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Hur kan vi på RF-SISU Småland stödja de 

småländska idrottsföreningarna?

RF-SISU Småland är ett av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 distrikt.

Vi är precis som de flesta idrottsföreningar och idrottsförbund i landet en ideell organisa-

tion. Vårt uppdrag är att stödja, leda, utveckla, bilda och utbilda idrottsrörelsen i distriktet 

så att den bedrivs för att ha roligt, må bra och utvecklas under hela livet i en

trygg idrottsmiljö.

Våra idrottskonsulenter hjälper er!

Varje idrottsförening och idrottsförbund i vårt distrikt har en idrottskonsulent. En idrottskonsulent 

har till uppgift att stötta er med kunskap och processledning samt i vissa fall även ekonomiskt.

Hen ansvarar för föreningens nyttjande av folkbildningsresurs. Genom att samarbeta med oss på 

RF-SISU Småland kan vår folkbildningsresurs användas för att bekosta t ex föreläsningar, 

utbildningar, litteraturinköp och del av kostnader vid till exempel

en planeringsdag på ett hotell eller liknande.  

Kontaktuppgifter till föreningens

idrottskonsulent på RF-SISU Småland

Om RF-SISU Småland

RF-SISU Småland är en av Riksidrotts-

förbundets och SISU Idrottsutbildarnas 

19 regionala organisationer.

Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och 

samordna idrottsrörelsen i gemensamma 

frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar 

även för och bidrar till idrottens utveckling 

genom folkbildning och utbildning i 

idrottsföreningar och idrottsförbund.

Läs mer på

vår webbplats

Följ oss i sociala medier

Håll dig uppdaterad om våra föreläsningar, 

utbildningar och evenemang eller ta del av 

positiva exempel från andra föreningar samt få 

senaste nytt om vad som händer inom idrotten i 

Småland.

Facebook: @rfsisu.smaland

Instagram: @rfsisu.smaland

https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/Kontakt/Personal/
https://www.rfsisu.se/smaland


IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration.

Som administratör eller anställd på ett kansli bör du ha grundläggande kunskaper som gör 

att administrationen flyter på enkelt och smidigt. 

I våra utbildningar går vi igenom följande moment:

- Föreningsregistret - Medlemmar - Grupper

- Meddelande/e-post - Kalender/Aktiviteter - Utbildningsmodulen

- Närvaroregistrering – LOK - Idrottsmedel - Klubbadministratörer

IdrottOnline Workshops i din förening kan arrangeras efter önskemål.

Ta kontakt med idrottskonsulenten i din kommun för mer information.

Här hittar du information och 
anmälan till våra utbildningar –
skriv ”IdrottOnline” i sökfältet

Här hittar du ansvarig 

idrottskonsulent för din  

kommun

Manualer för roller, grupper, person-

hantering, aktiviteter, kalender, 

närvaroregistrering med mera.

IdrottOnline

Folkbildning är möten där samtal, diskussioner och erfarenhetsutbyte leder till 

utveckling både för individen, gruppen och föreningen. Allt byggt på en frivillig bas. 

Allt leds av en lärgruppsledare. Som lärgruppsledare behöver du inte vara expert i ämnet och du 

behöver inte ha svar på alla frågor. Din uppgift är att vara samordnare, samtalsledare och inspiratör.

För att på bästa sätt leda samtalen kan du lära mer om att vara samtalsledare genom att ta del av 

webbutbildningen utbildning för lärgruppsledare.

På Idrottens Folkbildning hittar du handledningar enkla och smidiga samtals- och 

diskussionsunderlag anpassat för såväl barn, ungdomar och vuxna som aktiva, tränare, 

organisationsledare och funktionärer. Till exempel: arrangemang, föreningskunskap, förenings-

utveckling, idrottsskador, jämställdhet, kost, ledarskap, parasport, styrelseutveckling, trygg idrott, 

tränarskap, värdegrund m fl.

Utbildning
lärgruppsledare

Folkbildning!
Mötas och lära av varandra.

Idrottens
Folkbildning

https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/utbildning-folkbildning/sok-aktuell-utbildning---anmalan
https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/Kontakt/Personal/
https://support.idrottonline.se/support/solutions
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-utbildare/utbildnings-for-largruppsledare/
https://www.idrottensfolkbildning.se/


Januari

31 Investering anläggning Digital 18.00-20.30 Kostnadsfri

Februari

12 Idrotten berör – En förmiddag med Lasse Granqvist Växjö 10.00-12.00 Kostnadsfri 

23 Jan-Anders Haag: Hur gick det till? Vetlanda 18.30-20.30 Kostnadsfri

(Att växa som förening – Habo Volleyboll)

28 IdrottOnline Klubbadministration Eksjö 18.00-21.00 Kostnadsfri

28 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Oskarshamn den 25 mars kl. 09.00-17.00.

Mars

6 Ny i styrelsen – Ansvar, roller, uppdrag mm Digital 18.00-21.00 Kostnadsfri 

8 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Älmhult den 1 april kl. 09.00-17.00.

14 IdrottOnline Klubbadministration Växjö 18.00-21.00 Kostnadsfri

14 Projektkunskap, inriktning projektansökningar Jönköping+Digital 18.30-20.30 Kostnadsfri

15 IdrottOnline Klubbadministration Jönköping 18.00-21.00 Kostnadsfri

15 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Kalmar den 15 april kl. 09.00-17.00.

16 Mens och träning Digital * 18.00-21.00 300/delt alt 500/fören.

21 IdrottOnline Klubbadministration Kalmar 18.00-21.00 Kostnadsfri

22 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Tranås den 22 april kl. 09.00-17.00.

22 Fortsättningsutbildning för tränare Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker digitalt den 25 april kl. 18.00-21.00.

- Träff 3 sker i Vetlanda den 20 maj kl 09.00-17.00

23 Kost för idrottande barn och ungdomar Digital * 18.00-20.00 300/delt alt 500/fören.

22 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Habo den 29 april kl. 09.00-17.00.

30 Hållbar sponsring – en introduktion Digital * 18.00-21.00 300/delt alt 500/fören.

April

5 Investering anläggning Digital 18.00-20.30 Kostnadsfri

13 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i Jönköping den 6 maj kl. 09.00-17.00.

18 Grundläggande föreningsekonomi Digital * 18.00-21.00 300/delt alt 500/fören.

19 Grundutbildning för föreningsledare Växjö 18.00-21.00 500 kr

19 Grundutbildning för tränare - Träff 1 Digital 18.00-21.00 1 800 kr

- Träff 2 sker i  Växjö den 13 maj kl. 09.00-17.00.

Maj

3 Att arbete i valberedning Digital 18.00-21.00 Kostnadsfri

* Genomförs i RF-SISU Västra Götalands regi

Läs mer och anmäl dig

till RF-SISU Smålands utbildningar  

Här hittar du RF-SISU 

Smålands idrottskonsulenter
RF-SISU Smålands kalender föreläsningar 

och utbildningar i datumordning

Föreläsningar

och utbildningar

våren 2023

https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/
https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/Kontakt/Personal/
https://www.rfsisu.se/smaland/Kalender


För tränare och ledare
̶ en utbildningsstege

Utbildningarna inom tränarskap är till för alla tränare,
oavsett vilken idrott och ålder på dem du tränar.  

Webbutbildning:
Introduktionsutbildning för tränare

En kostnadsfri, frivillig, webbutbildning som du genomför

på 2-3 timmar när du vill och var du vill. 

Innehåll: Jag & Idrottsrörelsen, Jag & Ledarskapet,

Jag & Träningen. Övningsbank samt reflektionsfrågor. 

Grundutbildning för tränare 

Lär dig mer om ledarskap och hur du kan skapa bra
miljöer på träning för att de aktiva ska känna sig motiverade
och få möjlighet att lära och växa både som människor och
som idrottare. Du får tips på hur bra planering på ett tränings-
upplägg utifrån ålder och mognad kan se ut. 

Fortsättningsutbildning för tränare

Som nästa steg på tränarutbildningen kommer Fortsättnings-
utbildning för tränare. Oavsett idrott ger utbildningen dig
fördjupade kunskaper om det idé- och värderingsstyrda
ledarskapet och om hur du kan arbeta för att  träningar
ska vara miljöer där idrottarna känner att de är trygga
och kan påverka sin miljö för att på bästa sätt utvecklas.  

RF-SISU Smålands kalender med

föreläsningar och utbildningar i datumordning 

Högre utbildning – ex på högskolor/universitet som erbjuder studier inom idrott: 

- Linnéuniversitetet  Växjö: Utbilda dig inom vård, idrott och hälsa!

(Coaching, Sport Management, Idrottsvetenskapligt program, Lärarutbildning idrott och hälsa)

- Bosön, Lidingö: Utbildning - Bosön (boson.se)
(Tränarutbildning, Elitidrottsutbildning, Idrottskonsulentutbildning)

- Idrottshögskolan Umeå Universitet: Välkommen till Idrottshögskolan! (umu.se)
(Idrott och hälsa, Elitidrott och tränarskap)

https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/pw/grundtranarutbildning-for-tranare/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/?id=1674980
https://www.rfsisu.se/smaland/Kalender
https://lnu.se/utbildning/vara-program/vard-idrott-och-halsa/
https://www.boson.se/utbildning/
https://www.umu.se/idrottshogskolan/


För organisationsledare
̶ en utbildningsstege

Utbildningarna för föreningsledare är till för alla, oavsett idrott.

Webbutbildning:
Introduktionsutbildning för föreningsledare 
En kostnadsfri, frivillig, webbutbildning som du genomför

på 2-3 timmar när du vill och var du vill. 

Innehåll:

Föreningen & Demokratin, Föreningen & Idén, Föreningen

& Verksamheten, Förening & Engagemang, samtalsunderlag

samt reflektionsfrågor. 

Grundutbildning för föreningsledare
Grundutbildningen ger dig mer kunskap och inspiration

så att du i ditt uppdrag i en styrelse ska kunna leda på

ett sätt som bidrar till din förenings utveckling.

Innehåll:

Föreningsledarens roll, Föreningen & Demokratin,

Föreningen & Idén, Föreningen & Verksamheten, Förening

& Engagemang, Föreningen & Administrationen.

Fortsättningsutbildning för föreningsledare
Fortsättningsutbildningen är under produktion. Under tiden erbjuder RF-SISU Småland ett 

komplement av utbildningar för styrelser: Administration och IT,   Förenings- och förbundsutveckling, 

Arrangemang, Ekonomi och Juridik. Sök våra utbildningar och välj mellan olika ämneskategorier. 

Välj Hela Sverige och Digitala utbildningar för att se utbudet i övriga RF-SISU-distrikt.

Högre utbildning – ex på högskolor/universitet som erbjuder studier inom idrott: 

- Linnéuniversitetet  Växjö: Utbilda dig inom vård, idrott och hälsa!

(Coaching, Sport Management, Idrottsvetenskapligt program, Lärarutbildning idrott och hälsa)

- Bosön, Lidingö: Utbildning - Bosön (boson.se)
(Tränarutbildning, Elitidrottsutbildning, Idrottskonsulentutbildning)

- Idrottshögskolan Umeå Universitet: Välkommen till Idrottshögskolan! (umu.se)
(Idrott och hälsa, Elitidrott och tränarskap)

Här hittar du aktuella föreläsningar och

utbildningar i RF-SISU Smålands kalender

https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/grundutbildning-for-foreningsledare/
https://www.rfsisu.se/smaland/utbildningfolkbildning/sokutbildning/
https://lnu.se/utbildning/vara-program/vard-idrott-och-halsa/
https://www.boson.se/utbildning/
https://www.umu.se/idrottshogskolan/
https://www.rfsisu.se/smaland/Kalender


Vid ett samarbete med oss på RF-SISU Småland har ni möjlighet att ta del av folk-

bildningsanslaget som kan bekosta t ex material, hyrd lokal, studiebesök, utbildare mm. 

Bra diskussions- och arbetsmaterial till olika målgrupper: www.idrottensfolkbildning.se

Läs mer om att leda ett samtal och att vara lärgruppsledare.

Här hittar du ansvarig idrottskonsulent för din kommun

Vi kommer till er!
Utbildning på hemmaplan

Höj kunskapsnivån i föreningen - utbilda på hemmaplan.  

Smidigt och enkelt, nära till utbildningsplatsen. Ni bestämmer datum, plats och inriktning.

Starta ett utvecklingsarbete i föreningen/förbundet. Alla föreningar och förbund har en 

egen RF-SISU Idrottskonsulent, ta hjälp av er idrottskonsulent för att komma igång.

Med hjälp av er idrottskonsulent kan ni boka en extern utbildare eller 

föreläsare med expertkunskap.

Exempel på områden ni kan jobba med:

• Barnledarutbildning

• Ledarutveckling

• Unga ledare

• Värdegrund

• Trygg idrott

• Föräldrautbildning

• Föreningskunskap

• Styrelseutveckling

• Evenemangsutveckling

• Jämställd idrott

• Integration – inkludering

• HLR-utbildning

• Idrottsskador – tejpning

• Träningslära

• Kost och näringslära

• Vaccinera klubben mot doping

• Från idé till utveckling med projekt

Genom att genomföra lärgrupper, utbildningar eller andra träffar på hemmaplan får ledarna   

i föreningen ett naturligt forum för att knyta nya kontakter och ett erfarenhetsutbyte. 

https://www.idrottensfolkbildning.se/
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/utbildning-folkbildning/idrottens-folkbildning-och-vad-den-innefattar/largruppen
https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/Kontakt/Personal/


 ̶ Prioriterade områden för utveckling av småländsk idrott 2023

Under 2023 vill vi sätta ett extra fokus på utvalda teman tillsammans med våra föreningar. 

Målgruppen för träffarna är styrelsen, det är också en fördel att involvera både tränare och 

ledare i flera av temablocken. Temablocken genomförs på hemmaplan tillsammans med en 

idrottskonsulent från RF-SISU Småland. Plats, dag och tid väljer ni.

”En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, 

trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där 

alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta 

och utvecklas efter sina egna förutsättningar.”

Vad gäller kring begränsat registerutdrag och 

Barnens spelregler. Hur kan vi  jobba vidare i vår 

förening? Lär mer om vad som står i:

Anvisningarna för barn och ungdomsidrott

Skapa trygga idrottsmiljöer

Guide Barnkonventionen för föreningar /  förbund.

Barnens spelregler

Öka kunskapen och förståelsen för hur ni i 

föreningen kan jobba med en ny syn på träning och 

tävling för att så många som möjligt ska stanna kvar 

så länge som möjligt. Passet syftar till att stärka

samsynen bland tränare, ledare och föräldrar i 

föreningen och enas kring begreppet

”En ny syn på träning och tävling”.

För att styrelsemedlemmarna på bästa sätt ska 

kunna driva och utveckla en förening bör alla ha

en bra grund att stå på när det gäller förenings-

kunskap. Här kan hela styrelsen tillsammans lära 

sig mer om vad som styr en ideell förening.

Lär dig mer om den ideella föreningen, förenings-

demokrati, stadgar och årsmöten samt föreningens 

och medlemmens rättigheter och skyldigheter.

Hur kan vi i vår förening vårda och utveckla våra 

ledare? Hur jobbar vi långsiktigt med ledar-

utveckling? I det här temablocket jobbar vi utifrån 

en trappa som vi succesivt jobbar oss upp för, där 

de olika stegen är att reflektera, attrahera, 

rekrytera, introducera, utbilda och behålla. När 

dessa steg är tagna är föreningen redo att ta fram 

sin egen ledarutvecklingsplan.

Låt styrelsen fördjupa kunskaperna i ämnet 

styrelsearbete och öka förståelse kring styrelsens 

uppdrag och vad som krävs för ett lyckat styrelse-

arbete. I fokus står styrelsens ledstjärnor, roll-

fördelning, mötesteknik samt styrelsen - ett lag. 

Framtidens förening - Sätt framtiden i fokus: 

Analysera trender och tendenser kopplat till den 

egna föreningens verksamhet.  Målet är att starta 

ett framtidsarbete som ni i föreningen kan arbeta 

vidare med på egen hand med stöd av er 

idrottskonsulent på RF-SISU Småland.

Trygg barn- och ungdomsidrott Föreningskunskap och demokrati

Styrelseutveckling

Ledarutveckling

Framtidens förening

Ny syn på träning och tävling

Kontakta en idrottskonsulent

för mer information 

Temablock

https://www.rf.se/rf-arbetar-med/barn--och-ungdomsidrott/riktlinjer-for-barn--och-ungdomsidrott
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/trygg-och-inkluderande-idrott
https://www.rfsisu.se/download/18.2442ca3c18529a9afe83a136/1671621405998/guide-barnkonventionen.pdf
https://barnensspelregler.se/
https://www.rf.se/rf-arbetar-med/strategi-2025/utvecklingsresorna-i-strategi-2025
https://www.sisuforlag.se/produkt/framtidens-idrottsforening/
https://www.rfsisu.se/smaland/Omoss/Kontakt/Personal/


Om RF-SISU Småland

RF-SISU Småland finns i tre län – Jönköping, Kronoberg och Kalmar. 

Vi verkar i Smålands 33 kommuner.

Adress: St. Göransvägen 31, 554 54 Jönköping  

Telefon: 036-34 54 00 (växel)

E-post: smaland@rfsisu.se 

Hemsida: www.rfsisu.se/smaland

Facebook: @rfsisu.smaland

Instagram: @rfsisu.smaland

Om idrotten i Småland:

• 1 700 idrottsföreningar

• 300 000 medlemmar

• 50 000 ledare

• 70 specialidrotter

RF-SISU Smålands 

kanslier och kontor. 

Vi har kansli i 

Jönköping, Växjö,

Kalmar och kontor i 

Oskarshamn, 

Vimmerby, Tranås 

och Mönsterås.

http://www.rfsisu.se/smaland


Trygg och inkluderande idrott
Inkluderande ledarskap 

̶  möt idrottare med funktionsnedsättning 

Inkluderande idrott för att möta idrottare 

med NPF-diagnos 

Introduktionsutbildning för 

föreningsledare 
Introduktionsutbildning för tränare 

Välkommen som ledare! 

̶ Ledare i fokus 

En webbutbildning gör du när det passar dig.

Många är kostnadsfri eller en mindre kostnad för häfte med kod.

Välj mellan aktuella och intressanta ämnen och områden. 

Alla kan hitta något: Styrelsen, tränaren, ledaren, aktiva, vårdnadshavare.

Klicka på bilden eller använder QR-koden för att komma till önskad webbutbildning. 

Webbutbildningar
Enkelt, smidigt och lärorikt

Hållbar idrott 

En låg kostnad för materialet 

tillkommer. Kontakta RF-SISU 

Smålands idrottskonsulent för

hjälp med kostnaden.

Läs mer om att leda ett samtal 

och att vara lärgruppsledare.

https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/trygg-och-inkluderande-idrott/
https://utbildning.sisuforlag.se/moduler/portal-for-moduler/pw/inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-funktionsnedsattning/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/ledarskap/att-skapa-ett-inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-npf-diagnos/
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/idrottens-foreningsledare/introduktionsutbildning-for-foreningsledare/
https://utbildning.sisuforlag.se/sisuiu/tranare/pw/Introduktionsutbildning-for-tranare/
https://utbildning.sisuforlag.se/RFSISU/IDROTTENS-WEBBAR/ORGANISATION/LEDARE-I-FOKUS
https://utbildning.sisuforlag.se/moduler/portal-for-moduler/pw/inkluderande-ledarskap-for-att-mota-idrottare-med-funktionsnedsattning/
https://utbildning.sisuforlag.se/RFSISU/IDROTTENS-WEBBAR/ORGANISATION/LEDARE-I-FOKUS
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/organisation/hallbar-idrott/
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/utbildning-folkbildning/idrottens-folkbildning-och-vad-den-innefattar/largruppen


Schysst idrott – Kommunicera inkluderande 

Idrottspsykologi – Prestation och hälsa Ledare som lyssnar! – Om psykisk ohälsa 

Skapa en trygg idrottsmiljö 

– Motverka sexuella övergrepp 

Fifty/Fifty – Jämställdhetsutbildning

Barnafrid – Om våld mot barn 

Webbutbildningar
Enkelt, smidigt och lärorikt

Rörelsesatsning i skolan – Stöd och 

material  

En låg kostnad för materialet 

tillkommer. Kontakta RF-SISU 

Smålands idrottskonsulent för 

hjälp med kostnaden.

En webbutbildning gör du när det passar dig.

Många är kostnadsfri eller en mindre kostnad för häfte med kod.

Välj mellan aktuella och intressanta ämnen och områden. 

Alla kan hitta något: Styrelsen, tränaren, ledaren, aktiva, vårdnadshavare.

Klicka på bilden eller använder QR-koden för att komma till önskad webbutbildning. 

Läs mer om att leda ett samtal 

och att vara lärgruppsledare.

http://schyst.se/schyst-idrott/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/idrottspsykologi/idrottspsykologi-prestation-och-halsa/
http://schyst.se/schyst-idrott/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/idrottspsykologi/idrottspsykologi-prestation-och-halsa/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/
http://schyst.se/schyst-idrott/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/ledaresomlyssnar/
https://motverkasexuellaovergrepp.se/
http://schyst.se/schyst-idrott/
https://motverkasexuellaovergrepp.se/
https://www.fifty-fifty.nu/
http://schyst.se/schyst-idrott/
https://www.fifty-fifty.nu/
https://barnafrid.se/kunskapsportal/basprogram/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/traningslara/rorelsesatsning_i_skolan_stod_o_material/
http://schyst.se/schyst-idrott/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/traningslara/rorelsesatsning_i_skolan_stod_o_material/
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/utbildning-folkbildning/idrottens-folkbildning-och-vad-den-innefattar/largruppen


Kost för idrottande barn och unga 

Evenemangskartan 

– Förbättra föreningens evenemang 

In or outside the box 

– Respekt och schysst kultur 
Minmatch.se

– Om matchfixing och spelberoende 

Ren vinnare.se – Antidoping Vaccineraklubben.se – Mot doping 

Utbildning för publikvärdar

Webbutbildningar
Enkelt, smidigt och lärorikt

En låg kostnad för materialet 

tillkommer. Kontakta RF-SISU 

Smålands idrottskonsulent för

hjälp med kostnaden.

En webbutbildning gör du när det passar dig.

Många är kostnadsfri eller en mindre kostnad för häfte med kod.

Välj mellan aktuella och intressanta ämnen och områden. 

Alla kan hitta något: Styrelsen, tränaren, ledaren, aktiva, vårdnadshavare.

Klicka på bilden eller använder QR-koden för att komma till önskad webbutbildning. 

Läs mer om att leda ett samtal 

och att vara lärgruppsledare.

https://utbildning.sisuforlag.se/moduler/portal-for-moduler/pw/kost-for-idrottande-barn-och-unga/
https://www.sisuforlag.se/produkt/evenemangskartan/
https://www.inoroutsidethebox.se/
https://minmatch.se/sv/
https://minmatch.se/sv/
https://renvinnare.se/
https://www.vaccineraklubben.se/
https://renvinnare.se/
https://www.vaccineraklubben.se/?epslanguage=sv
https://www.vaccineraklubben.se/
https://utbildning.sisuforlag.se/rfsisu/idrottens-webbar/evenemang/utbildning-for-publikvard/
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/kontakta-oss/kontaktuppgifter-till-personal/idrottskonsulenter
https://www.rfsisu.se/distrikt/smaland/utbildning-folkbildning/idrottens-folkbildning-och-vad-den-innefattar/largruppen

