Inbjudan till föreningstränarutbildning för gevärstränare/ledare
Vi bjuder in till föreningstränarutbildning för ledare inom gevär i Umeå den 21–22 maj.
Föreningstränarutbildningen är just nu under en övergångsperiod till kommande steg 2 utbildning,
därför kan program och materialet justeras.
Utbildningen genomföras i samband med Krutgruppen Norr träningsläger för korthållskyttar i Umeå
inomhusskyttehall.
Föreningsledare och tränare från våra nordliga distrikt som har genomgått SvSF digitala steg 1
ledare utbildningen eller den tidigare utbildningen Biträdande föreningstränare är välkomna att
deltaga. Alla ledare, tränare eller föräldrar inom skyttet ta möjligheten och utbilda er i skytte och vår
föreningsverksamhet.
I utbildningen kommer att innehåll träningslära, mental träning, ledarskap och skjutteknik med
utgångspunkt från SvSF:s utbildningsplan och material för föreningstränare och steg 2 utbildning.
Om intresset är stort kommer vi att ordna fler utbildningstillfällen under sommaren och hösten. Till
det här utbildningstillfället kan vi erbjuda mat och reseersättning för alla deltagare och för som har
en bit att åka boende. Mer information om praktiska saker som program, speciella önskemål om
kost, tider och boende kommer efter anmälan.
Se till att genomgå den digitala steg 1 utbildningen för ledare i SvSF regi som hittas i SvSF:s
Utbildningsportal (utbildning.skyttesport.se). Utbildningsportalen hittas även via www.skyttesport.se
under Utbildning. Steg 1 är uppdelad i två delar:
 Steg 1 – Allmän del
 Steg 1 – Gevär
För intresserade finns även introduktionsutbildningar att gå för:
 Ny inom Svenska skyttesportförbundet
 Banskjutning Korthåll/50m och Gevär 6,5/300m
 Fältskytte korthåll och Gevär 6,5
 Luftgevär/10m
Vi hoppas att hinna med en kortare förträff med alla deltagare via Zoom under kvällstid innan
utbildningshelgen. Då hinner vi lära känna varandra lite bättre och gå igenom utbildningsmaterial,
ha en kort sammanfattning av Steg 1 och få lite tid och möjlighet att anpassa programmet till era
behov och förväntningar.
Anmälan: Anmäl er här alternativt maila anders.larsson2@sveaskog.se, senast 12/5.

Frågor kan ställas till:
Anders Larsson
Roger Blombäck

070-5446600
076-6776110

Norrbottens Skyttesportförbund i samarbete Umeå Skytteförening och Svenska
Skyttesportförbundet.

