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Scanna dig direkt
till vår hemsida.
Följ & gilla oss
på Facebook
facebook.com/sthlmidrott
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Anmälan
Information:

Avbokningsregler:

Sandra: 08-627 40 90, sandra.ohlson@stockholmsidrotten.se
Carina: 08-627 40 95, carina.sjolander@stockholmsidrotten.se

Gäller alla kurser och föreläsningar utom FaR®-kurser
och konferenser:
Om avbokning sker senare än en vecka före kurstillfället debiteras hela kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.

Anmälan:

Intresseanmälan till utbildningarna (ej uppdragen, vänligen
kontakta er föreningsutvecklare angående dessa) sker på vår
hemsida www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
Där finns en anmälningslänk samt information om varje
utbilding. Efter att en korrekt anmälan gjorts får du ett kvitto
mailat till dig. Observera att kvittot är ett bevis på att anmälan
kommit in, inte att du har fått plats på utbildningen.
Kallelse:

Mailas ut till alla antagna cirka en vecka innan kursstart.
Anmälningsavgift:

I inbjudan vid respektive utbildning framgår det vad som ingår i kursavgiften. Kursavgiften faktureras alltid i efterhand.
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FaR®-kurser:
Om avbokning av FaR®-kurserna sker:
• minst 4 veckor före kurstillfället debiteras ingen kursavgift.
• senare än 3 veckor före kurstillfället debiteras 50 % av
kursavgiften, om det ej kan styrkas med läkarintyg.
Då debiteras 200 kr.
• senare än 1 vecka före kurstillfället debiteras hela
kursavgiften om det ej kan styrkas med läkarintyg.
Då debiteras 200 kr.
Gäller alla uppdrag:
Om avbokning av uppdraget sker senare än två veckor innan
genomförandetillfället debiteras hela uppdragskostnaden.

Vi utbildar och utvecklar idrotten!
Vissa föreningar har en förmåga att hela tiden utveckla sin
verksamhet. De får nya medlemmar och har fullt upp i varje
årskull. De är duktiga på att rekrytera nya ledare och att ta
till vara på de ledare som finns i organisationen. De har inga
ekonomiska problem och sponsorerna hjälper mer än gärna
till. Att rekrytera till styrelseuppdrag och andra förtroendeposter går smidigt med en väl fungerande valberedning.
Långt ifrån alla föreningar passar in på ovanstående beskrivning. Vad är det då som skiljer en väl fungerande verksamhet jämfört med en förening i motvind? Svaret är enkelt.
De föreningar som satsar på utbildning utvecklas.
Vi är alla verksamma i en förening som har en positiv utvecklingsmiljö, där vi sår nya frön i form av ideér sprungna
ur den tid vi lever i. Ideérna får näring och fäste i organisationen och fröet (idén) kan gro. I det goda klimatet utvecklas
fröet till en planta för att sedan blomma ut. En blomstrande
föreningsverksamhet är ju vad vi alla eftersträvar och för att

föreningsverksamheten ska fortsätta att blomstra gäller det
att vi tillför näring hela tiden. Den som slutar att bli bättre
slutar snart att vara bra, heter det som bekant.
Beskrivningen ovan gäller en förening i utveckling, kanske din.
I såväl styrelsearbetet som det aktiva ledarskapet i idrottshallen eller på planen så behövs utbildning som näringskälla.
Att investera i utbildning är att investera för framtiden.
SISU Idrottsutbildarna Stockholm är distriktets idrottsföreningars egna utbildningsorganisation. Ta därför hjälp av oss
för att kartlägga just din förenings utvecklingsbehov. Ring eller
maila till oss för att få veta mer, bolla en idé eller boka in
ett besök med en av våra föreningsutvecklare, se sida 48. Vi
har stor erfarenhet av att stärka engagemanget och utveckla
individer och organisationer på alla nivåer. Vårt utbud riktar
sig till aktivitets- och organisationsledare samt aktiva.
Vi är där när idrotten lär!
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Utvecklingsprojekt
Idrottslyftet
SISU Idrottsutbildarna Stockholm är till för att stödja din förening. Via Idrottslyftet har din förening möjlighet att få stöd
och resurser att utveckla verksamheten med ett tydligt fokus
på kvaliteten i föreningens barn- och ungdomsverksamhet,
7-25 år.
Skattnings- och Analysverktyg

Med hjälp av ett enkelt arbetsmaterial, Skattnings- och Analysverktyget, kartlägger och analyserar ni er förening utifrån
er nuvarande verksamhet på ett enkelt och effektivt sätt. Det
framför allt synliggör, sorterar och prioriterar föreningarnas
utvecklingsbehov, vilket i sin tur ger föreningen möjlighet
att söka bidrag för att förbättra och utveckla sin verksamhet
utifrån intentionerna i Idrotten Vill. (Idrotten Vill handlar om
idrottens idé där RF´s medlemmar har skapat gemensamma
riktlinjer för idrottens utformning i förbund och föreningar.)
Skattnings- och Analysverktyget ger er också möjligheten att
tillsammans med SISU Idrottsutbildarna skapa en långsiktig
plan för utbildnings- och utvecklingsverksamhet.
6

Steg 1. Ta kontakt med er föreningsutvecklare, se sid 48, för
att ta del av verktyget och för att komma igång med arbetet.
Om ni redan gjort detta kan ni gå direkt till steg 2 och göra er
ansökan.
Steg 2. Utifrån er kartläggning och ert analysarbete som
genomförts i föreningen skall ni konkretisera era framtida
behov och utvecklingsarbete. Använd din föreningsutvecklare
som bollplank i detta arbete. Välkommen med din ansökan!

Fotograf: Kerstin Andersson

7

Världens bästa coach
Du som tränare och ledare inom barn- och ungdomsidrotten
spelar en stor roll. Det är ofta ditt sätt att leda och vara som
avgör hur den aktive idrottaren trivs. Din roll som ledare
består inte enbart av att lära ut idrottslig teknik utan också
av att förmedla idrottens grundläggande värderingar. Som ett
verktyg för detta har SISU Idrottsutbildarna producerat boken
Världens bästa coach som ingår i materialet Värdefullt.
Världens bästa coach förmedlar tips och idéer till coacher
och föräldrar. Materialet vill utveckla barn och ungdomar
genom idrotten och skapa förutsättningar för att unga idrottare
ska bli vinnare både i idrotten och i livet.
I materialet för Världens bästa coach hittar du kraftfulla
coachingverktyg och praktiska metoder som du som coach
kan använda för att jobba med dina idrottare.
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Ämnen vi tar upp:

• Vilken värdegrund utgår jag ifrån i mitt ledarskap?
• Vad är en vinnare och hur skapar jag dem?
• Hur skapar jag förutsättningar för barn att utvecklas?
Kontakta er föreningsutvecklare (se kontakt sid. 48) för
att få hjälp på traven till att bidra till att svensk idrott blir
världens bästa.

Vinnande Förening
Vinnande Förening är en utbildningssatsning för styrelseledamöter där vi ser över arbetsformer och ansvarsfördelning
i föreningen. Vi ger verktyg för att formulera målbilder och
verksamhetsplaner så att struktur, effektivitet och engagemang ökar. Vi ger hjälp till självhjälp!
Vi har hittills genomfört nio omgångar av Vinnande Förening
med 100 % nöjda föreningsrepresentanter! Låt er förening
bli en av dem som nästa gång får chansen att utvecklas. Blir
efterfrågan större än antalet platser förbehåller vi oss rätten
att göra ett urval av vilka föreningar som får delta.
Vinnande Förening ingår även i Idrottens föreningslära, se
sid 27. Kontakta er föreningsutvecklare eller Kristoffer Berg
(se kontakt sid. 48) för mer information.
För mer information, läs mer på
sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
(under ”Vårt utbud”)
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Helhet ger delaktighet - få fler att dra åt samma håll
Policydokument är framtaget, värdeord finns nedskrivna och
föreningens gemensamma förhållningssätt har tagits fram.
Men ändå har det inte blivit någon förändring. Som förening
vet ni vart ni vill men hur får ni det att fungera hela vägen ut i
verksamheten bland ledare, föräldrar och aktiva?
Att få alla i föreningen att dra åt samma håll, dvs få er verksamhet att leva efter värdegrunden, är ett spännande jobb
som skapar engagemang och klubbkänsla. I programmet
Helhet ger delaktighet – få fler att dra åt samma håll bidrar
ni med ert engagemang, vi tar kostnaderna.
Vi har två träffar med era ledare där innehållet anpassas efter
föreningens storlek och antalet ledare, däremellan sker ett
utvecklingsarbete i mindre grupper. Programmet avslutas
med en gemensam träff där ledarna samlas och analyserar
sina erfarenheter av arbetet med värdegrunden. Uppskattad
tidsåtgång mellan den första och den avslutande träffen är
2 - 3 månader.
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Programmet rymms inom Värdefullt, dvs SISU Idrottsutbildarnas satsning på värderingsfrågor inom idrotten.
Kontakta er föreningsutvecklare eller Kristoffer Berg
(se kontakt sid. 48) om du vill veta mer om programmet och
hur det kan anpassas till din förenings förutsättningar.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd
Statligt Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) är avsett att stödja
ungdomsverksamheten mellan 7-20 år i föreningarna
(from 2014-01-01 gäller 7-25 år).
Ansökan om LOK-stöd ska göras via IdrottOnline Klubb.
IdrottOnline klubb underlättar administrationen och informationen i föreningen. Ni som använder medlemsregistret
i IdrottOnline har även möjligheten idag att hantera allt
gällande LOK- stödet, direkt i IdrottOnline. Det innebär
att föreningens samtliga LOK-stödsberättigade aktiviteter
kan föras, med närvaro, direkt i systemet. Beroende på
vilken kommun man tillhör kan även möjligheten finnas
att använda underlaget i IdrottOnline som underlag till
kommunens redovisning.
SISU Idrottsutbildarna Stockholm erbjuder utbildningar
inom IdrottOnline, se sid 14. Kontakta er föreningsutvecklare (se kontakt sid. 48) om du vill veta mer om LOK-stöd.
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Fotograf: Katarina Löfgren

Våra utbildningar
Fast utbildningsprogram

Uppdrag

Vi erbjuder utbildning till alla idrottsföreningar i Stockholm.
Genom vår gedigna kunskap vet vi vad idrottsföreningar
behöver och vårt utbildningsprogram är utformat efter det.
Utbildningarna vi erbjuder läsåret 2013/2014 är ett standardutbud, dvs det föreningar bör, samt har krav på sig, att ha
kunskap i.

Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då
kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ
till vårt fasta utbildningsprogram. Vårt utbud är brett och de
flesta föreläsningarna är 1-3 timmar.

Håll utkik på vår hemsida; sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
för nyinsatta och aktuella utbildningar samt föreläsningar.
Vet ni med er redan nu att ni har krav från ert SF på vissa
utbildningar, gå in och anmäl er redan idag. Först till kvarn
gäller på alla våra utbildningar.

Hittar ni inte exakt det ni söker, kom med egna önskemål så
skräddarsyr vi en utbildning helt efter era behov. Tillsammans med oss har du möjlighet att forma utbildningen precis
så som du vill ha den. Vi står för professionella kursledare
och föreläsare samt tar fram ett passande koncept. Tillsammans kommer vi överens om tidpunkt, plats och omfattning.
Vi ser helt enkelt till att du får den utbildning du behöver!

Läs mer om anmälningsförfarandet på sidan 4.
De flesta av våra utbildningar kan även beställas som uppdrag, tex om hela föreningen vill få kunskap i ett visst ämne.
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Administration och IT
IdrottOnline Klubb
Idrotten har ett administrativt system som heter IdrottOnline. Systemet innebär en enklare hantering av bland
annat medlemsregister och rapportering av lokalt aktivitetsstöd. IdrottOnline har även ett verktyg som hjälper er att
hantera er hemsida.
Verktyget är gratis för alla föreningar. För att öppna föreningens
IdrottOnline-sida går man in på www.idrottonline.se där mer
information finns.
Behovet i föreningarna ser olika ut och därför försöker vi
att erbjuda utbildningar på olika sätt. Vi rekommenderar att
minst ett par personer från varje förening utbildar sig och
får mer kunskap om verktyget. Det kan exempelvis vara en
verksamhetsledare, föreningens webbredaktör och/eller den
som hanterar föreningens LOK-stödsrapportering.
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IdrottOnline Hemsida, grundkurs

IdrottOnline Hemsida, fortsättning

Grundutbildningen för webbverktyget i IdrottOnline Klubb.

Deltagarna får utökad kunskap om hur man hanterar en
hemsida.

Innehåll:

• Genomgång av redigerarläget och verktygslådan
• Skapa, spara och publicera information
• Hantera bilder i Image Vault
I år genomförs denna utbildning även som webbutbildning.

Innehåll:

• Layout på förstasidan
• Bildhantering i ImageVault
• Sidvisningsstatistik

• Boxinställningar
• Nyhetshantering
• Olika sidmallar

Förkunskaper

Målgrupp:

De som arbetar med föreningens hemsida.
När:

Kostnad:

3/10 2013
12/3 2014 (webbkurs)
20/3 2014

500 kr.
500 kr.
500 kr

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Deltagarna ska ha arbetat ett tag med en IdrottOnline hemsida.
Målgrupp:

De som arbetar med föreningens hemsida.
När:

Kostnad:

25/10 2013
10/4 2014

500 kr.
500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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IdrottOnline Administration, Grundkurs

IdrottOnline Administration, Fortsättning

Grundutbildning för de administrativa verktyget i
IdrottOnline Klubb. Vi går bland annat igenom:
• Medlemsregistrets uppbyggnad och struktur
• Lägga till nya medlemmar samt söka upp medlemmar
• Ta ut adress- och e-postlista
• Hanteringen av roller och grupper

Ger fördjupade kunskaper i hantering av medlemsregister
och medlemmar, avgiftshanteringen samt förståelse för
hanteringen av LOK-stöd med närvarohantering och utbildningsmodulen. Utbildningen är till för dig som ska administrera
och ha ett övergripande ansvar för medlemsregistret.

I år genomförs denna utbildning även som webbutbildning.
Målgrupp:

Kostnad:

24/9 2013
30/10 2013 (webbkurs)
5/3 2014 (webbkurs)
18/3 2014

500 kr.
500 kr.
500 kr.
500 kr.

Grundutbildningen eller arbetat med medlemsregistret ett tag.
Målgrupp:

Ni som arbetar med medlemsregistrering.
När:

Förkunskaper:

Ni som arbetar med medlemsregistrering.
När:

Kostnad:

8/10 2013
8/4 2014

500 kr.
500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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IdrottOnline, LOK-stöd med närvarohantering
Fortsättningsutbildning i IdrottOnline med tema LOK-stöd
och närvarorapportering. Vi går bland annat igenom:
• Hantera roller, grupper och fliken ”Gruppadmin”
• Hantera LOK-stödsfliken med närvarohantering
• Vi tittar även på avgiftshanteringen i medlemsregistret
Förkunskaper

Behöver sen tidigare använt sitt medlemsregister i IdrottOnline
Målgrupp:

Du med rollen LOK-stödsansvarig eller som hanterar LOKstödet för en grupp eller sektion i föreningen.
När:

Kostnad:

9/10 2013
16/4 2014

500 kr.
500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Ekonomi och Juridik
Kassör		
Grund

Fortsättning

Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära,
fördjupning del 1, se sid 27.

Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära,
fördjupning del 2, se sid 27.

Innehåll:

Innehåll:

• Ideell förening
• Styrelsens ansvar
• Bokföringsskyldighet
• Bokslut

• Budget
• Revision
• Skatteregler

• Kassörens roll i föreningen
• Budget/uppföljning
• Bokföringslagen
• Förenklat årsbokslut
• Lagar och regler för föreningen
• Idrottens redovisning, BAS-kontoplanen

Målgrupp:

Målgrupp:

Föreningens kassör

Föreningens kassör

När:

Kostnad:

När:

Kostnad:

9/4 2014

500 kr.

9/10 2013

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Bokföring		
Grund

Fortsättning

Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära,
fördjupning del 1, se sid 27.

Utbildningen sker inom ramen för Idrottens föreningslära,
fördjupning del 2, se sid 27.

Innehåll:

Innehåll:

• Löpande redovisning
• BAS-kontoplanen
• Olika rapporter
• Praktiska övningar

• Löpande redovisning
• BAS-kontoplanen
• Resultatenheter
• Bokslut

Målgrupp:

Målgrupp:

Föreningens kassör, styrelse och kanslipersonal

Föreningens kassör, styrelse och kanslipersonal

När:

Kostnad:

När:

Kostnad:

12/3 2014

500 kr.

26/11 2013

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Friskvård och hälsa
FaR®

När:

Kostnad:

Grundkurs

19/10 2013

650 kr.
(RF- ansluten förening)

Vill du leda en grupp människor till ett friskare liv och arbeta
för ett aktivt samhälle i rörelse? Vill du bli diplomerad FaR®ledare? Här är utbildningen för dig.
Utbildningen förbereder dig på att ta emot deltagare som
ordinerats fysisk aktivitet. Du får ökad kännedom om den
fysiska aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnande
samt förståelse för vad FaR® och FYSS är. Även rollen som
FaR®-aktör och FaR®-ledare belyses.

950 kr.
(annan ideell förening,
kommuner och landsting)
1950 kr. (övriga)
29/3 2014

650 kr.
(RF- ansluten förening)
950 kr.
(annan ideell förening,
kommuner och landsting)
1950 kr. (övriga)

Målgrupp:

Utbildade och verksamma ledare/instruktörer med färdighet
inom fysisk aktivitet.
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Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
eller på www.farledare.se

Första hjälpen

HLR – Hjärt- och lungräddning

Vad gör du om olyckan är framme? Passa på att ta chansen
att lära dig första hjälpen, L-ABC. Under föreläsningskvällen
tar vi upp de viktiga livräddande insatser vi bör göra på en
olycksplats eller när någon blir plötsligt sjuk, t ex skapa fri
luftväg eller stoppa en blödning. Syftet med första hjälpen är
att kunna upprätthålla livsfunktioner i väntan på att ambulansen
kommer.

När det inträffar något oförutsägbart i vår vardag är det bra
att vara förberedd. En olycka kan inträffa under en idrottsaktivitet, på vår fritid, i hemmet eller på arbetet.
Aktuell kunskap kan rädda liv!

Målgrupp:

Alla
När:

Kostnad

15/10 2013

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Som avslutning på HLR kan vi gå igenom defibrillatorn,
dvs hjärtstartare. Att ha en defibrillatorn på plats och veta
hur man ska agera vid plötsligt hjärtstopp, är lika viktigt
som att ha utrymningsrutiner vid brand!
Målgrupp:

Alla
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Fotograf: Katarina Löfgren
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Föreningsutveckling
Styrelsen i fokus

Ny i styrelsen

Välkommen till vår utbildningskväll den 11 april, ett utmärkt
tillfälle för hela styrelsen att utvecklas. Vi erbjuder fyra olika
utbildningar, samma kväll och under samma tak. Tanken är
att det ska finnas något som passar alla er i styrlsen. Ta chansen
att göra något tillsammans som förenar nytta med nöje!

Innehåll:

Kvällens ämnen kommer att vara:
• Ny i styrelsen
• Offensivt styrelsearbete
• Kassör Grund
• Allt kommunicerar
Alla utbildningar ingår i Idrottens föreningslära.

• Stadgar
• Verksamhetsidé
• Organisation
• Föreningsdemokrati
• Föreningens ekonomi
• Styrelsens ansvar
Målgrupp:

För dig som är ny i styrelsesammanhang.
När:

Kostnad:

9/4 2014

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Offensivt styrelsearbete

Kassör Grund

Offensivt styrelsearbete handlar om vad en nyvald eller
omvald styrelse behöver jobba med för att vara lika förberedd som den aktive idrottaren. Styrelsen har fått
medlemmarnas förtroende att leda föreningen mellan
årsmötena. För att kunna göra detta behöver ledamöterna:
• Ha kunskap om uppdraget
• Vara medveten om vad medlemmarna förväntar sig
• Jobba aktivt med föreningskulturen som man antingen
ärver eller vill skapa
• Bedriva effektiva och meningsfulla möten

Innehåll:

• Ideell förening
• Styrelsens ansvar
• Bokföringsskyldighet
• Bokslut
• Budget
• Revision
• Skatteregler
Målgrupp:

Föreningens kassörer

Målgrupp:

Styrelsemedlammar
När:

Kostnad:

9/4 2014

500 kr.

När:

Kostnad:

9/4 2014

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Fotograf: Carl Bäckström

Allt kommunicerar
Konsten att nå rätt målgrupp med
rätt budskap
Utbildningen handlar om vad föreningen behöver tänka på
när man vill kommunicera och marknadsföra verksamheten
och varumärket. Kvällens utbildning inriktar sig såväl på
intern som extern kommunikation.
Varje förening som aktivt vill arbeta med sin kommunikation
behöver arbeta med sitt varumärke, sin identitet, profil och
image.
Målgrupp:

Organisationsledare
När:

Kostnad:

9/4 2014

500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Idrottens föreningslära
Utveckla din förening

Grund

Idrottens föreningslära är utbildningen för styrelsemedlemmar
och föreningsledare som vill utveckla sig och sin förening.
Idrottens föreningslära är samlingsnamnet på ämnen som
föreningskunskap, föreningsjuridik och föreningsrätt. Här
ingår också utveckling av din egen förenings organisation
och verksamhet.

Detta steg riktar sig till alla organisationsledare och är en
introduktion menad att inspirera och informera kring föreningslärans grunder. Vi tar bland annat upp meningen med föreningen, vikten av att ha en väl genomarbetad verksamhetsidé,
värdegrund, vision och verksamhetsplan. Vi tar också upp det
viktigaste gällande medlemsavtal, årsmöte, valberedningens
roll och ekonomin i föreningen.

Idrottens föreningslära är uppdelat i tre steg:
Grund, Fortsättning och Fördjupning.

Målgrupp:

Organisationsledare
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Fortsättning

Fördjupning

Utbildningen skräddarsys och riktar sig i första hand till hela
styrelsen och/eller enskilda funktioner i styrelsen. Vi fokuserar på fem områden: föreningsjuridik, organisations- och
verksamhetsutveckling, styrelse- och valberedningsarbete,
praktisk föreningsekonomi samt varumärkesarbete och
kommunikation.

Detta steg ger både förtroendevalda och anställda organisationsledare fördjupade kunskaper i olika teman kopplade till
föreningslära, t ex årsmöte, valberedningsarbete, bokföring,
skatter och avgifter, ordföranderollen, optimal samverkan i
styrelsen och ideell förening på kommersiella villkor. Vi ger
er grunderna för att kunna driva er förening på bästa sätt.

Målgrupp:

Målgrupp:

Organisationsledare

Organisationsledare

Information - Uppdrag:

Information - Uppdrag:

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Krisberedskap När det otänkbara händer

Policyarbete

Målsättningen med kvällen är att man ska få en förståelse för
vad som händer när en kris inträffar. Följande frågor lyfts:
• Hur man påverkas vid en kris som enskild person och
som grupp
• Hur man med enkla medel kan bygga upp en egen
krisberedskap
• Vilka kompetenser och kontakter organisationen bör
ha etablerat samarbete med
• Vilken dokumentation som bör finnas
• Hur man upprätthåller sin beredskap
• Praktisk träning i hur man arbetar i en kris

En policy är bra att ha färdig så att man i föreningen är redo
och har tagit ställning inom visa områden. Det underlättar för
alla att arbeta åt samma håll. Vi hjälper er i föreningen att ta
fram policyer inom bl.a.:
• Likabehandling
• Hbtq
• 4R
• Jämnställdighet
• Alkohol, tobak, droger
• Doping

Målgrupp:

Ledande personer i föreningen

Målgrupp:

Ledande personer i föreningen
Information - Uppdrag:
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Idrottspsykologi och mental träning
Mental träning
Steg 1

Steg 2

Idrottspsykologiska faktorer påverkar individens välmående
och idrottsprestation. Begrepp som behandlas vid denna
grundläggande föreläsning i mental träning är:
• Koncentration – fokusering
• Spänningskontroll
• Självförtroende – självkänsla
• Attityd – inställning
• Målsättning och planering

Här går vi vidare med en fortsättning och fördjupning av det
som ingick i steg 1. Följande teman kommer att beröras:
• Socialt stöd: Hur blir föräldrarna en tillgång runt den aktive?
• Mental/fysiskt återhämning: Hur hanterar vi mental trötthet?
• Skapa inspirerande mål: Hur skapar vi inspirerande mål för
att prestera?
• Positiv psykologi: Att se det goda i det som sker och därigenom påverka och stärka våra tankar.

Målgrupp:

Målgrupp:

Ledare/aktiva

Ledare/aktiva

Information - Uppdrag:

Information - Uppdrag:

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Idrottsskador och rehab
Idrottsskador

Idrottsskador

Grundkurs

Fortsättning

En avgörande faktor för att nå sina mål som idrottare är att
man får vara frisk och skadefri. I denna utbildning ingår
grunderna i akut omhändertagande och rehabilitering. Vi tar
också hänsyn till grenspecifika skador utifrån den målgrupp
som ni önskar.

Här pratar vi mer ingående om rehabilitering av specifika
skador.
Målgrupp:

Tränare, ledare och föräldrar

Målgrupp

Information - Uppdrag:

Tränare, ledare och föräldrar

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Idrottsskador - Tejpning

Skadeförebyggande träning
och massage

Här får du lära dig teoretiska såväl som praktiska grundkunskaper i tejpning, teori och principer. Du får praktiskt
prova på att tejpa, bl.a. fotledstejpning. Tejpning kan vara
en hjälp vid återgång till aktivitet efter skada och förbättra
rehabiliteringen. Utbildningen anpassas efter er idrott och
era grenspecifika behov.

Massagebehandling fyller en viktig funktion inom idrotten
idag. En ansträngd muskel återhämtar sig snabbare med
massage och cirkulationen förbättras. Massage är också
avslappnande och lugnande. Du får teoretisk kunskap samt
prova på att arbeta med de grundläggande och vanligaste
greppen för klassisk massage.

Målgrupp:

Målgrupp:

Tränare, ledare och föräldrar

Tränare, ledare och föräldrar
Information - Uppdrag:

Information - Uppdrag:

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Fotograf: Katarina Löfgren

Kost och näringslära
Kost i samband med träning/tävling Kosttillskott och antidopingfrågor
Här kan du få svar på många frågor kring kost i samband
med träning och tävling. Vad behöver kroppen för att orka
träna/tävla och samtidigt må bra?

Vad är kosttillskott? Behöver idrottaren kosttillskott?
Är kosttillskott farligt?
Under vår utbildning får du kunskap om skillnaden mellan
kosttillskott och dopingpreparat.

Utbildingen tar upp matens innehåll och dess påverkan vid
träning och tävling.

Målgrupp:

Tränare, ledare och föräldrar

Målgrupp:

Tränare, ledare och föräldrar
Information - Uppdrag:
Information - Uppdrag:

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Praktisk kostkväll

Ätstörningar inom idrotten

Kvällen inleds med en kortare föreläsning kring kostens
betydelse och funktion. Därefter får deltagarna tillsammans
i mindre grupper hjälpas åt att laga ett antal bra mellanmål
eller enklare rätter. Kvällen avslutas med provsmakning och
gemensam diskussion kring den tillagade maten.

Vill du veta hur du i tid kan upptäcka symptom på ätstörning? Vill du få tips om vad du kan göra när du tror att någon
i din omgivning är drabbad? Boka ett uppdrag hos oss där vi
diskuterar ätstörningar inom idrotten.
Vår föreläsare har erfarenhet från Mandometerkliniken, en
mottagning som genom evidensbaserade metoder bland annat
lär dig att äta och känna mättnad.
Under kvällen får alla deltagare möjligheten att diskutera och
ställa frågor om ätstörningar.

Målgrupp:

Konceptet vänder sig i första hand till aktiva i åldern
ca 13-20 år.
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Målgrupp:

Tränare, ledare, aktiva, organisationsledare och föräldrar
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Ledarskap och tränarskap
Plattformen
Idrottens barn- & ungdomsledarutbildning
Plattformen är idrottens barn- och ungdomsledarutbildning
på basnivå. Den vänder sig till tränare och ledare för barn
och ungdomar 7-15 år. Här får tränare och ledare möjlighet
att lära sig grunderna för att bli en positiv och självständig
idrottsledare för barn och ungdomar.
Deltagarna får möjlighet att utveckla sina ledaregenskaper
och knyta nya kontakter med andra ledare inom olika
idrotter. Utbildningen genomförs utan grenspecifika inslag.
Innehåll:

• Barn och ungdomars utveckling
• Ledarskap
• Barnet och ungdomen i centrum
• Pedagogiken i praktiken

I utbildningen ingår såväl teoretiska som praktiska pass.
Ingen förkunskap krävs.
Målgrupp:

Tränare och ledare för barn & ungdomar 7-15 år.
När:

Kostnad:

7-8/9 2013
28-29/9 2013
19-20/10 2013
9-10/11 2013
23-24/11 2013
8-9/2 2014
8-9/3 2014
22-23/3 2014
5-6/4 2014
17-18/5 2014

1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.
1500 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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GTU - Grundtränarutbildning
GTU är en fortsättning till Plattformen. Den tillgodoser
en fördjupning inom respektive ämnesområde, samt ger
kompetens för att kunna söka sig till vidareutbildningar.
Här utvecklar du ditt tränarskap, läser träningslära och byter
erfarenheter med tränare inom andra idrotter.
Utbildningen tar tillvara deltagarnas olika kunskaper och
erfarenheter samt ger möjlighet till nätverksbyggande mellan
idrotter.
Förkunskaper:

Godkänd från Plattformen eller motsvarande SF-utbildning
samt att du ska arbeta som tränare.
Målgrupp:

Tränare (minst 16 år) för barn och ungdomar.
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GTU 1

GTU 2

Är en fortsättning- och påbyggnadsutbildning i träningslära
och tränarskap. Syftet med utbildningen är att ge tränare
ökade kunskaper om ungdomars utveckling och behov i
åldersfasen förpubertet till pubertet (10-15 år).

Är en fortsättningsutbildning på GTU 1 som fokuserar på att
ge tränaren ökad kunskap om ungdomars utveckling och behov i åldersfasen efterpubertet till äldre ungdom (16-19 år).
Kursen är indelad i två moment – Träningslära och
Tränarskap.

När:

Kostnad:

12-13/10 2013
15-16/3 2014

2100 kr.
2100 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

När:

Kostnad:

8-9/3 + 5-6/4 2014

3000 kr.

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Framgångsrikt ledarskap
Utbildningen vänder sig till dig som vill bli en framgångsrik
ledare inom idrott och fysisk aktivitet. Tillsammans med
våra experter (Andrea Hjelmåker, Lena Björklund Norrman,
Magnus Kilger, Christina Alenäs), får du både teoretiska och
praktiska pass om förändringsprocesser, kommunikationssätt
och samtalsmetodik. Utbildningen ger dig kunskap att:
• Leda utifrån ett medvetet och coachande ledarskap
• Förstå din egen ledarstil och hur den påverkar din omgivning
• Utvecklas personligen som ledare
• Leda i en förändringsprocess

När:
Ledare:
11-12/10 +
8-9/11 2013

Kostnad:
2500 kr.
(RF- ansluten förening)
2900 kr.
(annan ideell förening,
kommuner och landsting)
3750 kr.
(övriga)

Sportchefer och konsulenter:
11-12/10 +
4700 kr.
8-9/11 2013 +
4-5/12 2013

Målgrupp:

Verksamma ledare som vill vidareutveckla sitt ledarskap.
Sportchef och konsulenter:

4-5/12 handlar om att kunna “chefa” och om att vara en medmänniska, inspiratör och coach. Hur kan du på bästa sätt vara
en förebild för dina medarbetare och inspirera dem till att ta
större ansvar som gör att de maximerar sina prestationer?
40

Anmäl er via vår hemsida:
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm
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Anpassat socialt ledarskap

Föräldrautbildning

Är det verkligen någon skillnad på att träna tjejer och att
träna killar?
Fungerar tjejer och killar olika? Tänker de olika?
Behandlas de olika? Värderar de saker olika?
Vilka fysiska skillnader är det? Finns det även sociala
och/eller psykiska skillnader?

Vad skall jag som förälder tänka på för att på bästa sätt stötta
mitt barn och dess ledare?
Vad kan jag bidra med till klubben?
Vilket ansvar har jag som förälder mot mitt och andras barn?
Målgrupp:

Föräldrar med idrottande barn.

Målgrupp:

Föreläsningen vänder sig till er som vill veta hur man
ska agera mot tjejer respektive killar i sitt tränarskap.

Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Teambuilding

Rekrytera fler

Hur bygger vi ett lag av individer? Hur ser vi individen i
laget? Detta är en av de största utmaningarna för varje ledare.

Tillsammans med en erfaren och utbildad processledare går
ni igenom grunderna i rekrytering av ledare och förtroendevalda. Tillsammans svarar ni på frågorna:
• Hur lockar vi ungdomar till ledaruppdrag i vår förening?
• Hur utvecklar vi ledare på bästa sätt för att skapa
kvalité i vår verksamhet?
• Hur behåller vi ledare?

Teambuilding kan genomföras som en utbildning där du
som ledare får tips och idéer på hur du ska arbeta med dina
aktiva. Det kan också genomföras som ett praktiskt pass, där
du tillsammans med dina aktiva får genomföra teambuildingövningar.
Målgrupp:

Målgrupp:

Styrelsen eller en mindre grupp i föreningen

Tränare, ledare och aktiva
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Ledarrollen

Kommunikation/pedagogik

Vi belyser en av pedagogikens grunder – att skapa en bra
inlärningsmiljö. Vi tar upp olika ledarstilar, inlärningsmetoder och pedagogiska hjälpmedel.

Det du som ledare vill förmedla kanske uppfattas på ett helt
annat sätt av den aktive. Vi tittar på faktorer som kan påverka
om ditt budskap når fram eller inte, som t ex kroppsspråk och
språk. Vi går också igenom hur viktigt det är att använda rätt
kommunikationskanaler.

Målgrupp:

Ledare/tränare

Målgrupp:
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Ledare/tränare
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Träningslära
Åldersanpassad fysisk träning
för barn och ungdom
Utbildningen riktar in sig på allsidighet som grund, lek som
form, samt glädje och långsiktig utveckling som mål. Vi lär
oss om barns utveckling i olika biologiska åldrar, för att kunna
välja bra träningsmetoder och former för barnens specifika
behov och förutsättningar. Utbildningen kompletterar Plattformen och GTU. Vi erbjuder tre introduktionskvällar där du får
känna på ämnet samt fyra tillfällen med hela utbildningen.
Målgrupp:

Barn- och ungdomstränare
När:

Kostnad:

3/9 2013 Inspirationskväll 500 kr.
21/9 + 6/10 2013
2100 kr.
23/10 2013 Inspirationskväll 500 kr.
16/11 + 24/11 2013
2100 kr.
25/1 + 9/2 2014
2100 kr.
19/3 2014 Inspirationskväll 500 kr.
26/4 + 11/5 2014
2100 kr.
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Fysiologi

Barn- och ungdomars utveckling

Föreläsningen består av en genomgång av vad som händer
i kroppen då vi tränar. Vad ingår t ex i syreupptagningsapparaten och hur påverkas våra muskler, skelett och nervbanor av fysiskt aktivitet? Ska vi träna olika i olika åldrar?

Att gå från barn till vuxen följer samma spår. Men det sker i
olika åldrar, olika snabbt och med olika stora steg. Att gå från
flicka till kvinna eller från pojke till man skiljer sig åt. Hur
ska vi då träna i olika åldrar? Skiljer det sig åt? Bland annat
detta kommer vi beröra under föreläsningen.

Målgrupp:

Ledare/tränare

Målgrupp:

Ledare/tränare
Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.

Information - Uppdrag:
Vänligen, kontakta din föreningsutvecklare för mer information.
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Kontakta oss
Varje förening har varsin föreningsutvecklare från SISU
Idrottsutbildarna Stockholm kopplad till sig. Välkommen att
kontakta er idrotts föreningsutvecklare.
Om du vill ha mer information, besök vår hemsida
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm.

Föreningsutveklare:

Kristoffer Berg, 08-627 40 41
Biljard, bridge, klättring
kristoffer.berg@stockholmsidrotten.se
Thomas Björkman, 08-627 46 24
Fotboll (Söderort).
thomas.bjorkman@stockholmsidrotten.se

Allmänna utbildningsfrågor:

Nils Carnby, 08-627 40 88
Baseball, bågskytte, golf, motorcykel, segling,
skidor, skidskytte, softball, sportdykning,
vattenskidor.
nils.carnby@stockholmsidrotten.se

Sandra Ohlson, 08-627 40 90
Kurs- och Uppdragsansvarig
sandra.ohlson@stockholmsidrotten.se

Stina Gällroos, 08-627 46 48
Frisbeesport, gymnastik, konståkning, ridsport.
stina.gallroos@stockholmsidrotten.se

Carina Sjölander, 08-627 40 95
Kursadministratör
carina.sjolander@stockholmsidrotten.se
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Marie Hedlund, 08-627 46 21
Dart, danssport, draghund, dragkamp, dövidrott, friidrott, korpen, orientering, triathlon,
varpa, volleyboll.
marie.hedlund@stockholmsidrotten.se

Håkan ”Krallan” Nilsson, 08-627 46 02
Bandy, basket, handboll.
hakan.nilsson@stockholmsidrotten.se
Bengt Svensson, 08-627 40 70
Bowling, curling, pistolskytte, simning, skolidrott, skyttesport, tennis.
bengt.svensson@stockholmsidrotten.se

Michael Hansson Löfqvist, 08-627 40 30
Ishockey.
michael.hansson@stockholmsidrotten.se

Tobias Wallerius, 08-627 46 17
Akademisk idrott, badminton, bob och rodel,
bilsport, bordtennis, boule, casting, cykel,
flygsport, fäktning, kanot, landhockey, rodd,
skridsko, skridskosegling, squash.
tobias.wallerius@stockholmsidrotten.se

Michael Lawitz, 08-627 40 69
Bangolf, budo & kampsport, gång och vandring, handikappidrott, livräddningssällskapet,
mångkamp, racerbåt, rugby, taekwondo.
michael.lawitz@stockholmsidrotten.se

Annika Wegnebring, 08-627 40 82
Innebandy, judo, karate.
annika.wegnebring@stockholmsidrotten.se

Marino Miskulin, 08-627 40 42
Amerikansk fotboll, boxning, brottning,
fotboll (Norrort), styrkelyft, tyngdlyftning.
marino.miskulin@stockholmsidrotten.se
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Anmälan, datum, och
plats till våra aktuella
utbildningar:

Tänk på att vårt föreläsningsutbud är anpassningsbart.
För mer information, prata med
er föreningsutvecklare!

Bli informerad om vad som händer i
vårt distrikt.
Prenumerera på Stockholmsidrottens
nyhetsbrev.
Anmäl dig på vår hemsida
sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

Följ & gilla oss på Facebook:
facebook.com/sthlmidrott
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SISU Idrottsutbildarna Stockholm
Stockholmsidrottens Hus
Smidesvägen 5, 171 41 Solna
Tel: 627 40 00, Fax: 98 78 58
E-post: info@stockholmsidrotten.se
www.sisuidrottsutbildarna.se/stockholm

