Du rapporterar väl in era
lärgrupper i föreningen?
 Exempel på möjliga lärgruppstillfällen i en förening:

Spelarmöten

Tävlingsplanering

Planering av
kioskutbud m m

Arbetsgruppen för
revidering av
stadgar, planer etc

Diskussioner kring
rekrytering &
marknadsförening

Mer information om lärgrupper och
andra samverkansformer med SISU
Idrottsutbildarna finns att ta del av på
www.bangolf.se under Utveckling.
Har du några frågor får du gärna höra
av dig till utbildning@bangolf.se

Adjfölkdjf dakfö

Svenska Bangolfförbundet i samverkan med

Ledarträffar
av olika slag

Enkla minnesregler för när du kan
rapportera en lärgrupp…
Läs också nedanför om specifika krav som ska uppfyllas

JA
Sammankomster som oftast
kan vara en lärgrupp:
 Utveckling av…
 Planering av…
 Teori / lärande
 ”Framtidssnac k”
 Förbereda / diskutera
en fråga som senare ska
beslutas
 Lära av andra och lära
av varandra

NEJ
Sammankomster som oftast inte
kan vara en lärgrupp:
 Om samma personer under
samma tid rapporteras som
en LOK-stödsaktivitet
 Praktiskt arbete
 Utövande (fysisk) aktivitet
 Ordinarie styrelsemöte
 Ordinarie årsmöte
 Om något av de formella
kraven inte är uppfyllda

Formella krav för att en lärgrupp
ska kunna redovisas:
 Minst 1 studietimma (45 min)
 Minst 3 deltagare, inkl ledare
 En lärgruppsledare som är insatt i
reglerna och kraven
 Alla ska kunna delta i diskussionen
 Alla deltagarna ska vara
informerade om att SISU
Idrottsutbildarna är anordnare av
lärguppen och att föreningen
samverkar med SISU.

Svenska Bangolfförbundet
i samverkan med

Så här samverkar vi tillsammans
med SISU Idrottsutbildarna
Lärgrupp
Kan oftast jämföras med studiecirkeln
 Minst 3 deltagare
 Minst en studietimma (45 min)
 Lärande / teori / utveckling
 Självlärande grupper
Lärgruppen ska ha lärande och utveckling
i fokus. Ordinarie beslutande möten
(årsmöten, styrelsemöten etc) får inte
redovisas. Merparten av deltagarna ska vara
där fritt och frivilligt (jfr personal).
Ingen övre eller undre åldersgräns, utan lärgruppen anpassar sig efter deltagarna.
Kurs
Kurser av SISU Idrottsutbildarna som
beställs av förening/förbund. I syfte att
utveckla och utbilda ledare och aktiva.

De 5 olika samverkansformerna
med SISU Idrottsutbildarna:
 Lärgrupp
 Kurs
 Utvecklings- /
processarbete
 Föreläsning
 Kulturprogram

Här kan även kurser i föreningens regi
räknas, som ofta hålls i syfte att ge
licens (t ex spelarlicens) eller få ett intyg.
SBGFs Regelkunskapskurs eller Grundkurs
Tävlingsledare som hålls i föreningen kan
inräknas som kurs.

Föreläsning
Föreläsning genom SISU Idrottsutbildarna som beställs genom
förening/förbund.
Även föreläsningar som arrangeras i
föreningens regi.
 Ett tillfälle över minst 3
studietimmar om 45 min
 Av SISU godkänd föreläsare

Process- och utvecklingsarbete
Minst 3 deltagare samt en processledare
Som inte tillhör föreningen.
Ska finnas:
 Inriktning
 Tidsbegränsning
 Dokumentation

Kulturprogram
Med kulturprogram avses inslag med
teater, sång, musik, dans, dramatisk
framställning, filmvisning eller
utställning som framförs för publik.
Redovisas på särskild blankett –
föreläsning / kulturprogram.

Mer information
Ta kontakt med Svenska Bangolfförbundets
utvecklingskonsulent eller utbildningsgrupp för mer
information om utbildningar och vår samverkan med
SISU Idrottsutbildarna.
Utvecklingskommittén
Malin Löf (ansvarig utvecklingskommittén, utbildningsansvarig)
malin.lof@bangolf.se & utbildning@bangolf.se
Andreas Feuk (samordnare utbildningar och föreningsutveckling m m)
andreas.feuk@bangolf.se & utbildning@bangolf.se

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen består av Utvecklingskommittén i SBGF samt
distriktens utbildningsledare
Malin Löf (SBGF)
Andreas Feuk (SBGF/SSBGF)
Thomas Nicklasson (VSBGF)
Peter Johansson (MSBGF)
Anders Öhman (ÖSBGF)
Stig Pettersson (BBGF)
Lars G Guldbrandsson (NSBGF)

malin.lof@bangolf.se
andreas.feuk@bangolf.se
studier.vsbgf@gmail.com
peter.johansson@hotmail.se
anders.ohman@tantogarden.com
stig.pettersson@bangolf.se
larsguldbrandsson@hotmail.com

Kansli
Bengt Svensson (generalsekreterare)
Jan-Åke Persson (utvecklingskonsulent)

kansli@bangolf.se
jan-ake.persson@bangolf.se

