Målvaktskonvent del 8 – Regionalt
Senaste ansökningsdag 15 september 2019
Ansökan om bidrag från Idrottslyftet för PROJEKT ”Målvaktskonvent del 8 –
Regionalt” som genomförs i november/december 2019 på fem platser i landets regioner.
Målvaktskonventet är endagsutbildning för tränare på varje ort.
Temat för utbildningen är Barn- & Ungdomsishockey.
Totalt kommer 250 personer att beviljas plats. Föreningar kan ansöka om i första hand en
person per förening. Ansökan kan även innehålla en andra person som kan delta i mån av plats.
Målvaktskonventet 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.
Region
Region NORR
Region NORR
Region VÄST
Region ÖST
Region SYD

Utbildningsort
Luleå
Örnsköldsvik
Västerås
Stockholm
Jönköping

Datum
23 november 2019
16 november 2019
7 december 2019
24 november 2019
3 november 2019

BUDGET för ANSÖKAN
Kursavgiften är 1 000 kr/deltagare och stöds med Idrottslyftsmedel.
För utbildning av tränare söker vi bidrag för

Antal

Summa bidrag

Kursavgift för 1 st målvaktstränare, 1 dag

1

1 000 kr

Kursavgift för 1 st målvaktstränare extra (i mån av plats), 1 dag

1

1 000 kr

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

KURS
•

Kursen riktar sig till målvaktstränare på barn- & ungdomsnivå och har ett brett innehåll.

FORM
• Detta målvaktskonvent är den åttonde delen i en långsiktig utvecklingsplan.
BERÖRDA
• Totalt nomineras 250 målvaktstränare till denna utbildning efter ansökningar genom
föreningarna.
• Målvaktskonvent del 8 - Regionalt, 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.

FÖRSLAG TILL TIDSPLAN för föreningens åtgärder
Före 15 september 2019
- Ansök om bidrag för Idrottslyftsmedel genom föreningens IdrottOnline sida.
- I ansökan så skickas det med vilken/vilka tränare föreningen nominerar, även önskemål om
utbildningsort fylls i.
- Informera berörda målvaktstränare att de är nominerade från föreningen för utbildningen.
Efter besked om beviljad ansökan
- Informera målvaktstränaren att ansökan blivit beviljad.
- Informera kassören om att pengar från Idrottslyftet kommer betalas in på klubbens konto
och en faktura för kursavgiften kommer direkt efter utbetalningen.
- Utbildning vid 1-dagarskurs av nominerade tränare (speciell kallelse skickas till
deltagarna).
Har Du frågor kontakta för Idrottslyftet – Linus Berg
Telefon: 08 - 449 04 44
E-mail: linus.berg@swehockey.se
eller Målvaktsansvarig Svenska Ishockeyförbundet -Thomas Magnusson
Telefon: 070 - 419 19 81
E-mail thomas.magnusson@swehockey.se

