UC Norrland inbjuder alla
ungdomstränare till:
FORTBILDNINGSHELG
Vi utvecklas tillsammans i en ny form…
Fr o m 2008 satsar Svenska friidrottsförbundet via
idrottslyftet resurser också på en mera friare form av
tränarutbildning – Fortbildningen.
Tanken är att fördjupa sina kunskaper med andra inom
olika kunskapsområden och också få möjlighet att välja
lite av sitt innehåll denna helg.
Vi har extra bra föreläsare…
Eftersom vi genomför denna träff samma helg som vår
utbildarutbildning och via SFIF har extra resurser till
den kan vi också kan erbjuda er dessa.
Tid
Samling: Lödagen den 6/12-08 klockan 09.00
Avslut: Söndagen den 7/11-08 klockan 16.00
Plats
Comfort Hotel Uman, Umeå
Noliahallen
Kostnad
Avgiften på 1700:- betalas till plusgiro 623 44 – 7
(Västerbottens FIF)och då ingår kost, logi och visst
material. Föreningen får efter avslutad utbildning
tillbaka 1200:- från Idrottslyftet
(För dig långväga som måste ha övernattning fre-lör
ingår även denna, ta kontakt med Per Jutterström)
Förkunskaper
Du ska ha genomfört minst friidrottens
ungdomstränarutbildning 10-14år och verka som tränare
i en förening för ungdomar i åldern lägst 14-15år.

Utbildningsinstruktörer
bla
Joakim Svedberg, Sundsvall
Jan Bäck, Umeå
Per Jutterström, Sundsvall
Stefan Sandlund, Umeå
Som inspiratörer kommer du att få
träffa och lyssna på en rad erfarna
utbildare och tränare. Med finns
också expertis inom specialområden
från Umeå universitet
Innehåll
Exakt innehåll är inte klart när
inbjudan går ut. Vi jobbar för ett
brett innehåll som ska passa alla
grengrupper
Frågor
Om kursinnehåll, kost och logi till:
Per Jutterström 0702-81 81 88
Stefan Sandlund 0702-93 35 88
Kallelse och schema
Skickas den 28/11-08 via epost till alla som uppgett epostadress vid anmälan.

Välkommen med din
anmälan!

Anmälan
Senast fredag den 21 november till:

Namn:
Organisation:
Adress
Postadress
E-post
Telefon
Faktureringsadress

Anmälan skickas, faxas eller skickas via e-post till:
Per Jutterström
SISU Idrottsutbildarna
Box 890
851 24 SUNDSVALL
Faxnummer:060-56 63 70
E-mail: per.jutterstrom@vnidrott.rf.se

