
                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UC Norrland inbjuder till 
utbildarutbildning för: 
• Barnledare 7-10år 
• Ungdomstränare 10-14 år  
• Unga ledare 

 
Vill du vara med och UTVECKLA och forma 

framtidens ledare och tränare i Norrland och bli 
vår nye utbildare? 

 
Ta första eller andra steget till att bli 
utbildare    
Inbjudan gäller både nya och gamla utbildare. Vi ser 
detta tillfälle också som en bra fortbildning för gamla 
utbildare som vill ”fylla på” med mer kunskap. 
 
Vi söker dig som: 
1. Har ett brinnande intresse för friidrott, men helst inte 
har alltför många ledaruppdrag. 
2. Kan tänka dig att hålla minst två tränarutbildningar/år 
(höst och vår) 
3. Är nyfiken och vill fortbilda dig regelbundet. Läsa, 
gå på kurser …osv. 
4. Vill verka för utveckling av tränarutbildningarna. 
 
Tid 
Samling: Fredagen den 5/12-08 klockan 12.00 
Avslut: Söndagen den 7/11-08 klockan 14.00 
 
Plats 
Comfort Hotel Uman, Umeå 
Noliahallen 

 Kostnad 
Utbildningen är kostnadsfri genom 
idrottslyftet. 
Även reseersättning utgår för 
billigast möjliga färdmedel el. 
samåkning i bil. 
 
Förkunskaper 
För att utbilda nya tränare förutsätter 
vi att du har goda kunskaper 
avseende friidrottens träning för de 
olika stadierna. 
 
För att utbilda unga ledare har du en 
ledarbakgrund i din förening, SDF 
eller i andra sammanhang och 
brinner för att föra ditt 
ledarskapsengagemang vidare till 
andra. Det är en fördel om du själv 
genomfört någon av friidrottens 
tränarutbildningar. 
 
 



                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utbildningsinstruktörer  
Niclas Blyh, Halmstad 
Anna Linner, Göteborg 
Per Jutterström, Sundsvall 
Stefan Sandlund, Umeå 
 
Som utbildare/instruktörer/inspiratörer kommer du att få 
träffa och lyssna på en rad erfarna utbildare och tränare. 
Med finns också expertis inom specialområden från 
Umeå universitet för att stödja dig i din nya roll som 
utbildare. 
 
Frågor 
Om kursinnehåll, kost och logi till: 
Per Jutterström 0702-81 81 88 
Stefan Sandlund 0702-93 35 88 
 
Kallelse och schema  
Skickas den 28/11-08 via e-post till alla som 
uppgett  e-postadress vid anmälan. 
 
Är du rätt person? 
Om du är den här personen kan du avboka alla 
dina nuvarande aktiviteter den 5-7/12 
och istället börja se fram emot en trevlig helg 
med likasinnade i Umeå. Förutom att gå denna 
handledarutbildning kommer du också att bli 
inbjuden på regelbundna träffar för fortbildning 
(1-2ggr/år) i samband med andra UC aktiviteter 
och att vid behov få regelbunden hjälp med er 
kunskapsutveckling. 
 
Välkomna! 

Anmälan 
Senast fredag den 21 
november till: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmälan skickas, faxas eller skickas via e-post till: 
Stefan Sandlund 
SISU Idrottsutbildarna  
Box 3005  
903 02 Umeå  
Faxnummer: 090-17 54 38  
E-mail: stefan.sandlund@vbidrott.rf.se 
 
 

Namn:  
 
Organisation: 
 
Adress 
 
Postadress 
 
E-post 
 
Telefon 
 
Faktureringsadress 
 


