Vägen till Elit del 12
31 augusti - 2 september 2018 i Alvik (Stockholm)
Senaste ansökningsdag 1 juni 2018
Ansökan om bidrag från Idrottslyftet för projekt ” Vägen till Elit del 12” som genomförs
31 augusti - 2 september 2018 i Alvik (Stockholm).
Totalt kommer 160 personer att beviljas plats. Föreningar med deltagare på ”Vägen till Elit, del
6 - 11” har företräde vid nomineringarna.
Innehållet för utbildningen är föreläsningar och ispraktik.
Kursavgiften inkluderar studiematerial och logi 31 augusti - 2 september 2018.
Vägen till Elit, del 12 gäller som fortbildningskurs.
Efter nominering av deltagare får både föreningen och de enskilda personerna besked samt
information om tid, plats och form för kursen.
Även föreningar vars ansökan ej beviljats erhåller besked.
Föreningen kan söka bidrag för full betalning av kursavgiften för 2 st ungdoms-/juniortränare.
Av den totala kursavgiften på 5 000: - per deltagare kan föreningen söka medel för 5 000: - och
täcka hela kostnaden för deltagaravgiften.

FÖRSLAG TILL TIDSPLAN för föreningens åtgärder
Före 1 juni 2018
- Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel genom föreningens IdrottOnlinesida.
- Informera berörda ungdoms- och juniortränare att de är nominerade från föreningen för
utbildningen.
Efter besked om beviljad ansökan
- Informera ungdoms- och juniortränare att ansökan blivit beviljad.
- Informera kassören om att pengar från Idrottslyftet kommer betalas in på klubbens konto
inför utbildningen och en faktura för kursavgiften kommer direkt efter den utbetalningen.
- Utbildning vid 3-dagarskurs av nominerade tränare (speciell kallelse skickas till
deltagarna).
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KURS
•

Kurs för juniorutveckling, mot bättre lag och spelare samt bättre ledar- och tränarskap.

FORM
• Detta tränarsymposium är den tolfte delen i en långsiktig utvecklingsplan.
BERÖRDA
• Totalt nomineras 160 ungdoms-/juniortränare till denna utbildning efter ansökningar genom
föreningarna – gäller både ungdoms- och juniortränare i föreningen.
• Föreningar som deltog på ”Vägen till Elit, del 6 - 11” och som inkommit med ansökan i tid
inom ramen för 160 ansökningar kommer att prioriteras.
• Vägen till Elit, del 12 gäller som fortbildningskurs.
KRAV
• Om återrapportering ej skett från föreningen av tidigare genomfört Idrottslyftsprojekt kan
ansökan ej beviljas.
Närmare detaljer
• Se vidare i kommande utförlig kallelse efter beviljad ansökan.

BUDGET för ANSÖKAN
Förutsättningar:
KURS och UTBILDNINGSMATERIAL
• Varje klubb får ansöka för max 2 ungdoms- och juniortränare.
•

Kursavgiften är 5 000:-/deltagare, Idrottslyftsmedel beviljas med 5 000:-/deltagare
Antal

Summa bidrag

Summa faktura

Del av kursavgift för 1 st ungdoms- / juniortränare, 3 dagar

1

5 000 kr

5 000 kr

Del av kursavgift för 2 st ungdoms- / juniortränare, 3 dagar

2

10 000 kr

10 000 kr

EXTRA ungdoms- / juniortränare UTAN BIDRAG, 3 dagar

1

0 kr

5 000 kr

För utbildning av tränare söker vi bidrag för

(Kursavgifterna faktureras av SIF direkt efter att ansökta medel utbetalts till föreningen)

Har Du frågor kontakta för Idrottslyftet – Linus Berg
Telefon: 08 - 449 04 44 eller 070 - 445 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se
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