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Vill ni arrangera en tränarutbildning på hemmaplan?  
Så här går det till. 

 
Grundutbildning (GU), 3 timmar: 

Paketpris: För 20 deltagare och 1 instruktör är kostnaden 12 000 kr (max 20 deltagare).  

OBS: För att genomföra kursen krävs det minst 12 deltagare!  

Ordinarie pris för en deltagare på en centralt arrangerad GU-utbildning är 1000 kr. (ej under 2012 då 
kursavgiften är 800 kr) 

 
Idrottslyftet 
Subvention från Idrottslyftet kommer att utgå med 90 % av kurskostnaden. Efter fullt utnyttjad subvention 
kommer alltså GU-utbildningen att kosta föreningen 1200 kr. Hur ansökan går till finner du via 
www.innebandy.se/idrottslyftet  

 

Preliminära hålltider:  

Tränarutbildning GU 

18:00 SIU-modellen  

18:45  Ledarskap  

19:30 SDF-info och regler 

20:15 Diskussionspass 

21.00 Avslutning  

  

 

Fördjupningsutbildning (Grön/Blå/Röd), 8 timmar: 

Paketpris: För 20 deltagare och 1 instruktör är kostnaden 15 000 kr (max 20 deltagare).  

OBS: För att genomföra kursen krävs det minst 12 deltagare!  

Ordinarie pris för en deltagare på en centralt arrangerad GU-utbildning är 1500 kr.  
 

Idrottslyftet 
Subvention från Idrottslyftet kommer att utgå med 80 % av kurskostnaden. Efter fullt utnyttjad subvention 
kommer alltså fördjupningsutbildningen att kosta föreningen 3000 kr. Hur ansökan går till finner du via 
www.innebandy.se/idrottslyftet  

 

 
 

http://www.innebandy.se/idrottslyftet
http://www.innebandy.se/idrottslyftet
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Preliminära hålltider:  

Tränarutbildning fördjupning 

09:00 Teoripass  

12:00  Lunch  

13:00 Praktik (teori på människan 1) 

16:00 Avslutning 

  

  

 
 

I båda paketen ingår: 

 Instruktör (inkl arvode, milersättning). 

 Kurslitteratur och kursmaterial till deltagarna.  

 Kursintyg (skickas ut till föreningen efter genomförd kurs). 

 

Föreningens ansvar 

 Konferenslokal på hotell, klubblokal eller liknande. Lokalen ska vara anpassad efter deltagarantalet och 

ändamålet. 

 Lokalen ska vara utrustad med whiteboard/ritblock och vit duk/skärm/vägg. Tillgång till 

videokanon/projektor är ett stort plus!  

 Att det finns anteckningsmaterial (block och penna) på plats till deltagarna.  

 Att det finns tillgång till en hall (30x15 m) med sarg och mål enligt prel hålltider.  Att bollar, västar, koner till 

de praktiska passen finns på plats och att deltagarna har kläder, skor och innebandyklubba med sig för 

ett praktiskt pass. Gäller fördjupningsutbildningarna (dock ej Människan 1). 

 Att det serveras fika och lunch till instruktör/er och deltagare.  

 Att föreningen själv hämtar kursmaterialet på Skånes IBFs kansli om inte instruktören kan ta det med sig. 

 Föreningen ombesörjer själv eventuella deltagarinbjudningar (glöm inte praktiken på 

fördjupningsutbildningen).   
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Beställningsförfarande 

1. Börja med att göra en intresseanmälan till innebandy@skaneidrotten.se minst fyra veckor innan tilltänkt 

kursdag. 

2. Skånes IBF (SKIBF) tillsätter instruktör och meddelar föreningen.  

3. Senast 5 dagar innan kursstart ska föreningen meddela antal deltagare till SkIBF. Om föreningen ej 

meddelar deltagarantal kommer material till 12 personer att beställas! 

4. Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs.    

 

Inställd kurs 

 Om föreningen 5-20 dagar innan kursstart ställer in en bokad kurs tar SKIBF ut en administrativ avgift på 

1500 kr. 

 Om föreningen 1-5 dagar innan kursstart ställer in en bokad kurs tar SKIBF ut en administrativ avgift på 

3000 kr.   
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