Klubbtränarutbildning – Flicklagstränare
Senaste ansökningsdag 30 november 2019
Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare genomförs i samband med de 7 st
Utvecklingscamperna U14 - 16 för flickor som arrangeras av Svenska Ishockeyförbundet.
Ansökan om bidrag från Idrottslyftet för PROJEKT ”Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare”.
Totalt kommer 42 klubbtränare (6 st på varje ort) att beviljas plats efter ansökan från tränarens
förening inkommit. Tränare med spelare nominerade till camper kommer att prioriteras vid
uttagning utifrån inkomna ansökningar i turordning.
Klubbtränarutbildning gäller som fortbildningskurs.
Efter nominering av deltagare får både föreningen och de enskilda personerna besked samt
information om tid, plats och form för kursen de erbjuds att delta i.
Även föreningar vars ansökan ej beviljats erhåller besked.

Tid och ort

Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare arrangeras på följande orter och datum, kolla för
vilken camport er förening kommer delta (Distrikt på camporten)
Camport
Landsbro
Borås
Munkfors
Östervåla
Gnesta
Härnösand
Norsjö

Distrikt på camporten
Östergötland, Småland, Blekinge
Göteborg, Västergötland, Bohuslän-Dal, Skåne
Värmland, Dalarna, Västmanland, Örebro Län
Stockholm Norr, Uppland
Södermanland, Stockholm Söder, Gotland
Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad, Hälsingland, Gästrikland

Norrbotten, Västerbotten

Datum
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020
18-19 jan 2020

Efter nominering placeras tränaren på den camport som föreningens distrikt tillhör.
Efter beviljad ansökan får även den som nominerats en personlig kallelse till kursen.
Föreningen meddelar tränaren att man ansökt om Klubbtränarutbildning.
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FÖRUTSÄTTNINGAR
Klubbtränarutbildning genomförs under 2 dagar med 1 övernattning.
I kursavgiften ingår mat och logi samt kursavgift och kurslitteratur enligt nedan detaljerad
beskrivning.
Resa till och från kursen betalas av kursdeltagaren själv eller dennes förening.
BERÖRDA
Målet är att bredda och förbättra dam- och flickishockeyn genom fortbildning och
kompetenshöjning hos tränarna som har dam- /flicklag.
KRAV
För att kunna anmälas krävs att man tränar ett ungdoms- eller juniorlag.
Det är föreningarna som avgör vilka deltagare som ska anmälas. Om återrapportering ej skett
av föreningen i något tidigare beviljat Idrottslyftsprojekt kan ansökan ej beviljas.

BUDGET för ANSÖKAN
Förutsättningar:
KURSAVGIFTER och UTBILDNINGSMATERIAL
Varje klubb får utbilda max 1 ungdomstränare som också ska ansvara för internutbildning i
föreningen.
KURSAVGIFTER
För utbildning av tränare söker vi bidrag för kursavgifter
•

Kursavgift 3 000 kr för 2 dagar (Logi, mat, kursavgift & utbildningsmaterial)

3 000 kr

Kursavgift ger TOTALT i BIDRAG:

3 000 kr

Totalt för SIF att fakturera föreningen

3 000 kr

(fakturering från SIF sker sedan ansökt och beviljat bidrag tillställts föreningens konto)
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Utbildningens idé
Idén är att vi på utvecklingsavdelningen vill få ut vårt budskap och det innehåll som bedrivs på
våra camper, så att detta blir ett naturligt innehåll i spelarnas vardagliga träning på hemmaplan.
Mycket av ansvaret för hur bra denna utbildning blir vilar på dig som individ, att du är aktiv,
pratar med övriga deltagare/instruktörer, stöter och blöter samt utbyter erfarenheter.
För spelarna
För spelarna är lägret en camp med fokus på spelarnas individuella utveckling!

FÖRSLAG TILL TIDSPLAN
15 oktober 2019
-Öppnar ansökan i IdrottOnline till ” Klubbtränarutbildning - Flicklagstränare”.
Före 30 november 2019
-Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel genom föreningens IdrottOnline sida.
-Informera berörd tränare att den är nominerade från föreningen för Klubbtränarutbildning.
Under december 2019
-Kallelse skickas ut till deltagare.
18 – 19 januari 2020
-Utbildningen genomförs.
Har Du frågor kontaktas
för Idrottslyftet – Linus Berg
Telefon: 08 - 449 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se
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