Plats: Folkets Hus, Umeå
Tid: 6–7 oktober 2012
Pris: 3 500 kr
Sista anmälningsdag: 20 september
Begränsat antal platser, vilket innebär att först till kvarn gäller.
En förening får anmäla max tio deltagare.

Produktion och tryck: Holmbergs i Malmö AB 2012

Fakta och praktisk information

innebandykonvent för
barn- och ungdomsledare
6–7 oktober 2012

I priset ingår konventprogram enligt schema, boende med helpension i dubbelrum,
dokumentation samt biljetter till en herrsemifinal samt till bägge finalerna i Champions Cup.
Subvention via Idrottslyftet
Priset för varje deltagare subventioneras med 80 %. Information om ansökan till
Idrottslyftet skickas ut till respektive förening när anmälan är bekräftad.
Deltagare
Deltagarna ska vara tränare för barn och ungdomar mellan 6 och 16 år. Du anger
den åldersgrupp som du är tränare för vid anmälan.
Förkunskapskrav
Du ska veta vad Svensk Innebandys Utvecklingsmodell, SIU, är innan konventet.
Du kan se en webbsänd presentation av modellen från fjolårets konvent eller läsa
hela dokumentet på Svenska innebandyförbundets hemsida: www.innebandy.se
Boende
Scandic Plaza som ligger i centrala Umeå.
Ditt boende bokas i samband med att du gör din anmälan. Det finns möjlighet att
boka enkelrum för en extra kostnad av 500 kr. Ring Henrik Vilhelmsson, 090-14 43 70,
så hjälper han dig.
Anmälan och betalning
Anmälan görs på http://www.ibkdalen.se. Betalning sker mot faktura.
Inregistrering och incheckning
Inregistrering sker kl.09.30 på Folkets Hus. Där får du en kursmapp med all information. Incheckning till boende görs på hotellet efter föreläsningarna på lördagen.
Information
Kontaktperson Svenska Innebandyförbundet (utbildningens innehåll):
Emil Persson 08-514 274 17, emil.persson@innebandy.se
Kontaktperson IBK Dalen (anmälan och boende):
Henrik Vilhelmsson, 090-14 43 70, henrik.vilhelmsson@ibkdalen.se

I samarbete med

Svenska Innebandyförbundet har glädjen att bjuda in till vårt konvent i samband
med Champions Cup i Umeå.

09.30

Registrering och fika
Sker på Folkets Hus.

Under säsongen 2011/2012 har vi lanserat Svensk Innebandys Utvecklingsmodell
(SIU). Nu kommer nästa steg i det arbetet att offentliggöras. Så det är en chans som
du inte får missa!

10.00

Detta har hänt under 2011/2012
Under den senaste säsongen har det arbetats flitigt
med arbetet kring SIU. Den inledande timmen kommer att beskriva en del av det förberedande arbetet
så att du får en god inblick i helheten kring SIU.
Notera att du måste veta vad SIU är för att kunna
tillgodose dig föreläsningen.

Konventet är en mötesplats där du får ny kunskap och kan utbyta erfarenheter med
andra tränare. Du kommer att få energi och verktyg att utveckla och individualisera
träningen i din förening och i ditt lag. Programmet passar alla föreningar oavsett
storlek, verksamhet och ambitionsnivå. Deltagande på konventet medför även att
man får tillgodoräkna sig Grundutbildningen i den nya utbildningsstrukturen.
Självklart ingår biljetter till Champions Cup. Du kommer också att få en presentation
av finallagen av våra förbundskaptener.
Välkomna!

lördag 6 oktober

Utvecklingsplanerna, som är en nedbrytning av innehållet i SIU, är praktiska til�lämpningar som alla barn- och ungdomsledare kan använda i sin vardag. Innehållet
är riktat mot dig som är tränare för spelare mellan 6 och 16 år.
11.30

Föreläsning –
Med udden mot idrottens selektionssystem
En föreläsning som diskuterar barn- och ungdoms
idrottens selektionssystem.

12.30

Lunch

13.30

Uppdelat pass (6–9 år, 9–12 år och 12–16 år)
Här deltar du i det pass som riktar sig mot den åldersgrupp du tränar.

14.45

Uppdelat pass (6–9 år, 9–12 år och 12–16 år)
Här deltar du i det pass som riktar sig mot den åldersgrupp du tränar.

16.15

Praktik
Sker i Noliahallarna.

18.00

Middag

19.00

Kvällsföreläsning
En hemlig gäst berättar om sina tankar kring ledarskap.

20.00

Semifinal 2 herrar

söndag 7 oktober

Svensk Innebandys modell för
spelarutveckling
09.00

Föreläsning – kreativt anfallsspel
En föreläsning som bjuder på ett annorlunda tänk
kring hur man kan träna anfallsspel.

10.00

Gruppdiskussioner
Här deltar du i den diskussionsgrupp som riktar sig
mot den åldersgrupp du tränar.

11.00

Diskussionssammanfattning
Gruppledarna sammanfattar och gör några intressanta
nedslag från diskussionerna.

11.30

Inför Champions Cup-finalerna
med förbundskaptenerna
En kortare presentation av finallagen och vad vi har
att vänta oss sker genom ett ”uppsnack” från våra
förbundskaptener.

12.00

Lunch

12.45

Busstransport till arenan

13.00

Damfinal

16.00

Herrfinal

