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GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE - BARN/UNGDOM
7 oktober, kl 17:00 - 21:30
Grundutbildningen är den första utbildningen du går oavsett vilken åldersgrupp du tränar på barn- och 
ungdomsnivå. Utbildningen är på 4 timmar där innehållet är Svensk Innebandy Vill, Svensk Innebandys  
Utvecklingsmodell (SIU), spelet innebandy och ledarskap.

STEG 1 BLÅ
9 oktober, kl 09:00 - 17:00
Steg 1 Blå är nästa steg efter fullföljd Grundutbildning Barn och Ungdom. Utbildningen innehåller både teori och 
praktik, och innehåller delarna: Spelet, Innebandyfys, Idrottspsykologi, Ledarskap och Målvakt. I sin helhet är  
utbildningen på 9 timmar. Mot slutet av dagen hålls 2,5 h praktik i idrottshall, och ytterligare 30 min avslutning  
(denna i idrottshall eller teorisal).

Kurser med anmälan och info via Ibis:
https://www.innebandy.se/gotland/utbildningar/ga-en-utbildning/aktuella-utbildningar

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING - ATT NÅ FRAMGÅNG MED HJÄLP AV DIN 
VÄRDERADE RIKTNING
8 oktober, kl 09.00 - 12.00, inkl. Lunch 12.00-13.00, Best Western Strand Hotell
Inspirationsföreläsning med Jonas Värm och Stefan Forsman som har olika erfarenheter av ledaruppdrag inom  
innebandyn, bland annat från Storvreta och Sirius. De kommer prata om hur viktigt det är att ha en värderad  
riktning och att våra beteenden behöver leda oss mot den. Hur alla kring laget blir påverkade av detta och vikten 
av kontinuerlig uppföljning.

LICENSFORTBILDNING - LEKENS BETYDELSE GRÖN
8 oktober, kl 13:00 - 16:00, Solbergsskolans gymnastiksal
Utbildningen är 3h lång, där 1,5h är teori och 1,5 är praktik. Utbildningen fokuserar på hur vi med hjälp av leken 
tidigt kan träna in de innebandyspecifika färdigheterna vi vill utveckla på grön nivå. Förutom leken som  
arbetsmetod kommer utbildningen också att beröra ämnen som fysiska färdigheter, Svensk Innebandys  
Utvecklingsmodell och spelformer för lärande.

LICENSFORTBILDNING - TRÄNINGSPLANERING BLÅ
8 oktober, kl 13:00 - 16:00, Best Western Strand Hotell
Deltagaren får lära sig mer om hur man med hjälp av spelet i centrum kan bygga träningar där man aktivt jobbar 
med begreppen aktionsintensitet och lärtid. Kursen är 3h fördelad på 1.5h föreläsning och 1.5h Workshop där  
deltagaren får en fördjupad kunskap i Nyckelfaktor 7 och 8 i SIU-modellen utifrån spelet på BLÅ NIVÅ.

Kurs med anmälan via RF-SISU Gotland:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1646454
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