Simlinjeinstruktör 2-8 år
Mellansvenska Simförbundet inbjuder till Simlinjeinstruktör (SI) 2-8 år
Simlinjeinstruktör är den andra nivån i Simförbundets nya utbildningsstruktur och består av tre delar om vardera 20
timmar – totalt 60 timmar. De tre delarna är sammanhängande och man måste gå samtliga delar för att bli godkänd
på utbildningen.

KURSDATUM:

Del 1:
Del 2:
Del 3:

26-27 oktober 2019
4-5 januari 2020
11-12 januari 2020

KURSPLATS:

Fyrishov, Uppsala

KURSINNEHÅLL:

Teknikinlärning i fyra simsätt, Simundervisning, Mekanik, Simningens ABC,
Fysiologi, Ledarskap, Pedagogik, Didaktik , Organisation m m

ANTAGNINGSKRAV:

Kravet är 18 år det år man genomför utbildningen, men i och med att utbildningen
avslutas januari 2020, så kan man vara 17 år då man påbörjar utbildningen.
Godkänd Simlinjeassistent/Simidrottsledare eller likvärdig utbildning som godkänts av
Svenska Simförbundet.

KURSAVGIFT:

6 000 kr inkl. kursmaterial. 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 utbildningen.

KURSBIDRAG:

Bidraget, 3 000 kr, erhålls automatiskt via Svenska Simförbundets utbildningsstöd
”Idrottslyftet”, efter genomgången och godkänd kurs. Ingen ansökan behövs.

RESEBIDRAG:

Under 2019 har Mellansvenska Simförbundet beslutat att ett resebidrag på 1 500 kr
utgår för deltagare från distriktets föreningar. Bidraget dras i samband med
fakturering efter genomgången och godkänd utbildning

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 13 oktober 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 före kursstart.

