Svenska Konståkningsförbundet inbjuder härmed
till

Understanding IJS Scoring
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.
Elliot Schwartz är nästa föreläsare vi bjuder in till i Svenska Konståkningsförbundets digitala
föreläsningar nu under våren 2021.
En digital föreläsning om hur man på ett matematiskt sätt kan använda IJS system för att optimera sitt
program men också sin målsättning, planering och strategi. Målsättningen är att ge inspiration och nya
infallsvinklar för tävling och träning. Föreläsningen är på engelska och riktar sig till tränare anslutna till
en svensk konståkningsförening på alla nivåer och till aktiva konståkare (över 14 år).
Föreläsare Elliot Schwartz
Elliot Schwartz från Boston, USA har lång erfarenhet som teknisk
funktionär och är ISU DVO och domare i singel, par och synkro. Han är vice
ordförande i Amerikanska Konståkningsförbundets utbildningskommitté
och håller regelbundet föreläsningar om matematikens betydelse inom
konståkning.
Elliot är utbildad matematiker och har en PhD i Materials Engagering från
MIT. Idag jobbar han som statistiker och analytiker för USA:s Olympiska
och Paralympiska Kommitté.
Datum/tid
Onsdag 20 januari 2021, 16:00-17:30
Plats
Digitalt via länk. Länken till föreläsningen skickas ut på måndagen den 18 februari 2021.
Målgrupp
Tränare anslutna till en svensk konståkningsförening och aktiva konståkare över 14 år.
Anmälan
Anmälan är bindande och görs via utbildningsmodulen här, senast den 17 januari 2021. Föreläsningen
har 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 Sportchef Anna Burwall
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.

