UC Norrland inbjuder till:

FRAMTIDSLEDARUTBILDNING
Vågar ni utmana er själva...
...för att utvecklas?
Anmäl då föreningens ledare till
friidrottens egen
FRAMTIDSLEDARUTBILDNING

Vi utvecklas tillsammans i en ny form…
Fr o m 2008 satsar Svenska friidrottsförbundet via
idrottslyftet resurser också på en helt ny utbildning
riktad mot föreningsledare som ska leda sina
föreningars utveckling.
En av de större utmaningarna….
för att kunna koncentrera sig på själva friidrotten, är att
skapa en stabil och långsiktig organisation och
verksamhet. Framtidsledarutbildningen är till för alla
som deltar i det organisatoriska arbetet i förening eller
distrikt. Utbildningen ger redskap och erfarenheter som
skapar en bra grund för föreningen att hitta stabilitet och
långsiktighet i sin verksamhet
Vi rekommenderar att föreningen anmäler minst tre
deltagare till kursen, gärna en blandning av erfarna och
nya ledare! Utbildningen är ett lysande tillfälle att starta
en utvecklingsprocess i föreningen!
Tid
Samling: Lördagen den 17/1-08 klockan 17.00
Avslut: Söndagen den 18/1-08 klockan 16.00
Plats
Vi bestämmer kursort efter att anmälningarna kommit
in. Vi vill lägga kursen så nära deltagarna och
föreningarna som möjligt.

Vi vill ha en utbildningsgrupp i
Norra UC området
Västerbotten/Norrbotten
och en i Södra
Västernorrland/Jämtland/Härjedalen
Kostnad
Avgiften på 3000:- betalas till
plusgiro 623 44 – 7 (Västerbottens
FIF)och då ingår kost, logi och visst
material för alla tre träffar.
Idrottslyftet subventionerar
utbildningen med 3000:-/delt om
minst 3 deltar med båda könen
representerade från föreningen.
annars är subventionen 2000:-/delt.
Förkunskaper
Inga särskilda men du brinner för att
lära dig mer om framtidens friidrott
och dess möjligheter i syfte att vara
med och utveckla dig själv och din
förening.
Utbildare
Per Jutterström, Sundsvall
Anne Sjöberg, Umeå
Johanna Axelsson, Umeå
Per Andersson, Skellefteå
Innehåll
• Friidrottens och idrottens
organisation
• Friidrottens utbildningar
• Friidrotten i samhället och
på orten

Forts.
•
•
•
•

Innehåll
Friidrottens tränare, träning och tävling
Friidrottens affärer
Friidrottens ledarskap
Friidrottsförening i utveckling Friidrott för
framtiden.

Ur utbildningen…
• Vilka är vi, hur många?
• Vilka vill vi vara, för vem är vi till?
• Omvärldsanalys, 1% friidrottar.
• Ungdomars attityder till friidrott.
• Vad är lära sig ”Älska friidrott”?
• Många intresserade men stannar inte.
• Våra potentialer, vilka är det!
• Friidrottens mål, värderingar, policys
• ’Måste man träna i friidrott?
• Motivationer och behov att friidrotta?
• Vad vill vi ’sälja’ – till vem och hur?
• Fokus på resultat eller tävling man mot man
eller lag?
• Friidrott som motion och träningsidrott?
• Jogging/löpträning i våra klubbar?
• Vem bestämmer i Svensk friidrott?
• Mina personliga drivkrafter som ledare
Frågor
Om kursinnehåll, kost och logi till:
Per Jutterström 0702-81 81 88
Kallelse och schema
Skickas den 9/1-09 via e-post till alla som
uppgett e-post vid anmälan.
Träff 2 & 3
Träff 2 – 21-22 mars
Träff 3 – 25-26 april
Det kan bli aktuellt med en gemensam träff 3 för
hela området. (Norra+Södra)

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

