
 

 

  

 

INBJUDAN Steg 2B för instruktörer  

På uppdrag av Västra Götalands konståkningsförbund anordnar Borås KK Steg 2B tränarkurs.  

 

 När:  12-13 september 2020 i Borås ishall / alt delvis teorin via webb-lektioner  

   motsvarande en av dagarna, med anledning av Corona restriktioner. 

 

  Var:  Träninghallen, Borås ishall, Armbågavägen 6, Borås.  

 

  Teorin:  Hålls i konferensrum i samma eller intilliggande byggnad som ishallen. Eller via 

   webb pga Corona. Mer info kommer närmare kursstart. 

  Deltagarkrav:  

- Godkänd Steg 2A kurs.  

- Varit aktiv som ledare / tränare alt auskulterat efter godkänd Steg 

2A. 

- Minst 4 månader har förflutit sedan genomförd Steg 2A.  

  Anmälan:  Senast torsdag den 27 aug 2020 kl: 23.00 via modulen på SKFs hemsidan nedan:  

Anmälningslänk 2B: kommer i nytt mail inom kort 

                         https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1406688  

  Max ca 20 deltagare / kurs kan beredas plats.  

  Schema och deltagarlista publiceras på hemsidan ca en vecka innan kursstart: 

  http://www.boraskk.se Separat kallelse till de antagna på kursen skickas ej ut.  

  Avgift:  Kursavgiften 2400 kr / kursdeltagare (faktureras i efterhand) 
 I avgiften ingår Kurslitteratur, två luncher samt mellanmål / frukt 

under båda dagarna.  

 Mellanmål: Smörgås, frukt och dryck ingår 

 Kursens omfattning: Teori ca 8 h, Ispraktik ca 3-4 h 

 

 Kursintyg: För att få kursintyg måste kursdeltagare närvara under hela kursen samt slutföra 

  eventuella uppgifter. 
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  Övrigt: -  OBS! Meddela ev matallergier / specialkost i mail till   

       kursledaren, senast i samband med anmälan.  

 
 -  Boende ansvarar kursdeltagarna eller deras klubbar själva för. Boka ej förrän det 

står helt klart om kursen hålls på plats endast en av dagarna och resten hålls via 

webb-lektioner istället. 

 Frågor kursledare: Besvaras av Ann-Marie Lindqvist (huvudtränare i Borås 

Konståkningsklubb) 0702-13 38 20, lättast mån, ons, fre 11.00 – 13.00 

annmarie.boraskk@gmail.com  

 

 Preliminärt schema:  Lördag 12 sept kl: 09.50 - 17.15 

 

 09.50 Samling i foajén mellan ishallarna  

 

  Söndag 13 sept 2020 kl: 10.00 - ca 17.15  

 

 Avanmälningsregler: Avanmälan före 2020-08-27 debiteras en administrativ avgift på 100kr.   
  För avanmälan därefter debiteras halva kursavgiften om du inte själv 

  kan ordna en ersättare. Vid avanmälan pga sjukdom krävs sjukintyg 

  och då återbetalas hela avgiften.  
 

 

VÄLKOMNA MED ANMÄLAN! 
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