Svenska Simförbundet
Heliosgatan 3
120 30 Stockholm
svensksimidrott.se

Välkommen till Grundutbildning för tränare & Simidrottsledare!
22 jan, 23-24 jan 2021, samt uppstartsträff & läsning på webben
Denna utbildningshelg är ett unikt sammansatt utbildningstillfälle för dig med minst 10 års
erfarenhet som ledare/tränare inom simningen samt som är 35 år och äldre. En speciellt riktad
utbildning för er som tidigare inte har utbildat er, som är utbildade i äldre utbildningsstruktur
och/eller avstått nuvarande utbildning pga förmodad avsaknad av erfarenhetsutbyte.
Erbjudandet avser de båda utbildningarna som ligger i simningens utbildningsstege nivå 1, mer
information om den här. Respektive utbildningen innehåller en webbaserad introduktionsträff följt
av ytterligare en digital träff om en respektive två dagar.
Ni kan anmäla er till en av utbildningarna eller till båda, beroende på om ni tidigare gått någon del.
Plats
Tid

Digitalt över Zoom
Grundutbildning för tränare (tidigare Plattformen)
Intro måndagen den 4 januari kl. 17.30 – 19.00
Fredag 22 jan 09.00 – 16.00
Simidrottsledare (tidigare Simlinjeassistent, SA)
Intro tisdagen den 5 januari kl. 17.30 – 19.00
Lördag 23 jan 09.00 – 17.00
Söndag 24 jan 09.00 – 15.00
(OBS! Tiderna är preliminära)

Kursledare

Grundutbildning för tränare – RF/SISU utbildare Annika Gron
Simidrottsledare – SSF utbildare Gunnar Wismar

Kostnad

1 500 kr för Grundutbildningen för tränare (GUT)
2 000 kr för Simidrottsledare (SIL)
Föreningar kan ansöka om utbildningsbidrag om 1 000 kr för GUT och
500 kr för SIL efter att ledarna genomgått båda utbildningarna och blivit
godkända. Mer information hittar du här.

Anmälan

Du anmäler ditt deltagande till respektive utbildning på nedan länkar:
Grundutbildning för tränare – länk till anmälan
Simidrottsledare – länk till anmälan
Sista anmälningsdag är måndagen den 21 december

Övrigt

Kursmaterial till de båda utbildningarna skickas ut till er inför utbildningen. För
att bli godkänd på respektive utbildning krävs 100 % närvaro samt uppvisande
av HLR intyg som inte är äldre än 1år.
Utbildningsdagarna innehåller teoretiska genomgångar och diskussioner.
Kallelse skickas ut cirka två veckor innan kursen.

Frågor & funderingar Kontakta August Wiklund, august.wiklund@svensksimidrott.se

Varmt välkomna!
Tel: 010-476 53 00
Fax: 08-724 68 61
info@svensksimidrott.se

Org nr 80 20 02-9719
Bankgiro 168-8431
Plusgiro 5 24 94-2
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