Inbjudan till discgolftränarutbildning
Svenska Frisbeesportförbundet och SISU Idrottsutbildarna i samarbete med
Järva Discgolf Park inbjuder till ett utbildningstillfälle för att bli tränare i
discgolf.
Plats och tid
Järva, Stockholm, fredag 27/5 till söndag 29/5
(Vi träffas fredag kl.19.00 på Järva Discgolf Park för introduktion)
Utbildare
Tomas Ekström, Skellefteå Discgolf och Emil Isaksson, Spinndisc FK
Syfte
Utbildningen till discgolftränare syftar till att ge de blivande tränarna fördjupade kunskaper om
hur man planerar och genomför träning inom discgolf
Målgrupp
De som är aktiva som tränare inom en klubb samt de som tänker sig att bli tränare.
Förkunskapskrav
Utbildningen är öppen för alla som vill, observera för att bli certifierad tränare i discgolf krävs att
man har genomgått SISU Idrottsutbildarnas utbildning Plattformen eller motsvarande (till
exempel utbildad idrottslärare) samt grundtränarutbildningen steg 1. Dispens kan ges i vissa fall
om man inte hunnit gå något av stegen men planerar att gå steget vid nästa tillfälle.
Innehåll
Pedagogiska redskap och tips för att planera och bedriva träningsverksamhet inom discgolf.
Krav för att bli certifierad discgolftränare
Deltagare som genomför discgolftränarutbildningen med godkänt resultat och SISU:s Plattformen
med godkänt resultat eller har motsvarande förkunskaper, samt SISU:s grundtränarutbildning steg
1 med godkänt resultat kommer tilldelas en badge och blir därmed certifierad discgolftränare

Boende och mat
För deltagare som bor utanför Stockholm ordnas boende med frukost på vandrarhemmet
Majorskan, några minuters bilfärd från Järva Discgolf Park. I kursavgiften ingår lunch och
middag på lördagen samt lunch på söndagen för alla.
Kostnad
500 kronor per deltagare. Förutom utbildningen ingår lunch och middag lördag och lunch söndag
och en överskådlig dokumentation. Avgiften ska vara betald senast två veckor innan
utbildningstillfället. Deltagarna ska också ha licens. Betalning sker till bankgiro 5716-3214,
betalningsmottagare Svenska Frisbeesportförbundet, glöm inte ange avsändare och
betalningsinformation.
Om föreningen har ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna finns möjligheten att få bidrag från
dem. Kontakta er SISU-konsulent för förfrågan.
Utrustning
Egna discar (ta gärna med extra discar om du har). Kläder för alla väder.
Anmälan







Senast 1 maj
Observera att betalningen av deltagaravgiften ska vara gjord senast två veckor innan
utbildningen.
Max antal deltagare vid respektive utbildningstillfälle är 16 deltagare. Först till kvarn
gäller. Svenska Frisbeesportförbundet förbehåller sig rätten att maximera antalet deltagare
från varje föreningen till tre deltagare om efterfrågan blir stor.
Vid sjukdom eller annan orsak till frånvaro är det möjligt att överlåta platsen till annan
deltagare inom föreningen som uppfyller förkunskapskraven, eller så återbetalas hela
summan om avanmälningen sker senast två veckor innan utbildningstillfället. Sker
avanmälningen senare än två veckor innan utbildningstillfället faktureras hela summan.
Anmälan sker till Peter Lundmark på kansliet, kansliet@frisbeesport.se eller telefon 070926 59 27. Vid anmälan uppge namn, klubbtillhörighet, kontaktuppgifter, specialkost och
eventuell matallergier och dylikt.

Välkomna!

