Inbjudan Digital föreningsutbildning del 1
Svenska badmintonförbundet bjuder in till inspirations- och utbildningskväll riktad till föreningar
runt om i Sverige, stora som små.
Kvällen syftar till att hjälpa klubbar i sin utveckling av spelare och kommer behandla såväl nycklar
och tips hur vi motiverar spelare, men även hur vi ger dem goda förutsättningar för inlärning av
teknik i fotarbete och racket. Både strukturellt och organisatoriskt, men även genom vårt ledarskap.
Utbildningen är det första steget i en tredelad utbildning Svenska badmintonförbundet erbjuder
föreningar.
När:
Utbildningen kommer genomföras vid 4 separata tillfällen före sommaren. Välj det datum som
passar er bäst.
Torsdag 10/6 18.30 – 20.30
Tisdag 15/6 18.30 – 20.30
Onsdag 16/6 18.30 – 20.30
Måndag 21/6 18.30 – 20.30
Målgrupp:
Teoretisk utbildning riktat mot ansvariga i föreningar för struktur och träning. Kan t.ex. vara
ordförande/styrelse, huvudtränare, sportsligt ansvariga. Det vill säga, den/de som bestämmer
organisation, bemanning och innehåll på träningarna i föreningen.
Syfte:
-

Genomgång av föreningsmiljö, struktur och organisation för att optimera motivation för vidare
träning och teknikinlärning för barn och ungdom.
Allmänna riktlinjer Innehåll (slag) för nybörjare och fortsättningsspelare.

Innehåll:
-

Varför teknikträning?

-

Nycklar för spelarinlärning av teknik och motivering av spelare för fortsatt träning
o Miljö
o Struktur i organisation
o Struktur i träning
o Val av tränare

-

Vad lär vi ut från grunden
o Vilka slag?
o Hur gör vi progression?
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Anmälan:
Senast Torsdag 3 Juni via formulär på utbildningsplattformen. Anmälan sker på respektive länk
bredvid utbildningens datum nedan. Möteslänk för uppkoppling till Teamsmötet skickas i anslutning
till sista anmälningsdag efter vi har mottagit samtliga anmälningar.
Vid anmälan ange:
-

Namn
Förening
Funktion i föreningen
antal aktiva spelare i föreningen (ungefär)
antal aktiva tävlingsspelare (licensierade, ungefärligt antal)

Anmälningslänkar
Torsdag 10/6 18.30 – 20.30 - https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1504074
Tisdag 15/6 18.30 – 20.30 - https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1504082
Onsdag 16/6 18.30 – 20.30 - https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1504085
Måndag 21/6 18.30 – 20.30 - https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1504087

Utbildare
Thomas Csiffary
Projektansvarig Barn- och Ungdomsidrott Badminton Sweden och assisterande sportchef.

Kostnad
Gratis.

Vänliga hälsningar,
Hannes Andersson, Claes Johansson och Thomas Csiffary
Föreningsutveckling och utbildning
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