Västsvenska Simförbundet inbjuder till
Simidrottsledare
8/10 samt 2-3/11

Webb & Göteborg
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som assisterande
ledare för simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen. Utbildningen består av en del på webben som
genomförs inför en fysisk träff. Den uppskattade tiden på webben ligger på ca 20 studietimmar och den fysiska träffen är 20
studietimmar fördelat på två dagar.
Ca tre veckor före de fysiska kursdatumen erhåller deltagarna kursmaterial samt inlogg till den webbaserade delen av
utbildningen. Uppstarten av denna del sker i form av ett Skype-möte som kursledaren inbjuder deltagarna till. Den
webbaserade delen av utbildningen innefattar uppgifter som deltagaren ska göra i den egna föreningen, och ska ha
genomförts inför de fysiska kursdatumen.

Kursdatum:

Webb introduktionsträff (Skype):
Fysisk träff:

Kursplats

Scandic Opalen samt Valhallabadet.

(fysisk träff):

Datum/Tider

(fysisk träff):

8/10, kl. 19.00-20.00.
2-3/11, ca tider se nedan.

Lördagen den 2 november:
08.00-16.30
Söndagen den 3 november: 08.00-16.45

Kursledare:

Nina Jonsson och Marika Sagré.

Kursinnehåll:

Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att idrotta i
vatten, Livräddning och säkerhet, Mekanik, Simningens ABC, Simteknik, Landträning,
Simidrotterna, Simlinjen, Planering, Kommunikation

Antagningsbesked:

VSSF skickar ut till alla anmälda deltagare om de har antagits eller ej, i samband med
att anmälningstiden utgång. OBS, det är viktigt att den anmälde har korrekta
uppgifter inmatat i systemet, speciellt en personlig E-postadress.

Antagningskrav:

1) Deltagaren ska ha genomfört och godkänts på SISU Idrottsutbildarnas
Grundutbildning för tränare, eller den tidigare utbildningen Plattformen.
- VSSF kontrollerar detta via IdrottOnline.
- I 1a hand antages Godkända och sedan ev. de som har påbörjat utbildningen.
2) Deltagaren ska ha ett aktuellt HLR-intyg, max 12 månader gammalt.
- Föreningens utb. ansvarig skickar in deltagarens intyg (PDF/Foto) till
kansli@vssf.nu i samband med anmälan.
3) Deltagaren fyller minst 16 år det år utbildningen genomförs samt vara simkunnig.

Kursavgift:

3 300 kr inkl. kurslitteratur (varav 2 300 kr fås tillbaka automatiskt efter godkänd kurs
via SSF Idrottslyftet). Avgiften faktureras av VSSF till respektive förening.

Kursintyg:

Skickas till föreningen efter genomgången och godkänd kurs. För att bli godkänd på
utbildningen till Simidrottsledare ska deltagaren ha gått igenom samtligt material i
webbutbildningen och gjort de uppgifter som tilldelats. Deltagaren ska vara närvarande
under hela den fysiska träffen och aktivt delta i diskussioner och uppgifter både på land
och i vattnet och få godkänt på livräddningstestet samt den examinationsuppgift som
kommer att genomföras under utbildningen.

Mat och Logi:

Fika och lunch ingår i kursavgiften. Ev. övernattning bokas av deltagarna själva.

Anmälan:

Sista anmälningsdag 23/9 enbart via denna länk:
http://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1279337
Det är viktigt vid anmälan att uppge en personlig e-postadress till deltagaren.
Anmälan är bindande vilket innebär att de kostnader som påförs VSSF avseende
utbildningen betalas i sin helhet (faktiska kostnader) av deltagaren/föreningen vid
avanmälan efter sista anmälningsdag.

Antal deltagarplatser:

Min: 12 st.

Max: 22 st.

Övrigt:

VSSF förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid alltför få anmälda kursdeltagare
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Förslag på boende (ingår ej i kursavgiften):

Scandic Opalen,
Engelbrektsgatan 73, 412 52 Göteborg
http://www.scandichotels.se/Hotels/Sverige/Goteborg/Scandic-Opalen/#.VEUXZRbEQjA
031-7515300
Ange Svenska Simförbundets rabattkod vid bokning: D359111200
Hotel Liseberg Heden
Sten Sturegatan 1, 411 39 Göteborg
http://liseberg.se/sv/hem/Boende/Hotell/Hotell-Liseberg-Heden/
031-750 69 00
(2 minuters gångväg)
Hotel Onyxen
Sten Sturegatan 23, 412 52 Göteborg
http://www.hotellonyxen.se/
031-810845
(3 minuters gångväg)
Hotel Lorensberg
Berzeliigatan 15, 412 53 Göteborg
http://www.hotel-lorensberg.se/
031-810600
(4 minuters gångväg)
First Hotel G, Göteborg,
Nils Ericsonsplatsen 4, 411 03 Göteborg
http://www.firsthotels.se/Vara-Hotell/Hotell-i-Sverige/Goteborg/First-Hotel-G
031-637 200
Sporterbjudande: http://www.firsthotels.se/Erbjudanden/FIRST-SPORT-DEAL/
(5-10 minuters spårvagnsväg – linje 2 och 13 från Centralen till Scandinavium – ligger vid Centralen i Göteborg
City Hotel (även som vandrarhem)
Lorensbergsgatan 6, 411 36 Göteborg
http://cityhotelgbg.se/
031-708 40 00
(10-15 minuters gångväg – ligger vid Avenyn i Göteborg
Göteborgs Vandrarhem
Mölndalsvägen 23, 412 63 Göteborg
http://www.goteborgsvandrarhem.se/comers/pages/
031-401050
(10-15 minuters gångväg – ligger vid Södra entrén till Liseberg)
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