Inbjudan till Ungdomsledarkurs 1-3
Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja
barn och ungdomsverksamhet i din förening. Kanske vill du leda teoriundervisning, arrangera
tävlingar, ordna roliga helgaktiviteter, vara lagledare eller något helt annat som du brinner för.
Kursen består av sex utbildningsdagar utlagda på tre helger samt några hemuppgifter som görs
mellan träffarna. Alla som är minst 15 år och medlem i en av Svenska Ridsportförbundets
föreningar är välkomna att gå kursen.

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:
• utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
• få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
• få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
• få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
• utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten
• utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett
säkerhetsperspektiv

Tid och plats
Steg I:

29 - 30 oktober 2021, Gävle

Steg II:

19 - 20 november 2021, Gävle

Steg III:

3 - 4 december2021, Gävle

Kursledning
Kursen leds av distriktets ungdomsledarutbildare och Sisu Idrottsutbildarna

Kurskostnad
5 400 kr/deltagare för alla tre stegen inklusive kost och logi, kursmaterial, ledare samt ULK jacka
som delas ut efter avslutad utbildning. Avgiften faktureras medlemsklubben. Klubben kan söka
bidrag genom Idrottslyftet. I år är det 4 000 kr per person. Projektstödet ska sökas senast 1
september.

Deltagare
Verksamma och blivande ledare i er förening. Minst 15 deltagare krävs för att kursen ska
genomföras.
Ange i anmälan fullständigt namn och adressuppgifter, även e-post samt födelseår. Meddela
eventuella allergier och specialkost. Anmälan är bindande. För att bli godkänd ungdomsledare och få
sin jacka samt intyg krävs att man genomfört alla tre steg. Deltagarna ska ha för avsikt att gå alla tre
stegen och är i och med att anmälan skickats in anmäld till hela kursen. Stegen ska genomföras i rätt
följd. Övernattning är obligatorisk och sker i flerbäddsrum.
Program och deltagarförteckning samt kursinformation mejlas till alla elever ca 1 vecka innan steg 1.

Anmälan ska vara Gävleborgs Ridsportförbund tillhanda senast den 16 oktober
Anmäler gör du här
Anmälan är bindande efter sista anmälningsdatum. Läs gärna igenom vår anmälningspolicy.

Frågor angående kursen ställs till kansliet på 070-2801388 eller via mejl
gavleborg@ridsport.se
Välkommen med din anmälan!

