Hjælpertræneruddannelse - Riffel
Som hjælpetræner på riffel er du med til at forme foreningens medlemmer fra dag et, og
det er dig, der er med til at sikre, at nye medlemmer har lyst til at komme tilbage. Med en
hjælpetræneruddannelse får du de forudsætninger, der skal til for at give en god oplevelse
med riffelskydning.
Uddannelsens omdrejningspunkt er at give dig en grundlæggende teoretisk og praktisk viden om riffelskydning. Du får en grundlæggende uddannelse i børne- og juniorstilling samt
basal skydeteknik, som alle nye skytter skal lære, for at deres udvikling kan starte.
Hjælpetræneruddannelsen er et godt sted at starte, hvis du kunne tænke dig at gå videre
med en træneruddannelse, eller hvis du blot ønsker at få redskaber til at give en hånd med
i foreningen - på eller uden for skydebanen. Uddannelsen består primært af praktisk undervisning.
Målgruppe
Forældre til børn i foreningen samt nuværende og forhenværende skytter, der gerne vil
give, nye medlemmer en god indgang til riffelskydning og sikre et grundlæggende niveau i
foreningen.
Formål
- Teoretisk og praktisk forståelse for, hvordan man opbygger børne- og juniorskydestillingen på riffel samt det rigtige sigte og aftræk
- Grundlæggende viden om rengøring og vedligeholdelse af riffel
- Konkrete pædagogiske værktøjer til hvordan man skaber en god velkomst for nye i
foreningen
- Viden om og tolkning af sikkerhedsbestemmelser.
Uddannelsen udbydes af DGI Nordsjælland Skydning under "Det Fælles Uddannelseshus"
sammen med Dansk Skytte Union. Foreninger kan hos mange kommuner søge om tilskud til
træneruddannelser.
Hvis du er tilmeldt som instruktør/træner/leder i din forening, så er deltagerprisen kun kr.
595,- ellers er den kr. 995,Din forening kan registrerer dig via http://foreningsservice.dgi.dk og tilmed få tilsendt faktura, frem for betaling med dankort.
Dato:
lørdag d. 5. september 2015, kl. 8-16.
Sted:
Ramløse Skytteforening, 50m og 200 m baner, Ellemosevej 63, 3200 Ramløse
Minimum 8 deltagere, maksimalt 12.
Sidste tilmeldingsdato: mandag 31. august.
Tilmelding/betaling på: www.dgi.dk/201518743010

