Utbildningshelg
Uppsala

VÄLKOMNA!

14-15 sept
2019

UTBILDNINGSHELG I UPPSALA 2019
Varmt välkomna till Badminton Swedens traditionsenliga Utbildningshelg, denna
gång i Uppsala, med massor av banor att tillgå i Fyrisfjäderns hall!
Som vanligt erbjuder vi ett basprogram för att locka så många föreningar som möjligt
från hela Badmintonsverige. I år blir det dessutom en internationell prägel, med
tränare från hela Europa som deltar i Badminton Europes Coach Level 2 Tutors course,
dvs instruktörsutbildning för nivå 2. Helgen bjuder även på efterlängtad premiär för
tränarutbildningen Coach Level 2 för svenska tränare. Se hela kursprogrammet nedan.

KURSPROGRAM
Shuttle Time 14 sept
BWF:s gedigna koncept med lektionsplaner och lärarhandbok ger dig som leder nybörjargrupper
användbara verktyg inför planering och genomförande av kommande säsong. Endagskurs.
600 kr.
Badminton ABC 14 sept
Endags tränar- och ledarutbildning för nybörjargrupper, med mer fokus på teknikutlärning än Shuttle
Time-kursen.
900 kr. Kursledare: Jens Eriksson. Kursen hålls i Fyrisfjädern.
Teknikfördjupning Basnivå 15 sept
Kursen är ett komplement till kurserna Shuttle Time och Badminton ABC med fokus på
slag- och fotarbetesteknik. Endagskurs.
900 kr. Kursledare: Jens Eriksson. Kursen hålls i Fyrisfjädern.
Coach Level 1 Tränarutbildning 14-15 sept
Nivå ett i BWF:s tränarstruktur. Avslutande Del 2 går 18-19 jan 2020.
3 600 kr. Kursledare Thomas Aidehag. Kursen hålls i Fyrisfjädern.
Coach Level 2 Tränarutbildning 13-15 sept
Nivå två i BWF:s tränarstruktur. Kursen vänder sig till certifierade Coach Level 1-tränare, eller
motsvarande. Även meriterade elitspelare kan gå kursen. Del 2 går 29 nov-1 dec 2019.
5 400 kr. Kursen hålls i Fyrisfjädern med teoripassen i Fyrishov.
Coach Level 2 Tutorutbildning 13-15 sept
Tutor betyder instruktör, så denna kurs vänder sig till dig som är kursinstruktör för Coach Level 1 eller har
motsvarande kunskaper. Även meriterade elitspelare kan gå kursen. Intresseanmälan. Kostnadsfri.
Tävlingsledarutbildning 14-15 sept. Kursen för dig som vill lära dig allt om att vara matchledare under
seriematcher, sköta tävlingsplanering och hur man bemannar och sköter sekretariat under tävlingar.
1 800 kr. Kursledare: Mia Thorsélius. Kursen hålls i teorisal i Fyrishov.
KURSAVGIFTERNA inkluderar måltider, dvs fika och lunch under kursdagarna, samt middag lördag kväll.
Meddela ev önskemål om specialkost.
ÖVERNATTNING i Uppsala bekostas och bokas av deltagaren själv.
Förslag på närliggande boende: Fyrishov Stugby & Camping alt Scandic Nord.
Specialpris på Scandic Nord med bokningskod: FYR120919, senast 11 augusti.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 8 augusti. Anmäl genom att klicka här.
Vi ser fram emot att träffa tränare och ledare från hela Badmintonsverige som
vill utvecklas och ha en riktigt givande helg tillsammans med badmintonkollegor!
För mer information, kontakta Åsa Strindlund

Tel 0709-60 63 93

utbildning@badminton.nu

