan görs via IdrottOnline senast den 30 september.
Kallelse
Kallelse med detaljerat program skickas ut cirka två veckor innan konferensstart. Anmäler du flera deltagare, ange mejladress till respektive deltagare.
Information
Anci Wadman, tfn 070-372 22 31, e-post: anci.wadman@skidor.com
Per-Åke Yttergård, tfn 070-372 38 40, e-post: per-ake.yttergard@skidor.com

Huvudsponsor

Arrangemang

Barnledare fördjupning 10–12 år
Efter fjolårets succé återkommer vi nu med...

Utvecklas och inspireras
inför säsongen 2014/2015

Målgrupp: För dig som har gått barnledarutbildning
Innehåll: ledarskap, föräldraskap, rörelse/styrka, teknik, åldersanpassad
träning, vallning/utrustning, praktiska pass.
Länk till anmälan: http://goo.gl/Cgo6ga

Ungdomstränare fördjupning 15–16 år
Svenska Skidförbundet bjuder in dig som är
ledare och/eller tränare, inom olika ansvarsområden, till en spännande och utvecklande utbildningshelg i Falun.
Helgen blir en mötesplats där du ges möjlighet
att nätverka med andra föreningar samtidigt som
du kan förstärka dina ledaregenskaper eller lära
dig att utveckla föreningens arrangemang.
Under fredagen kommer vi även bjuda in till en
utbildningsdag för kanslister, organisationsledare
och utbildningsansvariga på distrikts- och klubbnivå. Separat inbjudan kommer skickas ut.

Målgrupp: För dig som har gått ungdomstränarutbildning
Innehåll: ledarskap, styrka, teknik, Blågula vägen, vallning/utrustning,
rullskidor, praktiska pass
Länk till anmälan: http://goo.gl/NfVyE8

Arrangemangsutveckling
Målgrupp: För klubbar som vill få tips på hur ni kan utveckla föreningens
organisation vid arrangemang
Innehåll: ledarskap, utveckla arrangemang, tävlingsledarens roll, TDs
roll, tävlingsansökan, SSF TA, speaker, medierelationer, IdrottOnline,
försäkringar, SSF Timing.
Länk till anmälan: http://goo.gl/XhCHOa

Helgen är även kickoff för ICA och Folksam cup.

Varmt välkommen till Falun!

Unga ledare 18–30 år
Det första av tre inplanerade tillfällen för dig som är ung ledare. Utveckla ditt ledarskap som organisations- och aktivitetsledare. Under hela
utbildningen får du en egen mentor som stöttar dig mot dina mål.
till anmälan: http://goo.gl/tocxL1
SISULänk
Idrottsutbildarna
är en resurs för Skidförbundets föreningar!

Information om anmälan med mera hittar du på nästa sida

