
Utbildningshelg
Vara folkhögskola 6-7/2Vara folkhögskola 6-7/2

Allt om helgen hittar du på

Sista 
anmälan25 januari

www.svenskorientering.se/vastergotland/utbildning

Lördag 6 februari
Heldagskurser, 09.00-17.00 
- Kartritning i OCAD - grunder
- Tävlingsledarutbildning

Förmiddagskurser, 09.00-12.30 
- Ungdomledare - grunder (LL) 
- Akut omhändertagande vid idrottsskada
- IdrottOnline Administration Grund

Eftermiddagskurser, 13.30-17.00 
- Banläggning i OCAD - grundkurs (LL) 
- IdrottOnline Hemsida grundkurs 
- Tejpning

Söndag 7 februari
Heldagskurser, 09.00-17.00
- Tävlingsadmin i OLA, Eventor 
- Kartritning - grundmaterial,  
  laserdata & autogenerering 
- Banläggning steg I
- Banläggning steg II

Förmiddagskurser, 09.00-12.30
- Information & kommunikation (LL) 
- IdrottOnline, administration fortsättning

Eftermiddagskurser, 13.30-17.00
- SportIdent och MeOS, grunder (LL) 
- IdrottOnline, Hemsida fortsättning 

Utbildningsprogrammet

Ledarlyftet är till 
för de föreningar 
och ungdomsledare 
som vill bredda 
kompetensen. 
Med ett ”ungoteket-
inspirerat” upplägg 
ger Ledarlyftet 
deltagarna nyttiga 
grundkunskaper 
inom fyra områden. 

Ungdomledare, grunder 
Behandlar baskunskaper som 
färgskalan och utveck-lingstrappan 
men också kopplat till lämpliga 
övningar och genomförande av 
ungdoms-träningar.
En inspirerande halvdag!

Information & kommunikation
Kursen ger god vägledning i vilka 
kommunikationskanaler som är bra 
i olika sammanhang och till olika 
grupper, samt hur de fungerar och 
används. Även marknadsföring 
berörs. En viktig kurs för ledare!

Banläggning i OCAD, grunder 
Deltagarna lär sig använda OCAD 
för banläggning till träning 
och tävling men här ingår även 
en del ”OCAD-trix” för roligare 
ungdomsträningar.
En rolig kurs med nyttig kunskap!

Sportident & MeOS 
Lär dig som ledare att hantera 
MeOS (=Mycket enkelt Orien-
teringsSystem) för träning och 
tävling samtidigt som du blir vän 
med SportIdentenheterna och får 
kunskap i hur de ska hanteras.
Ett klart lyft för dig som ledare!

Nyhet - delta i Ledarlyftet!

Vilken kunskap söker du?
Välj bland helgens utbud och sätt ihop din utbildningshelg

Vad 
är du intresserad 
av?

Varmt välkomna tillVarmt välkomna till



Fyll på med
 kunskap  i  vinter

Ta med dina föreningskamrater
och förkovra er under en helg på 

Vara Folkhögskola
 

Information
Deltagaravgifter
Utbildningar Lö/Sö:
Utbildning heldag       950:-
Utbildning halvdag      500:- 
Ledarlyftet (fyra utbildningar)    1495:-

Avgifter faktureras föreningen i samband med helgen.

Boende
Begränsat med platser erbjuds på Folkhögsskolans internat. Deltagare 
på Ledarlyftet ges företräde.
Se VOFs hemsida för mer information om bokning och priser, samt alter-
nativa boenden.

Lunch och fika
Ingår för samtliga heldagsdeltagare! 
Förtydligande: Deltagare som endast går för- eller eftermiddagsutbild-
ning erhåller inte lunch. Deltagare som går för- och eftermiddagskurs, 
eller heldagsutbildning erhåller lunch. Fika ingår för alla.
För de som bor över på folkhögskolan ingår även frukost.

Anmälan
Senast den 25 januari via formulär på VOFs hemsida.

SISU resurs
Kontakta er SISU-kontakt om ni önskar nyttja föreningens ev.  
SISU-resurs.

Kontakt
Vid ev. frågor kontakta VOFs kansli
Magnus Sundmark, tel. 0725-447736
Mail: magnus.vof@vgidrott.se

På www.svenskorientering.se/vastergotland/utbildning
finns mer information och utförligare kursbeskrivningar

OBS! Tränarutbildningar

På utbildningshelgen 6-7/2 2021 erbjuds inte 
några av SOFTs ordinarie tränarutbildningar, 
istället hänvisas till det nationella kursutbudet 
enligt bredvid.

Bosön 29-31 januari 2021
BTU - Barntränarutbildning
UTU - Ungdomstränarutbildning

Bosön 12-14 februari 2021
BTU - Barntränarutbildning 
BMU - Bredd- och motionsutbildning

För mer information se: www.svenskorientering.se/utbildning


