Kursinbjudan till Ridsportens ledarprogram
Ta täten – för dig som vill utvecklas i ditt ledarskap!

Aktuell forskning visar att stallet är arenan för framtidens – chefer. Nu erbjuds DU
som ungdomsledare möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap och kanske bli en av
dem!

Nu drar ett antal olika fördjupningskurser igång för er Ungdomsledare som finns runt
om i våra ridklubbar. Exklusivt för vårt område kommer kursen kallad – Ta täten.
Utbildningen är ett samarbete mellan Småland och Blekinges Ridsportförbund och Svenska
Ridsportförbundet centralt.
Målet för utbildningen är att man som ungdomsledare skall utvecklas i sitt eget ledarskap och
utbildningen fokuserar på den egna personliga utvecklingen som ledare.
Kursen innehåller bland annat:
• Psykologiska behov och drivkrafter.
• Stress och försvarsmekanismer.
• Personlighetstyper och temperament.
• Hur kommunicerar jag i presentationer – retorik och presentationsteknik.
Föreläsare:
Sandra Muszynski: ledamot i SvRF:s förbundsstyrelse, ledamot valberedningen för RF,
ordförande i RF/SISU:s ungdomsråd, flitigt anlitad föreläsare av SISU, deltagit i LSU:s
kunskaps- och mentorsprogram ”Ung med makt”.

Lena Enqvist: Beteendevetare som arbetar med att utveckla och handleda individer, grupper och
organisationer. Arbetar som projektledare för Ledarfokus projektet och har tidigare arbetat med
”Vara” projektet. Har ett förflutet som förtroendevald bl.a. som representant i SvRF:s
förbundsstyrelse samt ordförande för CUS:

Målet med ULK och fördjupningskurserna är att de ska ge dig en bra grund i ditt
ledarskap – såväl i som utanför stallet.
Mer om utbildningarna går att läsa på www.ridsport.se under ungdom.

Kursen Ta täten vänder sig i första hand till dig som är Ungdomsledare i
Småland eller Blekinge men även andra intresserade ungdomsledare är välkomna i mån av plats.
Man måste ha slutfört ULK alt. VULK kursen för att få delta.
Kursdatum: 7-8 mars 2009
Plats: Olofstöm i Blekinge län. För mer information och vägbeskrivning se www.olofstrom.se
Vi börjar kl. 10.00 på lördagen och avslutar 15.00 på söndagen. Kursen och boendet är på First
hotel som ligger centralt i Olofström. Vid anmälan skickas bekräftelse med detaljerat program.
Kostnad: 500 :-/ person. Avgiften inkluderar mat, logi samt deltagarmaterial. Avgiften kommer
att faktureras klubben.
Anmälan till lena.enqvist@ridsport.se senast den 21 februari. Frågor besvaras på 073 – 600 26
12. Ange i anmälan om du önskar specialkost samt vilket år och var du gick
ungdomsledarkursen.

Välkomna!

