UPPLANDS BOWLINGFÖRBUND
Distrikten inom SDF-Svealandsgruppen har härmed nöjet att inbjuda till en gemensam
tränarutbildning

Tränarutbildning, Grund
Tränarutbildning, grund är en fristående inledning inom
Svenska Bowlingförbundets tränarprogram. Utbildningen
bygger på materialet i den gamla
distriktstränarutbildningen som moderniserats och
anpassats för att harmonisera med samma metodik som
de efterföljande ETBF nivåerna.
Kursen riktar sig mot blivande klubb- eller halltränare som
arbetar med ungdomar och vuxna på breddnivå.
Kursen sker i Mora under fredag-söndag den 27–29
augusti. Boendet sker i enkelrum i Mora-parken som ligger i anslutning till hallen. Vi startar 17:00 på fredagen och
avslutar ca 10:30 på söndag förmiddag.
Då erfarenhetsutbyten mellan deltagarna är en viktig del av utbildningen så ser vi helst att alla deltagarna
övernattar på boendet. Kursavgiften inkluderar förutom kursen kost och logi. Kursen innehåller både teori och
praktiska övningar så deltagarna förväntas ta med sin bowlingutrustning.
Kursledare är Eva Larsson från Gislaved som har mångårig erfarenhet av att hålla tränarutbildning på denna nivå.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid färre än 8 anmälda deltagare eller om Coronaläget skulle
förvärras.

Fakta
Datum: 27–29 augusti 2021
Plats: Mora Parken, Parkvägen, Mora
Deltagaravgift: 3500 kr/deltagare (delar av beloppet kan ansökas som bidrag via projektstöd IF i Idrott Online). Vi
presenterar under kursen hur man går till väga. Deltagaravgiften faktureras till deltagarens förening.
Anmälan: Sker via mejl till bertilpetterson@telia.com senast den 31/7. Antal deltagare är begränsat till 20 st.,
först till kvarn gäller.
Anmälan ska skickas från deltagarens förening. Vid anmälan ange namn, personnummer, telefon, e-post och
förening i anmälan.
Övriga frågor: Kontakta Bertil Pettersson på telefon 070-213 40 27

Information från Upplands Bowlingförbund
För att stimulera föreningarna i Uppland att delta i utbildningen, kommer deltagare som representerar en
förening i Uppland att subventioneras med 2000 kr/person/förening. Subventionen utbetalas till föreningen och
för att få bidraget kommer deltagaren skriva på ett kontrakt att under säsongen 2021/2022 och 2022/2023 delta
vid fem (5) aktiviteter.

Postadress:
Upplands Bowlingförbund
C/o Monica Holmström
Birgittas väg 18
762 92 Rimbo

E-post: upplandsbowlingforbund@gmail.com
Hemsida: www.swebowl.se/upplamd

