Göteborg 2019-08-14

Simidrottsledarutbildning
(ersätter Simlinjeassistent – SA)
Förkunskapskrav för deltagaranmälan
•
•
•
•

Skall ha genomfört och vara godkänd på SISU:s Grundutbildning för tränare alt.
Plattformen. Mer om information hittar ni på SISU Idrottsutbildarnas hemsidor.
Skall ha giltigt HLR-intyg, max 12 månader gammalt.
Skall fylla 16 år det året utbildningen genomförs.
Skall vara simkunnig, p.g.a. vattenövningar inkl. livräddningsprov ingår i kursplanen.

Studieförfarande
Utbildningen består av en del på webben, som görs inför den fysiska träffen. Den uppskattade
tiden på webben ligger på ca 20 studietimmar och den fysiska träffen är på 20 studietimmar, vilket
motsvarar två dagars fysisk utbildning (en studietimme är 45 minuter).
Exempel anmälningsförfarande och genomförande plan
V. 1
Sista anmälningsdag.
V. 1-3
Webbutbildningsmaterial skickas ut till deltagaren av SISU Idrottsutbildarna, VSSF
genomför övrig praktisk administration.
V. 3
Webbintroduktion med kursledare, ca 1 timma via Skype.
V. 3-7
Deltagaren gör självstudier på webben samt i egna föreningen, upp till 19 timmar.
V. 7
Den fysiska träffen (helgen) sker på en utbildningsort.
Syftet med utbildningen
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaperna som behövs för
att verka som assisterande ledare för simgrupper och/eller vattenpolo på samtliga nivåer i
simidrottsföreningen. Syftet är också att deltagaren får lära av och utbyta erfarenheter med de
andra deltagarna.
Mål med utbildningen
Ledaren ska efter utbildningen:
•
•

kunna verka som assisterande ledare i föreningens verksamheter: simskola,
simträningsgrupper och vattenpolo.
ha grundläggande förståelse för föreningens verksamhet och hur den samverkar och
hänger ihop.

Utbildningsorter
Vill föreningen/föreningar att VSSF förlägger den fysiska träffen (helgen) på en specifik ort så skall
man till VSSF garantera att minimum 10 deltagarna uppfyller förkunskapskraven.
Utbildningskalender HT 2019
Anmälan
Utbildning 1:
23/9
Utbildning 2:
? 22/11
Utbildning 3:
? 22/11

Webbträff
8/10
? 1-5/12
? 1-5/12

Fysisk träff
2-3/11 2019
4-5/1 2020
4-5/1 2020

Utb. Ort
Göteborg
?
?

Med vänlig hälsning
VSSF Utbildningskommitté
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