VÄSTERGÖTLANDS
ISHOCKEYFÖRBUND
INBJUDAN
TRÄNARAKADEMI 2021–2022

Västergötlands Ishockeyförbunds Tränarakademi
I samband med Västergötlands Ishockeyförbunds 75 års jubileum erbjuder Förbundets
Utbildningskommitté en unik tränarutbildning till dig som…
•
•
•
•

Vill satsa extra på din tränarkarriär
Är intresserad av framtida distriktslagsuppdrag
Kan tänka dig tränarrollen som ett yrke i framtiden
Gillar att umgås med likasinnade ”hockeynördar”

Utbildningen sker i samarbete med RF/SISU Västra Götaland.
Om du känner igen dig i några av påståendena ovan och att du också har gått SIF:s
Grundkurs är du välkommen att ansöka om deltagande.
Deltagarantalet är maximerat till 10st.
Västergötlands Ishockeyförbunds Utbildningskommitté är de som ytterst fattar beslut om
vilka som kommer att antas till utbildningen.
Utbildningens upplägg.
Utbildningen kommer att bestå av 6 – 8 träffar (heldagar) med start under augusti 2021 och
utbildningen beräknas avslutas ca 1 år senare. Mer information kommer med
antagningsbesked.
Ett axplock ur innehållet:
•
•
•
•

Planera och leda isträningar
o utifrån ”Distriktets spelidé” i samband med distriktslagens samlingar.
Göra matchanalyser
o under TV-puckens finalspel i Mariestad.
Arbeta med spelarutveckling
o genom bland annat ett studiebesök hos en SHL-förening
Ishockey - med respekt och en schysst kultur
o Vi har tillsammans med RF-SISU Västra Götaland tagit fram ett
utbildningsmaterial, där vi vill värna spelarnas säkerhet, en schysst kultur på
och kring isen.

Du kommer även mellan träffarna få hemuppgifter att jobba med.
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Kursavgift
Kursavgiften är 2 000: - SEK. I kursavgiften ingår kost, utbildningsmaterial och T-shirt.
Varje deltagare bekostar sina egna resor till och från utbildningsträffarna.
Vid samarbete (redovisa lärgrupper från föreningens utbildnings- och utvecklingsträffar) med
RF-SISU Västra Götaland kan er förening få stöd till deltagaravgift. För mer information
kontakta er RF-SISU-konsulent och fråga om ”resursmedel”.

Kursavgiften skall vara betald innan utbildningen börjar.

Betalning/återbud
Kursavgiften kommer faktureras efter antagningsbesked till föreningen där ledaren är
registrerad och har uppdrag för säsongen 2021 – 2022 eller till RF/SISU Västra Götaland.
Återbud innan 30 juni 2021 återbetalas hela avgiften. Återbud 1 juli 2021 till kursstart
återbetalas 1 000 kr. Efter påbörjad utbildning återbetalas 0 kr.
Vid inställd utbildning återbetalas hela avgiften.

Anmälan
Senast 31 mars 2021.
Maxantal på utbildningen är 10st. Anmälan är bindande och skall godkännas av föreningen.
Du anmäler dig via nedanlänk.
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1488839
Du kommer under april månad att få besked om du blivit antagen eller ej via mejl.

Frågor
Har du frågor kring utbildningen är du välkommen att kontakta
Rune Bäckman 070-568 21 38 Västergötlands Ishockeyförbund, Utbildningskommitté
Oskar Larsson 070-674 64 55 Svenska Ishockeyförbundet, Hockeykonsulent Västergötland

Välkommen med er ansökan!
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund
Kansli:
E-post: info@vghockey.se
Telefon: 070-643 10 39
Besöksadress:
Idrottens Hus, Gustav Adolfs Gata 49
541 45 Skövde
Postadress:
Västergötlands Ishockeyförbund
Box 418
541 28 Skövde
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