
 
 

Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med 
Föreningen Svenska Konståkningstränare  

inbjuder härmed 
konståkningstränare oavsett tidigare utbildning 

 till 
inspirerandedigitala föreläsningar och fördjupningar av Kori Ade  inom 

olika områden 
 
Kori Ade är en amerikansk, olympisk tränare och har tagit fram TAPS (Total 
Athlete Performance Seminars) som är avsedda att utveckla ”hela” idrottaren, 
inklusive de mentala och känslomässiga aspekterna. TAPS består av ca 70 
seminarier och till denna utbildningsserie har 5 inspelade föreläsningar valts ut. 
 
Föreläsningarna är på engelska inom följande områden: 
 

 Leadership 
 Language of Coaching 
  Building Blocks of Elements 
 Mind-Body Connection  
 Mental Training w/Your Students. 

 
Varje ämne innehåller 90 minuters inspelad föreläsning. 
 

Utbildningen  startar 11 januari och pågår ca 10 veckor med länk till inspelad 
föreläsning varannan vecka. Om intresse finns arrangeras 
eventuellt uppföljningsdiskussioner per teams efter inom 
respektive område varannan vecka.   

 
Målsättning Inspiration och fördjupningar för tränare på alla nivåer 

 
Deltagarkrav Konståkningstränare – alla utbildningsnivåer 

 Just nu finns 50 platser, men vid stort intresse kan ny omgång 
genomföras. Observera att Skåne KF har köpt in föreläsningar till 
Skånes tränare. Denna inbjudan riktar sig till alla andra tränare i 
landet. 

 
Material  Länk till inspelad föreläsning (en länk per område) skickas till 

deltagarna varannan vecka från 11 januari. När deltagaren erhåller 
länken måste den användas inom 5-7 dagar. Detaljera information 
och kallelse kommer efter anmälningstidens utgång. 



 
Uppföljningsmöten Om intresse finns anordnar tränarföreningen eventuellt 

diskussionsseminarium på teams varannan vecka i anslutning till 
varje föreläsning 

 
Kursavgift Kursavgiften är 1 000 kr. Kursavgiften faktureras föreningen. 

 
Bidrag idrottslyftet Bidrag om 100%, dvs 1000 kr per deltagare, av kursavgiften 

kan sökas av föreningen från Idrottslyftet (Projektstöd IF, 
utbildning) senast 15 februari 

 
Anmälan Anmälan är bindande och görs via denna länk: 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/146
3524 

 
 

Sista anmälningsdag är 7 januari 2021 
 

Information Kontaktadress för frågor camilla.fredman@skatesweden.se  
 
 

 
Svenska Konståkningsförbundet och Föreningen Svenska 

Konståkningstränare hälsar dig hjärtligt välkommen till denna kurs! 
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