Inbjudan till instruktörsutbildning Steg 3 florett
Svenska Fäktförbundets instruktörsutbildning Steg 3 syftar till att bygga vidare på Steg 1
och 2 med fokus på fäktteknik och långsiktig utveckling av fäktare. Målet är att
deltagarna efter genomgången utbildning ska kunna utbilda fäktare som satsar på
tävlingsfäktning.
Datum och tider
Kursen inleds lördagen den 17/6 kl 18 och avslutas torsdagen den 22/6 ca. kl 13. Obs!
Notera tiderna vid bokning av färja eller flyg.
Plats
Platsen är Gotland med boende på Kneippbyn tillsammans med årets Gotlandsläger.
Ledare
Kursledare är Henrik Lundegard, GFK. Kursansvarig är Peter Ejemyr, SvFF.
Avgift
Föreningarnas kostnad för kursen är 3000 kr för samtliga deltagare. Avgiften är starkt
subventionerad av medel från Idrottslyftet. Boende och måltider ingår, dock ej
reskostnader. 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 3kursen behöver inte göra någon ytterligare anmälan till Gotlandslägret, utan anmäler
sig enbart till SvFF enligt nedan.
Antal platser
Kursen är planerad för max 4 deltagare.
Fördelning av platser
I första hand fördelas platserna bland de sökande som vid ansökningstidens utgång
den 1/4 uppfyller samtliga förkunskapskrav (se nedan). Förtur ges till den som aktivt
och regelbundet är verksam som ledare eller instruktör vid sin förening. Bland dessa
fördelas platserna så att alla föreningar som ansökt får med deltagare.
Förkunskapskrav för Steg 3:
1. SvFF diplomerad Steg 2-instruktör.
2. SISUs Grundtränarutbildning nivå 2 (GTU2). (För att bli diplomerad steg 3instruktör krävs att man går GTU2 senast under 2017.)
3. Mycket god allmän kunskap och känsla för fäktning på avancerad nivå. En tydlig
roll som tränare, hjälptränare och/eller instruktör i sin förening.
Ansökan
Föreningar som önska skicka deltagare bör skyndsamt men senast den 1:a april fylla i
ansökningsformuläret på nedanstående länk: https://goo.gl/bM5vJq
Besked om antagning
SvFF meddelar senast den 15/4 vilka som antagits till kursen. Deltagare bör därefter
omedelbart boka resa.
Frågor besvaras av undertecknad, ejemyr@fencing.se, 0733-611000
Välkomna!
Peter Ejemyr
Svenska Fäktförbundet
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