Östsvenska Simförbundet
inbjuder till Svensk Simidrotts utbildning

Simidrottsledare – Digital!
Detta är första utbildningen i simningens utbildningsstruktur och syftet är att ge deltagaren de simidrottsspecifika
kunskaper som behövs för att verka som assisterande ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i en
simidrottsförening. Utbildningen består av 40 studietimmar, hälften var på webben och en fysisk träff.
Kursdatum:

Lördag 16/1 kl. 09.00-16.00 och fysisk träff söndag 14/2 10.00-18.00 i Västerviks simhall.
Mellan utbildningsdatumen ska deltagarna göra webbuppgifter till utbildningen.

Kursplats/upplägg: Länk till digitala träffen skickas ut efter anmälan gått ut. Om restriktionerna gör att vi inte kan
träffas i Västervik kommer vi lösa detta med mer hemarbete (praktiska övningar) som får redovisas
via film. Det upplägget ställer högre krav på hemmaföreningen. Oavsett kommer vi att ha en digital
träff efter kursen för återkoppling. Den sker i mars på kvällstid en vardagkväll Prel. 17/3 Kl. 18-21.
Kursbidrag:

Innan kursen kan föreningen söka bidrag och få tillbaka 2500 kronor i utbildningsstöd. Ansökan för
utbildningsstöd görs i IdrottOnline och all information ni behöver finns här
https://www.svensksimidrott.se/BarnochUngdom/projektstodforbarnochungdomsidrott/Utbildabarn-ochungdomsledare/

Antagningskrav:

Deltagaren ska ha genomfört och godkänts på RF-SISUs Grundutbildning för tränare eller den
tidigare utbildningen Plattformen. Deltagaren ska ha en aktuell HLR-utbildning, ej äldre än ett år
gammal. Pga. pandemin går det bra att göra dessa efteråt så nära utbildningen som möjligt.
Deltagaren fyller minst 16 år det år utbildningen genomförs.

Anmälan:

Görs via Idrottonline senast söndag 10 januari på nedan länk:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1458162
Anmälan är bindande och bindande anmälan innebär att kostnader som påförs Östsvenska
Simförbundet, avseende utbildningen betalas i sin helhet av deltagaren. Fram till och med sista
anmälningsdag kan avbokning ske utan någon kostnad.

Kallelse:

Kallelse och program sänds ut till deltagarna före kursstart.

Kursinnehåll:

Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att idrotta i vatten,
Livräddning och säkerhet, Mekanik, Simningens ABC, Simteknik, Landträning, Simidrotterna,
Simlinjen, Planering, Kommunikation

Kursavgift:

3 500 kr - Kursavgiften faktureras i efterhand till föreningen.

Mat & Logi:

Fika och lunch ingår under kursdagarna. Deltagaren själv eller dess klubb står för ev. boende.

Kursintyg:

Intyg skickas till deltagaren efter genomgången och godkänd kurs samt efter deltagaren fyllt i
formuläret på Östsvenska Simförbundets hemsida på denna länken.
För att bli godkänd på utbildningen till Simidrottsledare ska deltagaren ha gått igenom samtligt
material i webbutbildningen och gjort de uppgifter som tilldelats. Deltagaren ska vara närvarande
under hela den fysiska träffen och aktivt delta i diskussioner och uppgifter både på land och i
vattnet och få godkänt på livräddningstestet samt den examinationsuppgift som kommer att
genomföras under utbildningen.

Utrustningskrav:

Till den digitala utbildningen ska du kunna visa video och ha mikrofon. Kameran ska vara på i stort
sett hela träffen och mikrofonen sätter du på när du ska prata. Vi kommer att använda Microsoft
Teams som du kan ladda ner och installera. Prova din utrustning innan. Hör av dig om du behöver
hjälp. För dig som är osäker kommer du att få ett provtillfälle. Se kallelsen.

Kursledare & info: Kursledare Fredrik Isberg, fredrik.isberg@svensksimidrott.se, 010-4590325.
Övrigt:

Vid anmälan accepterar deltagaren automatiskt att kursen genomförs under rådande läget för
Covid-19. Vi följer Folkhälsomyndighetens och Simförbundets rekommendationer. Om läget skulle
ändras informerar vi deltagarna.
Arrangören förbehåller sig rättan att ställa in vid för få anmälda eller annan anledning. Grundregeln
är att minsta antalet är 10st för att kursen ska genomföras.

Välkommen med din anmälan!

