Stockholm Simförbund
inbjuder till utbildningen Simidrottsledare
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att
verka som assisterande ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen.
Utbildningen består av en del på webben som genomförs inför en fysisk träff. Den uppskattade tiden
på webben ligger på ca 20 studietimmar och den fysiska träffen är 20 studietimmar fördelat på två
dagar. Tre veckor inför de fysiska kursdatumen erhåller deltagarna kursmaterial samt inlogg till den
webbaserade delen av utbildningen. Den webbaserade delen av utbildningen innefattar uppgifter
som deltagaren ska göra i den egna föreningen, och ska ha genomförts inför de fysiska kursdatumen.
KURSDATUM:

Måndag 9 december kl 18:00-ca 19:30 via Skypemöte.
Fysisk träff 5-6 januari 2020 ca 09:00-17:00

KURSPLATS:

Webben & Ringvägen 56, Stockholm

KURSINNEHÅLL:

Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att
idrotta i vatten, Livräddning och säkerhet, Mekanik, Simningens ABC,
Simteknik, Landträning, Simidrotterna, Simlinjen, Planering, Kommunikation

ANTAGNINGSKRAV:

Deltagaren ska ha genomfört och godkänts på SISU Idrottsutbildarnas
Grundutbildning för tränare, eller den tidigare utbildningen Plattformen.
Deltagaren ska ha en aktuell HLR-utbildning, ej äldre än ett år gammal
Deltagaren fyller minst 16 år det år utbildningen genomförs.

KURSAVGIFT:

4300 kr/ deltagare - Kursavgiften faktureras föreningen.

MAT:

Lunch och fika under kursdagarna ingår. Ange allergier vid anmälan.

KURSINTYG:

För att bli godkänd på utbildningen till Simidrottsledare ska deltagaren ha gått
igenom samtligt material i webbutbildningen och gjort de uppgifter som
tilldelats. Deltagaren ska vara närvarande under hela den fysiska träffen och
aktivt delta i diskussioner och uppgifter både på land och i vattnet och få
godkänt på livräddningstestet samt den examinationsuppgift som kommer att
genomföras under utbildningen.

KURSBIDRAG:

Bidraget, 2 300 kr, erhålls via Svenska Simförbundets utbildningsstöd
”Idrottslyftet”, efter genomgången och godkänd kurs. Ingen ansökan behövs.

UPPLYSNINGAR:

Stockholms Simförbund, klara.eriksson@stockholmsim.se

ANMÄLAN:

Anmälan görs senast 2 december. Klicka här för att anmäla dig.
Fram till och med 10 dagar innan kursstart kan avbokning ske utan någon
kostnad. Därefter faktureras hela kostnaden.

KALLELSE:

Kallelse och program sänds ut till deltagarna före kursstart.

ÖVRIGT:

Stockholm Simförbund förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid alltför
få anmälda kursdeltagare.

