UTBILDNING MELLANNORRLAND
Simidrottsledare
Utbildningen Simidrottsledare ingår i nivå 1 av simningen och vattenpolons utbildningsstege. Utbildningen består av
en del på webben (ca. 20h) med tillhörande uppgifter som genomförs innan de två fysiska dagarna (ca. 20h). Inför
webbträffen får deltagarna kursmaterial och inlogg till den webbaserade delen av utbildningen.

Datum: Digital uppstartsträff: 16 dec. Fysiskträff: 5-6 feb
Plats under fysiska träffar: Himlabadet, Sundsvall
Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1542078

Sista anmälningsdag 5 dec 2021

Kost: Lunch och fika ingår i kursavgiften. Eventuella allergier anges vid anmälan.
Boende: Boende ingår ej i kursavgiften och måste bokas själv. Deltagare rekommenderas boende på Scandic City,
Sundsvall då samtliga deltagare i utbildning har möjlighet att bo där i deras rum för: 990 kr/ enkelrum och 1090 kr/
dubbelrum.
Anmälan sker via: meeting.sundsvall@scandichotels.com, 060-7856201
Med bokningskod: Simledare
Kursavgift: 3500kr/deltagare. Avgiften faktureras till respektive förening av Mellannorrlands Simförbund efter
anmälan. Viktigt att komma ihåg är att varje förening måste ansöka om stöd från Svenska Simförbundet. Vid
korrekt ansökan och godkänd utbildning inom 3 mån efter utbildningen får föreningen tillbaka 2500kr.
Info om ansökan av projektstöd: https://www.svensksimidrott.se/BarnochUngdom/projektstodforbarnochungdomsidrott/Utbildabarn-ochungdomsledare/
Förkunskaper: Fylla minst 16 år det år utbildningen genomförs (2006 eller tidigare). Genomfört och godkänts på
RF-SISU:s Grundutbildning för tränare samt ha genomgått HLR-utbildning inom det senaste året. Intyg ska kunna
uppvisas vid kurstillfället.

Kursintyg: Intyg skickas till föreningen efter genomgången och godkänd kurs. För att bli godkänd på utbildningen
Simidrottsledare ska deltagaren ha gått igenom samtligt material, skickat in uppgifter och delta aktivt under de
fysiska dagarna. Det krävs även att deltagaren får godkänt på livräddningsprovet.

Kallelse: Skickas ut via mail till anmälda deltagare en vecka före kursstart.
Avbokning: Anmälan är bindande. Återbetalning av kursavgift efter sista anmälningsdatum sker endast mot
uppvisande av läkarintyg.
Kursledare: Erika Meeker
Vid frågor: Sara Johansson, Utvecklingskonsulent Mellannorrland.
Tel. Nr: 010 - 476 53 18. E-post: sara.johansson@svensksimidrott.se
Sophie Lai, Utbildningsansvarig Mellannorrlands Simförbund
E-post: sophie.lai@sundsvalls-ss.se

