Inbjudan till discgolfinstruktörsutbildning
Svenska Frisbeesportförbundet och SISU Idrottsutbildarna inbjuder till två
utbildningstillfällen för att bli certifierad discgolfinstruktör.
Plats och tid
Borås lördag 9 april 2011 kl 09.30 – 17.30
Uppsala lördag 16 april 2011 kl 09.30 – 17.30
I Borås sker utbildningen i samarbete med SISU Idrottsutbildarna Väst och
IK Ymer Frisbee. Platsen är Ymergården. http://www.ymerkonferens.se/
Om logi behövs rekommenderas Lages motell. www.lages.se
I Uppsala sker utbildningen i samarbete med SISU Idrottsutbildarna
Uppland och Uppsala FdK. Platsen är Uppsala FdKs klubbstuga.
Utbildare
Peter Fredriksson och Karin Magnholt, KFUM Örebro Frisbee.
Syfte
Utbildningen till discgolfinstruktör syftar till att ge de blivande
instruktörerna de nödvändiga pedagogiska redskap som behövs för att
förklara discgolfkastens grunder för nybörjare inom discgolf. Dessa redskap
kan användas till instruktioner för allt från idrottsskolor med små barn till
företagsgrupper och nybörjare i den egna klubben.
Målgrupp
Alla som vill öka sina kunskaper i hur man lär ut discgolf på ett pedagogiskt
sätt.
Förkunskapskrav
Utbildningen är öppen för alla som vill, observera att för att bli certifierad
instruktör i discgolf krävs att man har genomgått SISU Idrottsutbildarnas
utbildning Plattformen eller motsvarande (till exempel utbildad
idrottslärare) innan utbildningstillfällena i april.
Innehåll
Pedagogiska redskap för
-

Utlärning av backhandkast (drive och inspel)
Utlärning av forehandkast (inspel)
Olika puttekniker

Tips om genomförande och anpassning av instruktioner för olika
målgrupper. Under utbildningsdagen blandas teori och praktik.
Krav för att bli certifierad discgolfinstruktör
Deltagare som genomför discgolfinstruktörsutbildningen med godkänt
resultat och SISU:s plattformen med godkänt resultat eller har motsvarande
förkunskaper kommer tilldelas en badge och blir därmed certifierad
discgolfinstruktör.
Kostnad
350 kr per deltagare. Förutom utbildningen ingår förmiddagsfika, lunch och
eftermiddagsfika 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 dem. Kontakta er SISU konsulent för förfrågan.
Utrustning
Egna discar (ta gärna med extra midrangediscar om du har). Ett begränsat
antal discar kommer att finnas till utlåning. Kläder för alla väder.
Anmälan
Senast 20 mars. Observera att betalningen av deltagaravgiften ska vara
gjord senast två veckor innan respektive utbildningstillfälle. 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 fyra 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 0709-26 59 27. Det gäller båda utbildningstillfällena. Vid
anmälan uppge namn, klubbtillhörighet, kontaktuppgifter, specialkost och
eventuell matallergier och dylikt.

Välkomna!

