SIMLÄRARKANDIDAT OCH TEKNIKINSTRUKTÖRSUTBILDNING (SLK/TI)
För dig som är ledare eller skall bli ledare för grupper i åldern 3 till 8 år, vilket kan vara
grupper från minisim till teknikskola.
Utbildningsdatum:

7-9 september, Del 1 & 2
Fre: 17.00–20.00 Lör: 08.30-18.00 Sön: 09.00-16.00

Plats:

Borås		

Föreläsare:

Hans Johansson hajo@bornet.net

Hemuppgift:

Efter kursen följer en större hemuppgift som syftar till planering,
praktik och reflektion. Först efter inlämnad hemuppgift är
deltagaren helt godkänd på kursen och kan erhålla intyg på
genomförd och godkänd kurs.

Kostnad:

2 300kr (Utbildningsmaterial, fika, lunch Lör + Sön ingår)
Av deltagaravgiften kan 1 500 kr för SLK eller 1 000 kr 		
för TI sökas tillbaka i utbildningsbidrag via Idrottslyftet, kontakta
Andrea Davidsson (SSF) vid frågor.
För detta krävs att deltagaren är godkänd och har deltagit på/
under utbildningshelgen oavsett hemuppgiftsinlämningen.

Logi:

Ni kan boka egen logi på Saltemads Camping, Vandrarhem
eller stugor, via Borås Turistbyrå. Tel 033-357090
Mån-Fre 10.00-18.00

Anmälan:

Senast via E-post: kansli@vssf.nu onsdagen den 29 augusti.

Kallelse:

Personlig kallelse med program etc. sändes ut måndag före
kursstart. Utbildningen genomförs med minst 10,
max 28 deltagare.

SIMLÄRARE
För dig som är ledare eller skall bli ledare för grupper i åldern 3 till 8 år, vilket kan vara
grupper från minisim till teknikskola.
Utbildningsdatum:

Del 1, 22 september
Lör: 09.00-17.00
Del 2, 17-18 november
Lör: 09.00-18.00 Sön: 08.00-16.00

Plats:

Göteborg		

Föreläsare:

Anna Nilsson anna@blueswim.se

Hemuppgift:

Efter kursen följer en hemuppgift som syftar till planering,
praktik och reflektion. Först efter inlämnad hemuppgift är
deltagaren helt godkänd på kursen och kan erhålla intyg på
genomförd och godkänd kurs.

Kostnad:

2 500kr (Utbildningsmaterial, fika, lunch Lör + Sön ingår)
Av deltagaravgiften kan 1 500 kr sökas tillbaka i 				
utbildningsbidrag via Idrottslyftet, kontakta Andrea Davidsson
(SSF) vid frågor.
För detta krävs att deltagaren är godkänd och har deltagit på/
under utbildningshelgen oavsett hemuppgiftsinlämningen.

Logi:

Kontakta VSSF, Magnus Hansson för förslag på logi.

Anmälan:

Senast via E-post: kansli@vssf.nu onsdagen den 12 september.

Kallelse:

Personlig kallelse med program etc. sändes ut måndag före
kursstart. Utbildningen genomförs med minst 8,
max 16 deltagare.

UNGDOMSTRÄNARE 9-13 ÅR
För dig som tränar barn/ungdomar som tränar för att förberedas till tävlingsverksamhet
och deltar i klubbträning en till flera gånger i veckan.
Utbildningsdatum:

20-21 oktober
Lör: 09.00-18.00 Sön: 09.00-16.00

Plats:

Göteborg		

Föreläsare:

Johan Runhage johan.runhage@telia.com

Hemuppgift:

Efter kursen följer en hemuppgift som syftar till planering,
praktik och reflektion. Först efter inlämnad hemuppgift är
deltagaren helt godkänd på kursen och kan erhålla intyg på
genomförd och godkänd kurs.

Kostnad:

1 900kr (Utbildningsmaterial, fika, lunch Lör + Sön ingår)
Av deltagaravgiften kan 1 000 kr sökas tillbaka i 				
utbildningsbidrag via Idrottslyftet, kontakta Andrea Davidsson
(SSF) vid frågor.
För detta krävs att deltagaren är godkänd och har deltagit på/
under utbildningshelgen oavsett hemuppgiftsinlämningen.

Logi:

Kontakta VSSF, Magnus Hansson för förslag på logi.

Anmälan:

Senast via E-post: kansli@vssf.nu onsdagen den 10 oktober.

Kallelse:

Personlig kallelse med program etc. sändes ut måndag före
kursstart. Utbildningen genomförs med minst 8,
max 16 deltagare.

UNGDOMSTRÄNARE 13-16 ÅR
För dig som tränar barn/ungdomar som tränar för att förberedas till tävlingsverksamhet
och deltar i klubbträning en till flera gånger i veckan.
OBS!
VSSF kommer att ha ett utbildningsrådsmöte under september där förslag tas fram på
föreläsare. Information om utbildningen sker efter mötet.
Utbildningsdatum:

Plats: Del 1 Varberg, Del 2 Göteborg, Del 3 Borås

Prel. Del 1
17-18 november 2012 Lör: 09:00-18:00 & Sön: 09:00-16:00
Prel. Del 2
12-13 januari 2013
Lör: 09:00-18:00 & Sön: 09:00-16:00
Prel. Del 3
16-17 mars 2013
Lör: 09:00-18:00 & Sön: 09:00-16:00
		
Föreläsare:

Varje delkurs har olika föreläsare.

Hemuppgift:

Efter kursen följer en hemuppgift som syftar till planering,
praktik och reflektion. Först efter inlämnad hemuppgift är
deltagaren helt godkänd på kursen och kan erhålla intyg på
genomförd och godkänd kurs.

Kostnad:

Mer information kommer i september/oktober
Av deltagaravgiften kan 1 000 kr sökas tillbaka i 				
utbildningsbidrag via Idrottslyftet, kontakta Andrea Davidsson
(SSF) vid frågor.
För detta krävs att deltagaren är godkänd och har deltagit på/
under utbildningshelgen oavsett hemuppgiftsinlämningen.

Logi:

Mer information kommer i september/oktober

Anmälan:

Mer information kommer i september/oktober

Kallelse:

Personlig kallelse med program etc. sändes ut måndag före
kursstart. Utbildningen genomförs med minst 8,
max 16 deltagare.

Anmälan SLK/TI, SL, U 9-13 år & U 13-16
Utbildning:
Simlärarkandidat/Teknikinstruktör:		
Simlärare:		
Ungdomstränare 9-13 år		
Ungdomstränare 13-16 år		

Deltagare
Namn:_________________________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________________
Postadress:_____________________________________________________________________________
Telefonnummer:_________________________________________________________________________
E-post adress:___________________________________________________________________________
Född:__________________________________________________________________________________

Mat
Äter vanlig mat:_________________________________________________________________________
Vegetarisk mat:_________________________________________________________________________
Allergisk mot:___________________________________________________________________________
Annat:_________________________________________________________________________________

Anmäld av
Klubb:_________________________________________________________________________________
Namn:_________________________________________________________________________________
Adress:________________________________________________________________________________
Postadress:_____________________________________________________________________________
Telefonnummer:_________________________________________________________________________
E-post adress:___________________________________________________________________________

