UTBILDNINGSHELG 27-28 AUGUSTI!
Varmt välkomna till Badminton Swedens utbildningshelg som går av stapeln den sista helgen i
augusti i Uppsala. Innehållet under utbildningshelgen är uppdelat i fyra olika teman: Barn och
ungdom, trygg badminton, avancerad nivå samt tävlingsledare.

FYRA OLIKA TEMAN





Trygg badminton
Barn och ungdom
Avancerad nivå
Tävlingsledare

Utbildningshelg
Uppsala

VÄLKOMNA!

27-28 aug
2022

INNEHÅLL
Detta år erbjuder vi ett utbildningsprogram för att locka så många föreningar som möjligt från hela
Badmintonsverige. Utöver bas och fördjupningskurser i det reguljära utbildningsprogrammet så har vi
även kompletterat med en rad föreläsningar och clinics som vi tycker känns extra intressanta och
spännande. Se hela kursprogrammet nedan. Detta år subventioneras samtliga kursavgifter i sin
helhet av Badminton Sweden.

KURSPROGRAM
Shuttle Time 27 augusti 09.00 – 16.00
BWF:s gedigna koncept med lektionsplaner och lärarhandbok ger dig som leder nybörjargrupper
användbara verktyg inför planering och genomförande av kommande säsong. Endagskurs.
Kursavgift: 1200 kr. Perfekt att kombinera med ”Teknik och taktik clinic bas” på söndag.

Föreläsningar och arbetspass ”Trygg badminton” 27 augusti 09.00 – 12.00
 Trygg idrott - Riksidrottsförbundet
 Nya riktlinjer barn och ungdomsidrott – Riksidrottsförbundet
 Arbetspass barn och ungdomsidrott
Kursavgift: 400 kr.

Teknik och taktik clinic basnivå 28 aug 09-00 – 16.00
Kursen är ett komplement till kurserna Shuttle Time och Badminton ABC med fokus på
slag- och fotarbetesteknik. Endagskurs.
Kursavgift: 900 kr. Kursledare: Simon Knutsson. Kursen hålls i Fyrisfjädern. Perfekt att kombinera
med ”Shuttle Time” eller Föreningsutbildning steg 3.

Teknik och taktik avancerad nivå – 27-28 augusti med start 09.00
Kursen fokuserar på de viktigaste punkterna inom racketteknik, fotarbete, taktik och
spelförståelse.Målgrupp: Erfarna tränare som gått minst Coach level 1 och tränar tävlingspelare på
hög nivå. Kursledare PH Croona. Kursen hålls i Fyrisfjädern.
Kursavgift: 2100 kr. Utbildningen går ej att kombinera med andra kurser.

Föreningsutbildning steg 3 - 27 augusti 13.00 – 17.30
Nivå tre i Svenska Badmintonförbundets föreningsutbildning. Kursen ger en praktisk tillämpning av
kursmomenten i del två, med särskilt fokus på: träningsinnehåll, feedback, struktur, samt hur vi
arbetar med progression från nybörjare till tävlingsspelare ungdom. Kursen vänder sig till barn och
ungdomstränare i klubbmiljö. Förkunskapskrav: Föreningsutbildning steg 2. Perfekt att kombinera
med förmiddagspasset ”Trygg badminton” samt ”Teknik clinic bas” på söndagen.
Kursavgift: 700 kr

Tävlingsledarutbildning 27-28 augusti med start 09.00.
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.
Kursavgift: 2100 kr. Kursledare: Mia Thorsélius. Kursen hålls i teorisal i Fyrishov. Utbildningen går
ej att kombinera med andra kurser.

Kvällsföreläsning med gästföreläsare – 18.30 middag. 19.30 föreläsning
Lördagskväll bjuds alla deltagare på en kvällsföreläsning av expert inom forskningsområdet barn
och idrott. Deltagarna bjuds även på middag på Fyrishov.
KURSAVGIFTERNA inkluderar måltider, dvs fika och lunch under kursdagarna, samt middag lördag kväll.
Meddela ev önskemål om specialkost. OBS! Detta år subventioneras samtliga kursavgifter i sin helhet av
Badminton Sweden.
ÖVERNATTNING i Uppsala bekostas och bokas av deltagaren själv.
Förslag på närliggande boende: Fyrishov Stugby & Camping, Scandic Nord, Scandic Upplandia och Air
BnB. För rese och boendekostnader under utbildningshelgen finns möjlighet att söka projektstöd
genom föreningsutveckling. Kontakta claes.johansson@badminton.nu för att föra dialog kring detta.
SISTA ANMÄLNINGSDAG 12 augusti. Anmäl till samtliga kurser görs på denna länk.

PRAKTISK INFORMATION UTBILDNINGSHELGEN 27-28 AUGUSTI
PLATS: Uppsala. Praktiska moment på Fyrisfjädern, teorimoment och föreläsningar på Fyrishov.
Samtliga måltider på Fyrishov.
DELTAGARAVGIFT:
Detta år subventioneras samtliga kursavgifter i sin helhet av Badminton Sweden.
För rese och boendekostnader under utbildningshelgen finns möjlighet att söka projektstöd genom
föreningsutveckling. Kontakta claes.johansson@badminton.nu för att föra dialog kring detta.

ANMÄLAN OCH FÖRKUNSKAPSKRAV: Senast 12 Augusti, klicka på anmälningslänken längre ned
för att komma till anmälningssidan. Anmäler du dig till någon av kurserna under utbildningshelgen så ingår
måltider (Lunch lördag och söndag samt middag lördagkväll). Meddela ev önskemål om specialkost. Vid
anmälan står utbildningens förkunskapskrav beskrivet, var noggrann att läsa igenom detta innan du
anmäler dig. Vi uppmuntrar er att, om möjligt, anmäla er till flera kurser under utbildningshelgen för att få
en fullspäckad helg med badminton!
ANMÄL DIG HÄR: https://www.badminton.nu/Utbildning/anmaldighar/

Vi ser fram emot att träffa tränare och ledare från hela
Badmintonsverige som vill utvecklas och ha en riktigt givande
helg tillsammans med badmintonkollegor!

VÄLKOMNA!
Hannes Andersson
Utbildningsansvarig, Badminton Sweden
hannes.andersson@badminton.nu
073-8073054

Välkomna på en
utbildningshelg med
mycket glädje,
kunskap och
inspiration!

