
 

 

 

 
 

 

 

 

GRUNDUTBILDNING FÖR TRÄNARE 
 

   

SISU Idrottsutbildarna består av tre delar: studieförbundet SISU Idrottsutbildarna, förlaget SISU 
Idrottsböcker och Bosön Idrottsfolkhögskola. Tillsammans och var för sig driver vi på och stöder 
utveckling inom idrotten. www.sisuidrottsutbildarna.se 

Grundutbildningen ger dig en bra grund att utgå 

ifrån i din fortsatta tränarroll. Utbildningen är 

det första obligatoriska steget utifrån vilket du 

kan välja att utvecklas vidare.  

 
Mål och syfte: 
Grundutbildningen bygger på aktuell forskning och 
ger dig en bra grund att stå på i din roll som tränare. 
Stor vikt läggs på ledarskap och hur du kan skapa 
förutsättningar för att de aktiva ska bli motiverade 
och få möjlighet att lära och växa som människor 
och idrottare. Utbildningen går även igenom vikten 
av att se och utgå ifrån hela människan, skapa en 
bred rörelserepertoar, forma och utveckla träningar 
som är anpassade för den målgrupp du leder. Vi vill 
att du som tränare ska få ett bra stöd, känna dig 
trygg och bli inspirerad till att skapa egna träningar 
där de aktiva mår bra, har roligt och utvecklas. 

 

Innehåll: 
Utbildningen består av en fysisk uppstartsträff 
kvällstid där du får allt du behöver för den vidare 
utbildningen. Därefter egna studier på 
Utbildningswebben som motsvarar c:a 12 x 45 min. 
Sen en fysisk träff (heldag) samt den slutliga 
hemuppgiften i föreningen utifrån valbar 
temamodul på totalt 3 x 45 min. Ämnen som tas 
upp är följande: 
- Jag och idrottsrörelsen 
- Jag och ledarskapet 
- Jag och träningen 
- Jag och utövaren 
- Valbart avsnitt 
Alla moment är obligatoriska för att få godkänt på 
utbildningen. 
 

Målgrupp: 
Alla tränare, oavsett vilken idrott du är engagerad i 
eller om du tränar barn, ungdomar eller vuxna. Man 
får gå utbildningen från det år man fyller 14 år, men 
som 14-åring behöver du ha en äldre 
mentor/deltagare (minst 18 år) med dig från 
föreningen. Från 15 år så avgör föreningen själv 
huruvida ungdomen är mogen att delta i 
utbildningen. 
 

 
 

 
 
 
Omfattning: Totalt c:a 25 utbildningstimmar. 
 

Utbildare: Carina Zäll. 
 

Utbildningsansvarig:  
Johanna Ingvaldson  
010 – 476 57 58 
Johanna.ingvaldson@skaneidrotten.se 
 

Tid: Måndagen den 4 mars, kl. 18.00 – 20.00, 
Lördagen den 30 mars, kl. 9.00 – 17.00 och mellan 
dessa 2 passen har man ett eget pass som ska vara 
klart innan man går på passet den 30 mars. 
 

Plats: Höganäs Sportcenter, sammanträdesrummet, 
Friluftsvägen 2, Lerberget 
 

Kostnad: Kostnadsfri för IF med säte i kommunerna 
Bjuv, Åstorp, Örkelljunga, Perstorp, Ängelholm, 
Höganäs, Klippan, Svalöv, Helsingborg, Landskrona & 
Båstad. 
 

Kallelse: 
Skickas via e-post, ange korrekt e-postadress vid 
anmälan. Kallelse skickas efter anmälningstidens slut. 
 

Anmälan: 
Anmälan görs senast den 20 februari via 
www.sisuidrottsutbildarna.se/skane. Vid problem med 

anmälan kontakta utbildningsadministrationen på 
010 – 476 57 07. 

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/skane

