Uppsamlingsutbildning
Simlinjeassistent Gul
Med anledning av att nuvarande utbildningsstruktur för simningen kommer att förändras och det i distriktet finns ett antal
ledare som enbart gått en av delarna i Simlinjeassistent - Simlinjeassistent Blå, vill vi ge så många som möjligt tillfälle att
komplettera sin utbildning så att man blir klar med Simlinjeassistentutbildningen för att inte behöva börja om från början i
den nya utbildningsstrukturen.

KURSDATUM:
KURSPLATS:
KURSTIDER:

13-14 april 2019
Fyrishov, Uppsala
Lördag 13 april:
Söndag 14 april:

KURSINNEHÅLL:

Teknikinlärning i fyra simsätt, Simlinjen, Mekanik, Allmän fysiologi, Barns utveckling, 4
simidrotter samt Organisation.

ANTAGNINGSKRAV:

OBS - För att antas till denna uppsamlingsutbildning krävs att man gått
Simlinjeassistent Blå.
Fylla lägst 16 år det år man går utbildningen samt ha en godkänd och gällande HLRutbildning. Intyg om HLR ska sändas in till Mellansvenska Simförbundet, eller tas med i
samband med utbildningen, om det inte redan gjorts när man gick Simlinjeassistent
Gul.

KURSAVGIFT:

2 200 kr - Kursavgiften faktureras i efterhand till föreningen.

MAT OCH LOGI:

Lunch och fika under kursdagarna ingår Eventuell övernattning bokas av
kursdeltagaren.

KURSINTYG:

Intyg skickas till föreningen efter genomgången och godkänd kurs. För
godkännande krävs 100 % närvaro i alla delar av Simlinjeassistentutbildningen,
d v s Simlinjeassistent Gul, Simlinjeassistent Blå samt Plattformen, eller den Nya
Grundutbildningen för tränare.

KURSBIDRAG:

Bidraget, 1 500 kr, erhålls via Svenska Simförbundets utbildningsstöd ”Idrottslyftet”,
efter genomgången och godkänd kurs. Ingen ansökan behövs.

UPPLYSNINGAR:

Mellansvenska Simförbundet, Micke Borlund, telefon: 010-476 48 35.
Du kan även sända mail till kansli.mssf@vstm.rf.se

ANMÄLAN:

Anmälan görs via vår hemsida senast 4 april 2019.
Anmälan är bindande, vilket innebär att kostnader som påförs Mellansvenska
Simförbundet, avseende utbildningen betalas i sin helhet av deltagaren.
Fram till och med sista anmälningsdag kan avbokning ske utan någon kostnad.
Därefter kommer kostnader som påförs Mellansvenska Simförbundet, avseende
utbildningen i sin helhet att faktureras.
Fram till och med en vecka före kursstart kan bokad plats överlåtas till annan som
uppfyller förkunskapskraven.

KALLELSE:

Kallelse och program sänds ut till deltagarna ca en vecka före kursstart.

ÖVRIGT:

MSSF förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid alltför få anmälda
kursdeltagare.

08.00-17.30 ca
09.00-18.00 ca

