Svenska Konståkningsförbundet inbjuder härmed
till

Feedback
Svenska Konståkningsförbundet planerar för att löpande under våren kunna bjuda in till flera kortare
eller lite längre utbildande och inspirerande digitala föreläsningar i olika ämnen. Vi vill genom att
erbjuda föreläsningarna digitalt, via länk skapa möjligheter för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte
och inspiration! Vi planerar därför löpande att bjuda in till digitala föreläsningar via länk i olika ämnen.
Anne Forsell är nästa föreläsare vi bjuder in till Svenska Konståkningsförbundets digitala föreläsningar
nu under våren 2021.
Anne kommer prata om Feedback. Hur du säger saker, hur det tas emot och vem som äger
motivationen för att den aktive ens ska kunna göra den förändring som tränaren önskar. Tränaren ska
kunna förstå och inse vad deras beteende har för inverkan på de aktivas motivation. Förståelse för de
framgångsnycklar som ligger bakom beslut, konflikter och framgångar. Varför blir det som det bli och
hur kan vi få det som vi vill ha det?
Föreläsare Anne Forsell
Anne är väl insatt i idrottsrörelsen som både varit
hennes skola och arena. Hon började som nioårig i
simhallen, sedan kom tränarrollen med SM, EM,
VM och OS. Därefter vidgades perspektivet från
bassängen, till bollplaner, parasport och
specialförbund.
Nu är det konsten att nå framgång för individer,
grupper eller organisationer, som är fokus för
Anne.
Mer om Anne Forsell
Datum/tid
Torsdag 4 februari 2021, 19:30-21:00
Plats
Digitalt via länk. Länken till föreläsningen skickas ut på måndagen den 1 februari 2021.
Målgrupp
Tränare anslutna till en svensk konståkningsförening.

Anmälan
Anmälan är bindande görs via utbildningsmodulen här, senast den 31 januari 2021. Föreläsningen har
ett begränsat antal platser, först till kvarn gäller.
Kostnad
Föreläsningen kostar 500 SEK/ deltagare och kommer att faktureras föreningen.
Föreningen har möjlighet att ansökan om 100% i projektstöd för föreläsningen. Ansökan görs i
Idrottsmedelsapplikationen i IdrottOnline.
Kontakt
För frågor kring föreläsningen kontakta Sportchefsassistent Linda Angelsiöö
Frågor om anmälan kontakta administratör Patrick Malmquist
Kontakta info@skatesweden.se för frågor om ansökningsprocessen om projektmedel.
Har ni frågor till föreläsaren kan ni med fördel skicka in dem på förhand till Patrick Malmquist.
Önskemål eller tips på ämnen och föreläsare till kommande digitala föreläsningar tar Patrick också
tacksamt emot.

