Sammanfattning utbildningsenkät Mellansvenska Simförbundet våren 2021

Enkäten skickades under våren till ungefär 60 föreningar i Mellansvenska Simförbundet.
39 har svarat. Det är 65%, och det är mycket bra. TACK till alla er som svarat!
Det finns ett stort intresse för att utbilda och vidareutbilda ledare i föreningarna, och det är mycket positivt.
Det finns också många ledare som är utbildade i, särskilt på första nivån i simning som nu heter
Simidrottsledare, och det ser vi också som glädjande förstås!
Behovet av att utbilda Simidrottsledare är 100-150 ledare under 2021 och 2022. Motsvarande siffra för
Simlinjeinstruktör 2-8 år är 50-80 ledare, och för Simlinjeinstruktör 7-13 år ungefär samma.
Även behovet av att utbilda funktionärer är stort, och våra föreningar räknar med att det kommer att behövas
ungefär nya 200 tävlingsfunktionärer, samt ungefär 50 distriktsfunktionärer under 2021 och 2022.
Dessa utbildningar arrangerar vi själva i distriktet, och alla redan under hösten. De föreningar som behöver
hjälp att utbilda tävlingsfunktionärer kommer vi att kontakta i augusti eller september, så att ni får kontakt
med en klärkare som kan utbilda era funktionärer.
Utbildningen Simlinjeinstruktör 12-17 år och utbildningarna för ledare och domare i de andra simidrotterna
arrangeras centralt av Svenska Simförbundet. Även här finns behov av att utbilda ledare, och domare,
samtidigt som en hel del är utbildade redan. Svenska Simförbundet skickar ut inbjudan till dessa utbildningar
till er som står som ansvarig för respektive simidrott, (chefstränare simning för SI 12-17 år). Ni som inte får
dessa utskick, kolla så ni är markerade i IdrottOnline för rätt roll, eller hör av er till mig, så hjälper jag er.
Håll även utkik på vår hemsida för utbildning: Utbildningar Mellansvenska Simförbundet
Om de planerade utbildningarna blir fullbokade, kommer vi att lägga till fler, och om en förening har ett behov
av att utbilda många ledare (minst 12 stycken) kan vi lägga utbildningen hos den föreningen.
Här är Svenska Simförbundets sida för utbildning: Klicka
Har ni frågor om utbildning är ni givetvis välkomna att höra av er till mig!

