Nyhetsbrev Mellansvenska Simförbundet
UTBILDNINGAR UNDER VÅREN 2019
Simlinjeassistent
Kursdatum och kursorter:

Simlinjeassistent Gul:
3-4 januari i Uppsala
3-4 januari i Karlstad
9-10 februari i Borlänge

Simlinjeassistent Blå:
5-6 januari i Uppsala
5-6 januari i Karlstad
16-17 mars i Borlänge

Distriktsfunktionär/Wingrodan 2
Kursdatum och kursorter:

Distriktsfunktionär, 10 februari i Uppsala
Wingrodan 2, 2 februari i Sandviken
Wingrodan 2, 3 februari i Karlskoga

Inbjudan till respektive utbildning finns på MSSF:s hemsida

Ny grundutbildning för simtränare
Under våren/försommaren 2019 kommer vi att börja arrangera den nya utbildningen som kommer att ersätta nuvarande Simlinjeassistentutbildning. Denna utbildning kommer att bestå av en inledande web-baserad del för att sedan följas upp av en utbildningshelg. Utbildningen är
ännu inte helt klar, men Svenska Simförbundet/Mellansvenska Simförbundet återkommer med mer information så snart utbildningen är klar att
köras igång. Vi kommer då också att presentera datum då dessa utbildningar kommer att arrangeras.
För att kunna delta i denna utbildning krävs att man först genomgått SISU Idrottsutbildarnas nya Grundutbildning för tränare, som ersätter
Plattformen. Dessa utbildningar har så gott som alla SISU-distrikt börjat arrangera, så kolla med ert SISU-distrikt när de arrangerar denna
utbildning, som också den är delvis web-baserad. Alla SISU-distrikt kör den nya efter årsskiftet. Håll koll på distriktens hemsidor. Prenumerera
gärna på deras nyhetsbrev.

Boka in MSSF:s årsmöte 2019 redan nu!
Mellansvenska Simförbundets årsmöte kommer att hållas den 16 mars på Rocklunda Konferens i Västerås – formell inbjudan med program
kommer att gå ut i början på 2019.

_________________________________________________________________________________________________________

Läger under 2019
2019 års Simiadenläger planeras att genomföras på 3-4 orter dels den 6 eller 7 april 2019 och 26 eller 27 oktober. Förfrågan om att arrangera
läger kommer att gå ut till alla föreningar och vi vill ha svar senast 30 januari 2019.
Förra årets Älvdalenläger för SM/JSM-, Sumsim- och DM-kvalade simmare i distriktet, kommer att genomföras även 2019 och datum för detta
blir 29 augusti-1 september, dock med vissa förändringar vad gäller simpassen. Mer info och inbjudan kommer längre fram.
_____________________________________________________________________________________________________________________

Öppet vatten 2019
Simkommittén planerar för en tränarutbildning i maj samt ett träningsläger i augusti. Mer info kring detta kommer under 2019.

Höstens Simidrottsforum för Mellansvenska Simförbundet
Boka redan nu in höstens Simidrottsforum, som kommer att hållas i Örebro 14-15 september. 2019 års Simidrottsforum kommer att
kombineras med en Tränarträff från lunch fredagen den 13 september till lunch lördagen den 14 september. Programmet för hela helgen är
ännu inte spikat, men det kommer att bestå av erfarenhetsutbyte, utbildning, och föreläsningar.

Öppettider på MSSF:s kansli under jul och nyår
Kansliet kommer att hålla stängt 24 december – 1 januari och kan då inte nås via telefon.
Det går dock att komma i kontakt med oss via mailen.

Mellansvenska Simförbundet önskar alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

Mellansvenska Simförbundet
Idrottens Hus, Pontus Widén väg 18
724 61 Västerås

Kontakt: Tel: 010-476 48 35 E-post: kansli.msff@vstm.rf.se
http://www.svensksimidrott.se/Distrikt/MellansvenskaSimforbundet/

