ELTIDSUTBILDNING
Föreningarna inom Stockholms Friidrottsförbund erbjuder tillsammans ett av landets bredaste
tävlingsutbud och distriktets ambition är att med utbildning möta behovet av så många och
kompetenta tävlingsfunktionärer som möjligt.
KURSLEDARE
Roger Karlsson och Erik Isaksson
ANMÄLAN
Senast måndagen den 10 januari via formulär på www.08fri.se > UTBILDNINGAR >
Tävlingsfunktionär > Anmälan. Det finns plats för max 10 deltagare. Vi tillämpar principen ”först till
kvarn” i kombination med att säkerställa spridning mellan olika föreningar.
TID OCH PLATS
Utbildningen genomförs i Sätrahall och i Storängshallen i samband med tävlingen Scandic Indoor
Games enligt nedan:
Tisdagen den 18 januari kl. 18.00 – 21.00
Innehåll: Teori
Plats: Sätrahall
Onsdagen den 19 januari kl. 18.00 – 21.00
Innehåll: Praktisk hantering av eltidsutrustning och målfotoläsning
Plats: Sätrahall
Lördagen den 29 januari preliminärt kl. 08.00 – 16.00
Innehåll: Praktik i samband med Scandic Indoor Games
Plats: Storängshallen, Huddinge
Anmärkning: Endast halva utbildningsgruppen gör praktik denna dag, vilka bestäms i samband
med utbildningstillfället den 19 januari.
Söndagen den 30 januari preliminärt kl. 08.00 – 16.00
Innehåll: Praktik i samband med Scandic Indoor Games
Plats: Storängshallen, Huddinge
Anmärkning: Endast halva utbildningsgruppen gör praktik denna dag, vilka bestäms i samband
med utbildningstillfället den 19 januari.
KALLELSE
Skickas ut till respektive deltagare via e-post en vecka före kursstart.
KOSTNAD
2 600 kr/deltagare faktureras klubben efter avslutad kurs och inkluderar föreläsningar, praktikpass,
kurslitteratur samt förtäring.

ÅTERBUD
Skall alltid meddelas till info@08fri.se. Återbud som sker senare än tre dagar före kursstart
debiteras med 500kr (gäller även sjukdomsfall som inte verifieras med läkarintyg).
ÖVRIGT
Efter genomförd och godkänd utbildning blir du eltidtagare på distsriktsnivå. Vidareutbildning finns
sedan till eltidtagare på nationell nivå. Den genomförs i Svenska Friidrottsförbundets regi.
FRÅGOR
Besvaras när det gäller anmälan och andra praktiska frågor av 08fri.s verksamhetschef via e-post
info@08fri.se eller telefon 08 – 615 68 35. Frågor kring utbildningens innehåll och upplägg
besvaras av kursledare Roger Karlsson via e-post roger@karlssons.org.

VÄLKOMMEN!

