SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND
AND
WORLD ARCHERY

Inbjudan till konferens/er
Plats: Scandic Skogshöjd Södertälje
Tid: lördag den 24 sep kl. 12 - söndag 25 sep kl. 15
Flera konferenser under samma helg, de kan med fördel kombineras
Tränarkonferens lördag den 24 sep kl. 12 - söndag 25 sep kl. 15 (2400 kr, inkluderar även nedan konferenser
efter eget val)
SM-arrangörskonferens lördag den 24 sep kl. 12 – 17 (500 kr)
Ungdomskonferens lördag den 24 sep kl. 12 – 19.30 (500 kr)
Domarutbildarkonferens söndag den 25 sep kl. 9 – 15, obs endast befintliga domarutbildare (500 kr)
Gemensam middag lördag kl 20 (300 kr)
Boende i dubbelrum (600 kr)
Kortfattat, anmäler man sig till tränarkonferensen är kostnaden 2400 kr, inga extra tillägg för om man vill delta i
någon av de andra konferenserna i mån av tid och val. Vill man däremot endast vara med i någon av de övriga så
framgår kostnaden för olika moment och tider ovan.

Lördag 24 sep
Kl 12:00 Lunch
Kl 12:45 Samling
Kl 13:01 Välkommen
Kl 13:05 Presentation alla i stora salen(tränarkonferenssalen)
Kl 13:30 Förflyttning till resp konferens
Kl 16:00 Kaffe
Kl 17:00 Jim Thuresson
Kl 19:30 Slut för dagen
Kl 20:00 Middag

Söndag 27 sep
Kl 8:30 Uppstart med reflektioner
Kl 9:00 Enligt resp konferens
Kl 12:00 Lunch
Kl 12:45 Samling resp konferens
Kl 15:00 Avslut

Vilka får vara med?
1 Alla föreningar/distrikt äger rätt att delta med 1-2 per förening/distrikt finansierat via att föreningar söker
Idrottslyftsbidrag(IL). Dubbelrum, middag ingår plus resa(samåkning). Faktura, 2400 kr per person, sänds i
efterhand per klubb/distrikt, IL-bidrag söks när fakturan är tillhanda. Extranatt och enkelrum mot tillägg.
2 Krav på deltagande i tränar- eller ungdomskonferens från enskild förening för att kunna erhålla IL 2017 för
egna projekt
3 Anmälda deltagare får sig tillskickat ett kvalitetssystem(ett per förening) som skall fyllas i och skickas in,
inklusive kommentarer om önskade förbättringar av systemet för framtida bruk, senast den 14 september.
Resultatet av undersökningen kommer vara underlag för ungdoms- och tränarkonferensen.
Ämnen

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET
MEMBER OF SVERIGES RIKSIDROTTSFÖRBUND
AND
WORLD ARCHERY

Respektive konferens innehåll anges senare

Anmälan till sbf@bagskytte.se, med namn, email, ankomst och eventuella allergier senast 20 augusti, därefter
risk för extra kostnader för rummen, då prel.bokningen släpper den 25 aug om inte namn angivits.
Ange vilken konferens som är din huvudsakliga.

