INBJUDAN

TS 3-KURS
15 – 18 juni 2018 på Bosön
Del 1 på SHF:s nästa TS3-kurs kommer att arrangeras 15-18 juni 2018 på Bosön.
Kursen är uppdelad i 2 utbildningstillfällen om fyra dagar med några stora
inlämningsuppgifter däremellan. Del 2 är planerad att genomföras under senare
hälften av Maj 2019.
Godkänt genomförd TS3 ger kunskap om att leda och träna ett elitseniorlag.
Deltagarna har också kunskaper att utveckla och stimulera föreningens
handbollmässiga verksamhet. Godkänt genomförd TS3 är även en förutsättning
för att kunna gå SHF:s nästa steg i utbildningsstegen dvs MasterCoach.
Målgrupp
Kursen riktar sig till personer som vill bli eller är tränare för ett elitseniorlag.
Behöriga att söka är de som genomgått och blivit godkända på en TS2-kurs samt
genomgott 3 timmars kurser i kost, Idrottsskador och knäkontroll.
Behörighet
EHF kräver from säsongen 2014/15 att alla lag som deltar i EHF:s cuper ska ha
minst en tränare med TS3-behörighet. Detsamma gäller alla landslag. Fr om sept
2018 kommer det även vara licenskrav på att varje elitserielag i Sverige ska ha
minst en tränare med TS3-utbildning. Huvudtränaren på SHF: NIUhandbollsgymnasier måste också ha TS3-utbildning from hösten 2017.
För godkänt skall deltagarna uppvisa god förståelse och förtrogenhet i
Tränarskolans ämnesområden samt blivit godkänd på samtliga
inlämningsuppgifter. 100% närvaro krävs.
Kursplats

Bosön på Lidingö i Stockholms län.

Kursdatum
Utbildningen är uppdelad och genomförs i två avdelningar; totalt preliminärt 8
dagar. Tiden för hemuppgifter tillkommer, den är beräknad till 72 timmar.
Preliminära kurstider del 1
Start
Fredag 15 juni kl. 11.30
Avslutning Måndag 18 juli kl. 15.00
Preliminära kurstider del 2
Kursdatum och tider är ej ännu bestämda.
Kursen planeras preliminärt till senare hälften av Maj 2019.
Kursorten blir troligtvis Bosön

Kursansvariga
Lennart Söderström SHF
Instruktörer: Torbjörn Klingvall, Ingemar Linnéll, Tjolle Ström, Annika Bergström
och Ulf Nyström. Därutöver kommer ev. externa föreläsare att användas.
Programområden:
 Tränarskap
 Träningslära
 Regelkunskap
 Spelförståelse
 Anfallsspel
 Försvarsspel
 Målvaktsspel
Kursavgift:
Deltagande i kursen kostar totalt 15.000:- Detta täcker logi och mat under båda
kurstillfällena, kurslitteratur samt undervisning.
OBS! Kursavgiften täcker inte resekostnader!
Vid anmälan har deltagaren också förbundit sig att deltaga under hela kursen; dvs
vid båda kurstillfällena.
Kursavgiften delas upp och uttages enl. följande:
* 1:a 7.500:i samband med bekräftelse om deltagande faktureras
kursavgiften.
* 2:a 7.500:i samband med kallelsen till del 2 faktureras kursavgiften
Anmälan
Sista anmälningsdag är 1 mars 2018. Anmäl dig genom att fylla i och maila in
anmälningsblanketten (bifogas separat) till irene.ek@handboll.rf.se.
OBS! Du måste ange fullständigt personnummer i ansökan.
Kallelse
Kallelse skickas ut senast 1 april 2018 till antagna deltagare, samt för kännedom
till SDF utb.ledare.
OBS!
Antalet kursdeltagare är begränsat så vid fler sökande än platser kommer ett urval
utifrån meriter att ske. Urvalet görs av SHF:s Utbildningskommitté.
Frågor
Ev frågor till Lennart Söderström tel 08-699 65 59 eller Irene Ek 08-699 65 57.
VÄLKOMNA MED ER ANMÄLAN!
Med vänlig hälsning
Lennart Söderström
SHF Utbildningskonsulent

