Inbjudan till grundutbildningsvecka på Gotland
21-27 juni, 2015
Svenska Fäktförbundets utbildningsplan inleds med SISU-kursen Plattformen samt vår
egen utbildning Grundkurs för Fäktledare och Föräldrar (Gruff). Dessa utgör
förkunskapskrav för Instruktörskurs Steg 1.
Nu erbjuder vi – i Samarbete med SISU-Gotland – båda dessa kurser parallellt med årets
traditionella Gotlandsläger att gå Plattformen och Gruff. Vi vänder oss till dig som planerar
att gå instruktörskurs Steg 1 kanske nästa år, till dig som börjat som ledare eller
hjälpinstruktör och till dig som är intresserad förälder. Det går att välja att bara gå den ena
av dessa båda kurser. Det går också att välja eget boende, inte tillsammans med fäktlägret.
Datum och tider
Plattformen ges av SISU Gotland från fm. måndag den 22/6 t.o.m fm. onsdag den
24/6. Gruff arrangeras av SvFF torsdag 25/6 samt fredag 26/6.
Plats
Kurslokalen ligger på gångavstånd från Kneippbyn.
Ledare
Kursledare på Plattformen är från SISU Gotland, Kursledare på Gruff är Ana ValeroCollantes, SvFF.
Avgift
Föreningarnas kostnad för båda kurserna och boende är 2000 kr för samtliga deltagare.
Avgiften är starkt subventionerad av medel från Idrottslyftet. Boende och måltider ingår,
dock ej reskostnader. Har man eget boende och enbart vill gå Gruff utgår ingen avgift.
Eget boende och Plattformen kostar 1000 kr. Föreningarna bör undersöka möjligheten
till kommunala bidrag. Efter besked om antagning ska avgiften betalas senast den 1/5 till
SvFFs bankgiro 124-7956.
Boende och måltider
SvFF bokar boende och måltider, vilka ingår i kursavgiften. Obs! Deltagarna i Steg 2kursen behöver inte göra någon ytterligare anmälan till Gotlandslägret, utan anmäler
sig enbart till SvFF enligt nedan.
Antal platser
Kurserna har ett maxantal på 16 deltagare men förväntas inte bli övertecknade.
Ansökan
Föreningar som önskar skicka deltagare bör skyndsamt men senast den 1:a april fylla
i ansökningsformuläret på nedanstående länk: http://goo.gl/forms/eWg84OtIzZ
Besked om antagning
SvFF bekräftar senast 15/4 vilka som antagits till kursen. Deltagare bör därefter
skyndsamt boka resa.
Frågor besvaras av undertecknad, ejemyr@fencing.se, 0733-611000
Välkomna!
Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet
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