INBJUDAN till

Simidrottsledare
Ålands Simförening och Stockholms Simförbund
inbjuder till kursen Simidrottssledare
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 infören 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 inloggning 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

8 oktober 2019 (online) 19-21 (finsk tiid, 18-20 svensk tid)
26-27 oktober 2019 preliminärt 9:00-17:30
Närmare besked om tider kommer till de anmälda. Tiderna anpassas efter
färjornas turlistor.

Kursplats:

Ålands Idrottscenter, Godby, Åland

Intagningskrav:

att deltagaren fyller 16 år under 2017 samt godkänd Hjärt o lungräddning(HLR)

Plattformen:

Deltagaren ska ha genomfört och godkänts på SISU Idrottsutbildarnas
Grundutbildning för tränare, eller den tidigare utbildningen Plattformen.

Kursintyg:

Intyg skickas till föreningen efter genomgången och godkänd kurs. 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.

Anmälan:

Anmälan är bindande. Sista dag för anmälan 1 oktober 2019
Anmälan görs på följande länk:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1292073

Kursavgift:

400 € inkl kursmateriel samt fika och lunch. Faktureras er förening.

Kursbidrag:

Idrottslyftet betalar ett utbildningsstöd på totalt 2 300kr per automatik till alla
svenska deltagare. Krävs 100% närvaro från kursdeltagare för bidrag.

Kallelse:

Kallelse och program skickas ut före kursstart till deltagarna(ca 1veckan innan)
Föreningarna informeras via e-post.

Övrigt:

Vid färre deltagare än 10 anmälda så förbehåller sig arrangörerna rätten att
ställa in utbildningen.

Upplysningar:

Ålands Simförening, Kjell Hansen +358 457 342 77 49 (kjell@kejpa.com)
Stockholms Simförbund. Klara Eriksson 010 476 53 29 post@stockholmsim.se

Välkomna
Ålands Simförening och Stockholms Simförbund

