
 
 
 

 Skånes Simförbundet inbjuder till utbildningen 
Simidrottsledare 

 
Syftet med utbildningen är att ge deltagaren de simidrottsspecifika kunskaper som behövs för att verka som assisterande ledare för 
simning och vattenpolo på samtliga nivåer i simidrottsföreningen. 
Utbildningen består av en del på webben som genomförs inför en fysisk träff. Den uppskattade tiden på webben ligger på ca 20 
studietimmar och den fysiska träffen är 20 studietimmar fördelat på två dagar. 
Den webbaserade delen av utbildningen innefattar uppgifter som deltagaren ska göra i den egna föreningen, och ska ha 
genomförts inför de fysiska kursdatumen. 

 
KURSDATUM:  15 mars – Uppstart webbaserade delen av utbildningen exakt tid kommer senare 
  3–4 April – fysisk träff 09.00 – 18.00 
   
KURSPLATS:  Uppstartsträff  – 15 mars via Zoom 
  Fysisk träff – 3–4 april på Comfort Hotell, Helsingborg 
 
KURSINNEHÅLL: Jag och Svensk Simidrott, Ledarskap, Kommunikation, En simidrott för alla, Att idrotta i 

vatten, Livräddning och säkerhet, Mekanik, Simningens ABC, Simteknik, Landträning, 
Simidrotterna, Simlinjen, Planering, Kommunikation 

 
ANTAGNINGSKRAV: Deltagaren fyller minst 16 år det år utbildningen genomförs, födda 2007 eller tidigare. 

Deltagaren ska ha en aktuell HLR-utbildning, ej äldre än ett år gammal 
 

KURSAVGIFT:  3 800 kr - Kursavgiften faktureras i efterhand till föreningen. 
 
MAT OCH LOGI: Lunch och fika under kursdagarna ingår.  
 Kostnad för övernattning enkelrum 875kr/natt, dubbelrum 500r/pers/natt (1000kr/rum) 

 
KURSINTYG: För att bli godkänd på utbildningen till Simidrottsledare ska deltagaren ha gått igenom 

samtligt material i webbutbildningen och gjort de uppgifter som tilldelats. Deltagaren ska 
vara närvarande under hela den fysiska träffen och aktivt delta i diskussioner och uppgifter 
och få godkänt på livräddningstestet samt den examinationsuppgift som kommer att 
genomföras under utbildningen. Ansökan om kursintyg görs på Skånesimshemsida.  
  

KURSBIDRAG: För denna kurs kan man söka bidrag och få tillbaka 2500 kronor i utbildningsstöd. Först 
efter att deltagaren har blivit registrerad som godkänd på kursen kan bidraget betalas ut.  
   

UPPLYSNINGAR:  Skånes Simförbundet kansli 0708–978791 
  Mailadress: kansliet@skanesim.se  
 
ANMÄLAN: Anmälan görs via IdrottOnline senast 3 november 

Anmälan är bindande, vilket innebär att kostnader som påförs Skånes Simförbundet, 
avseende utbildningen betalas i sin helhet av deltagaren. Fram till och med sista 
anmälningsdag kan avbokning ske utan någon kostnad. Därefter kommer kostnader som 
påförs Skånes Simförbundet avseende utbildningen, i sin helhet att faktureras.  
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1734688  
 

KALLELSE:  Kallelse och program sänds ut till deltagarna före kursstart. 

 
ÖVRIGT: Skånes Simförbund förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen vid alltför få anmälda 

kursdeltagare. 
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