Inbjudan till Lagledarutbildning
Har du varit verksam som ledare för barn och ungdomar eller är du
intresserad av att bli det? Då är SIFs lagledarutbildning någonting för dig!
SIFs Lagledarutbildning vänder sig till dig som är över 18 år och som är
intresserad av att leda barn och ungdomar. Lämplig bakgrund är att du t ex
har gått Ungdomsledarutbildning (ULK) eller Ung Generation SIF (UG) , har
arrangerat ungdomsverksamhet i din egen förening eller att du till exempel
vill medverka vid Lag SM som lagledare, förälder eller medhjälpare.
Innehåll, syfte och utbildningsmål

Under dagen kommer vi att ta upp följande ämnen:
-

Lag SM: genomgång av grenar och reglemente
FEIF Youth Cup och FEIF Youth Camp
Barn och ungdomars utveckling i olika åldrar
Grupprocesser
Grundläggande ledarskapsteorier
Feedback

Kärnan i utbildningen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om
ledarskapet för barn och unga och goda kunskaper om Lag SM och den
internationella ungdomsverksamheten inom FEIF. Det övergripande syftet
är att skapa och öka intresset för att vara aktiv som ledare för barn och
ungdomar inom SIF.

Anmälan, datum och kostnader

Kursen hålls lördag den 8 april kl 9:30-17:00 i Västerås. Anmälan sker till
svenska@icelandichorse.se senast den 31 mars. Ange kontaktuppgifter,

ålder, ev matallergier och vilken lokalförening du tillhör. Ange även om du
gått någon av utbildningarna ULK eller UG. Kursen är kostnadsfri men för
att säkerställa ditt deltagande så betala in en anmälningsavgift på 100 kr
vid din anmälan till bg 5035-7524 och ange namn och ”Lagledarutbildning”.
Avgiften återfås vid genomförd kurs.
Kursledare är deltagare från Ungdomssektionen och Ulrika Backan, ULKutbildare och rid- och pedagogiklärare vid hippologutbildningen vid
Wången.

Välkommen med din anmälan!
SIFs ungdomssektion
Hästnäringens Ungdomssatsning, HUS, finansieras via Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS)
genom totalisatoravtalet mellan staten och trav-/galoppsporten. Av HNS ekonomiska medel avsätts
varje år ett belopp för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar.

