Inbjudan till årets KickOff 19-21 september
Nu testar vi ett nytt grepp och samkör Kickoffen för ICA och Folksam ledare med
Utbildningshelgen i Falun!

Plats:

Scandic Falun

Samling:

Alternativ 1, fredag den 19 september kl 15.00
Alternativ 2, lördag den 20 september kl 10.00
Vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att vara med på
ledarskapsföreläsningen på fredag, har man förhinder att delta på
fredagen så är det samling lördag kl. 10.00.

Avslutning:

Sönd 21 september ca. kl 12.30 (därefter lunch)

Utrustning:

Träningskläder för utomhusbruk

Viktigt att någon från varje distrikt kommer till Kickoffen, för att ta del av information
inför nästa säsong. Bjud gärna med Unga Ledare från ditt distrikt, i år har de
dessutom chansen att delta i Ungaledare träffen som pågår under helgen.
Passa även på att dra med fler ledare som kan gå fördjupning barnledare eller
ungdomstränare.
Roligare att åka flera och ju fler ledare vi blir med bred kunskap, desto bättre!

E-Mail
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)23 874 40

ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun

Org Nr
802003-0287

Bankgiro
720-7699

www.skidor.com

Program:

Fredag: Föreläsning i ledarskap, med efterföljande grupparbete.
Lördag: Fm. Information från Ulricehamn och Spikbodarna
Em. Valbara föreläsningar
Styrka/rörlighet med Ida Eriksson eller
Tävlingsorganisation - Från enkelhet till framgång med Rolf
Hammar och Ludvig Remb.
I samband med middagen informerar Tommy Höglund om VM 2105
Söndag: Förtydligande av Folksam/ICA regler,
Utbyten av erfarenheter – Vad fungerar bra för oss?
Fortsatt arbete kring riktlinjer vallning,

Boende:

Boendet bokas direkt hos Scandic, telefon 023-669 22 00.
Uppge ”utbildning Svenska Skidförbundet” vid bokningen.
Vi har förbokat rum som hålls till den 10 augusti. Genom att göra
rumsbokningen så här får vi bättre pris och förutsättning till
avbokning av rum.
Pris: Enkelrum 750:-/natt, dubbelrum 850:-/natt. Betalas på plats.

Mat:

Alla måltider äts på Scandic.

Kostnad:

1400:-, för hela helgen, inkl föreläsningar och alla måltider
1100:-, från lördag, inkl föreläsning och alla måltider.
Faktura på mat och föreläsningskostnader kommer från SSF.
Boende kostnaden tillkommer

Resa:

Resorna bekostas av respektive distrikt. Försöka gärna att samåka.

Anmälan:

Senast 12 augusti, på länken http://goo.gl/cnlqT9
Rekommenderar att ni skriver in länken i webbläsaren.

Frågor:

Kontakta Jenny Limby
Mail: jenny.limby@skidor.com
Telefon: 070-370 00 93

TIPS! Kontakta SISU Idrottsutbildarna i ditt distrikt för eventuellt resurs.
Lyssna även med kommunen för ev. utbildningsbidrag.

Varmt välkomna önskar Barn – och ungdomsgruppen!
Jenny Limby, Matilda Rignell, Roger Nyström,
Patrik Håkansson och K-G Johansson
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