VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDET INBJUDER TILL UTBILDNING
UNDER BALTIC SEA SUMMER FENCING CAMP 2015

GOTLAND – EN KORT
RESA LÅNGT BORT
Gotland – en speciell plats, mitt
i Östersjön. Nära i restid från
svenska fastlandet, men med
en känsla av att vara mycket
längre bort. En känsla skapad av
det säregna landskapet, de fina
sandstränderna och det ständigt
närvarande havet.

BOKA RESA
OCH LOGI
0771-22 33 50
idrottsresor@destinationgotland.se

SVENSKA FÄKTFÖRBUNDETS UTBILDNINGAR UNDER GOTLANDSLÄGRET
Under Gotlandslägret planerar Svenska Fäktförbundet ett flertal utbildningar för bl.a. nuvarande och framtida instruktörer
och föreningsledare. Formella inbjudningar kommer att publiceras på fencing.se i början av februari.
Anmälan sker direkt till SvFF senast 1 april och SvFF meddelar sedan senast 15 april vilka som blivit antagna.
A: Introduktionskurser till fäktning och ungdomsidrott
GRUFF (Grundkurs för fäktledare och föräldrar). Kursen ger en grund inom områden som är viktiga för att man ska
kunna bidra till en bra fäktverksamhet, alltså en slags fäktningens allmänbildning. GRUFF passar utmärkt för ledare/
blivande ledare och inte minst för medföljande föräldrar.
Plattformen (SISU Gotland) är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning på basnivå. Här lär man sig grunderna för
att blir en positiv och självständig idrottsledare för barn och ungdomar. Deltagarna utvecklar sina ledaregenskaper och
knyter nya kontakter med andra ledare inom olika idrotter.
Tänk på att båda dessa kurser är förkunskapskrav till Instruktörskurs Steg 1.
Aktiv ledare, är ingen formell kurs men här erbjuds du att delta i lägrets ledarverksamhet den tid som är utöver
GRUFF och Plattformen.
B: Instruktörskurser Steg 2 (värja resp. florett)
En kurs för florettister och en kurs för värjinstruktörer med max 8 platser per kurs. Behörig att söka är den som är SvFFdiplomerad Instruktör Steg 1. Meriterande är att ha varit aktiv som instruktör i sin hemmaförening under minst ett år.
Kursen integreras i Gotlandslägret genom att lägrets yngre deltagare är elever.
C: Instruktörskurs Steg 3 värja
Kursen har 6 deltagarplatser. Även här är utbildningen integrerad i lägret genom att instruktörseleverna lektionerar och
agerar ledare för lägergrupper. Förkunskapskrav är SvFFs Instruktörskurs Steg 2. Platserna kommer att fördelas med
hänsyn till hur aktiva de sökande är som instruktörer i sina hemmaföreningar. För Steg-3-diplom kommer det också att
krävas att man genomgått SISU-kursen Grundtränarutbildning 2.
Kurskostnaderna är starkt subventionerade av Idrottslyftet och avgiften (inkl. boende och måltider men exkl. resa) är
2 000 kronor, oavsett kurs. Har man eget boende och enbart vill gå GRUFF utgår ingen avgift. Eget boende och Plattformen kostar 1 000:-. Föreningar bör undersöka möjligheten till kommunala ledarutbildningsbidrag.
FRÅGOR om SvFFs utbildningar besvaras av Peter Ejemyr, ejemyr@fencing.se, 0733–61 10 00
Mer info: fencing.se Sök: Information om 2015 års instruktörsutbildningar.

IDROTTENS Ö är ett samarbete mellan Destination Gotland, Svenska Spel och
Idrottsförbundet på Gotland i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

