
UTBILDNINGSVECKA! 

Simidrottsledare 

Utbildningen Simidrottsledare ingår i nivå 1 i simningen och vattenpolons utbildningsstege. Utbildningen  

består av en del på webben (ca. 20h) med tillhörande uppgifter som genomförs innan de två fysiska  

dagarna (ca. 20h). Inför webbträffen får deltagarna kursmaterial och inlogg till den 

webbaserade delen av utbildningen.  

 

Datum: Digital uppstartsträff: 20 juni, 19.30. Fysiskträff: 12-13 aug 

Plats under fysiska träffar: Umeå, Idrottens hus och Navet 

Anmälan: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1752187 

Sista anmälningsdag 6 juni 2023 

 

Kost:  Lunch och fika ingår i kursavgiften. Eventuella allergier anges vid anmälan.   

Boende: Boende ingår ej i kursavgiften och måste bokas själv. Deltagare rekommenderas boende på Comfort 

Hotell Winn då samtliga deltagare i utbildning har möjlighet att bo i deras sportrum för: 1000 kr/dubbelrum 

eller 900kr/enkelrum per natt. Anmälan sker via: co.umea@choice.se Med bokningskod: IDROTTH 

Kursavgift: 3500kr/deltagare. Avgiften faktureras till respektive förening av Norrlands Simförbund efter anmä-

lan. Viktigt att komma ihåg från och med 2022 måste föreningar inte längre söka stöd för Svensk Simidrotts 

utbildningar. Pengarna betalas ut av Svensk Simidrott vid godkänd deltagare. Deltagare måste vara godkänd 

inom 3 månader från utbildningens slut.   

Förkunskaper: Fylla minst 16 år det år utbildningen genomförs (2007 eller tidigare), genomgått HLR-utbildning 

inom det senaste året. Intyg ska kunna uppvisas vid kurstillfället. Deltagaren ska ha genomfört och godkänts 

på RF-SISU:s  Grundutbildning för tränare (GUT). Det går att genomföra GUT:en när den erbjuds under utbild-

ningsveckan.  

 

Kursintyg: Intyg skickas till föreningen efter genomgången och godkänd kurs. För att bli godkänd på utbildning-

en till Simidrottsledare ska deltagaren ha gått igenom samtligt material, skickat in uppgifter och delta aktivt 

under de fysiska dagarna. Det krävs även att deltagaren får godkänt på livräddningsprovet.   

Kallelse: Skickas ut via mail till anmälda deltagare en vecka före kursstart.  

Avbokning: Anmälan är bindande. Återbetalning av kursavgift efter sista anmälningsdatum sker endast mot  

uppvisande av läkarintyg.    

 

Kursledare: Elizabeth Karlsson 

Vid frågor: Sara Johansson, Utvecklingskonsulent Mellannorrland.   

Tel. Nr: 010 - 476 53 18. E-post: sara.johansson@svensksimidrott.se  

Johanna Stenberg, Utvecklingskonsulent Norrland. 

Tel. Nr: 010 - 476 53 21. E-post: johanna.stenberg@svensksimidrott.se 
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