Stockholm Simförbund
inbjuder till utbildningen Simidrottsledare med start 25 nov
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 den fysiska träffen. Den uppskattade tiden på webben ligger på ca 20 studietimmar och den gemensamma träffen är 20
studietimmar fördelat på två dagar. Ca 3 veckor innan digitala webbträffen 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 den gemensamma helgen den 18-19 december
25 nov

= Introträff via Zoom kl 18:00-ca 19.00 (på denna träff går vi igenom hela utbildningen så alla förstår)

26 nov-17 dec

= Webbutbildning (självständigt hemma)

18-19 dec

= Fysiskträff på Eriksdalsbadet ca 09-16:30 (hel helg)

UTBILDARE:

Klara Eriksson & Annika Jonerholm

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 HLRutbildning, ej äldre än ett år gammal, Deltagaren fyller minst 16 år det år utbildningen
genomförs.

KURSAVGIFT:

2500kr /deltagare - Kursavgiften faktureras föreningen.

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 webbträffen och aktivt delta i diskussioner och uppgifter.
Kameran ska vara på under hela utbildningen.

KURSBIDRAG:

Bidrag på 2500kr betalas ut i efterhand om deltagaren är godkänd. Bidrag söks av föreningen
och ska göras innan utbildningen startar. Dock senast 15 okt.

KOST:

Lunchlåda tas med av deltagarna själva. Stockholms Simförbund bjuder på förmiddag och
eftermiddagsfika.

UPPLYSNINGAR:

Stockholms Simförbund, klara.eriksson@stockholmsim.se
Fram till och med 7 dagar innan kursstart kan avbokning ske utan någon kostnad. Därefter
faktureras hela kostnaden.

KALLELSE:

Kallelse, länk och program sänds ut till deltagarna några dagar före kursstart.

ANMÄLAN:

Klicka här för att anmäla dig. Viktigt att rätt hemadress och e-postadress finns med.

