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Årets början är här och vårens arbete har startat! Här kommer info från KUB:
UTBILDNINGSKALENDER

*27-28/1
*10-11/2
*24-25/2
*10-11/3
*14-15/4
*25-26/8
*15-16/9

- Steg 4 på Lingvallen
- Domaruppdatering och examen med Elisabeth Kleve
- Steg 3 på Lingvallen
- Bisittarutbildning på Kalmardrillen
- Bisittarutbildning på Skånedrillen
- Domarutbildning för nya domare på Lingvallen
- Kick-off på Lingvallen

ÖVRIGT

*v.26-29 - Medverka på Stadium Sports Camp på onsdagar under dessa veckor

Instruktörsutbildning Steg 3
Då var det dags igen för Svenska Drillförbundets instruktörsutbildning.
Den 24-25/2 ses vi på Lingvallen i Ängelholm och går Steg 3.
Krav: Har godkänt i instruktörsutbildningen steg 2 och medlem i Svenska Drillförbundet/Gymnastikförbundet
och skickat in sin hemuppgift. Sista datum för anmälan är 31/1-2018
Bisittarutbildning
Under Kalmardrillen och Skånedrillen kommer det att bli en ny bisittarutbildning.
En ny utbildningsstege är framtagen och för att bli domare framöver är kravet att man är en utbildad bisittare.
Syfte: Att utbilda fler bisittare och domare.
Mål: Att alla föreningar ska ha tillgång till egna bisittare för att hålla nere sina kostnader vid egna arrangerade
tävlingar.
Krav: Förkunskap - att veta vad drill är. Min. ålder - 15 år.
Domarutbildning
Den 25-26/8 ses vi på Lingvallen. Utbildningen vänder sig till dig som har godkänd bisittarutbildning eller
som suttit som bisittare under några år.
Syfte: Svenska drillförbundets syfte är att utbilda fler nationella domare. Att alla föreningar ska ha tillgång till
egna domare.
Grundkrav: Ha godkänt intyg från bisittarutbildningen och vara medlem i Svenska drillförbundet/
Gymnastikförbundet. Min. ålder: 18 år eller det året man fyller 18 år.
Efter avslutad kurs kommer praktik att utföras, såsom att sitta som bisittare och arbeta med olika inlämningsuppgifter.

Stadium Sports Camp
Vi måste profilera oss bättre så att vår sport blir mer uppmärksammad.
Detta ska vi göra i år på Stadium Sports Camp - 4 st. onsdagar i vecka 26-29 mellan 15.00-20.00.

VEM ÄR VI I KUB?
Carina Svensson
Ansvarig för alla utskick till föreningar. Gör budget inför kurser/utbildningar,
samt bokar utländska instruktörer.

Susanne Bengtsson
Sammankallande i KUB och har direktkontakt med förbundsstyrelsen.
Bokar utländska instruktörer. Är utbildare och planerare när det gäller instruktionsutbildningen.

Sara Wahlberg
Är utbildare och planerare när det gäller instruktörsutbildningen.

Frida Ericsson
Utbildare i instruktörsutbildningen

Emma Johansson
Håller i arbetet kring Stadium
Sports Camp

Erica Grebner
Har hand om svar på enkäter och
utvärderingar.

KUB - Kurs & Utbildning

Ni når oss på utbildning@drill.se
eller ta fatt i oss ute på tävlingarna
om ni har några frågor.

