
 

 

 

 

Tränare – utbilda er och inspireras!  

Här ges möjlighet till bidrag! 

 

Har tränarna i er förening ambition och intresse att gå en utbildning i syfte att vidareutveckla sitt 

tränarskap? Svenska Konståkningsförbundet erbjuder nu alla tränare medlemmar i en svensk 

förening ansluten till Svenska Konståkningsförbundet att ansöka om projektbidrag (Idrottslyftet) för 

en utbildning under säsongen 2020/2021.  

 

Under pandemin finns begränsade möjligheter att anordna de traditionella stegutbildningarna. Vissa 

delar skulle kunna genomföras digitalt, men i den del som är kvar för steg 3 som påbörjades 

säsongen 2019/2020 behöva man stå på is tillsammans.  

 

För att ändå stötta tränarnas vidareutveckling, fördjupningar, inspiration, digitala mötesplatser mm 

ges möjlighet att söka bidrag från SISU Idrottsutbildarnas idrottsövergripande tränarutbildningar eller 

utbildningar kopplat till ökade kunskaper kring barn och ungdomars fysiska, psykiska eller sociala 

utveckling. Bidrag ska i försa hand sökas från SISU-distriktet. Del som inte bekostas av SISU kan söks 

som projektstöd.  

 

Målgrupp:  

Tränare för barn och ungdom. Prioritet ges till tränare med stegutbildning 2B, 3 och 4.  

 

Utbildningar:  

Här nedan länkas ni till kursutbudet hos SISU Idrottsutbildarna. Det är dock möjligt att ansöka om 

bidrag för andra typer av utbildningar som utvecklar tränaren.  

 

Idrottens fystränarutbildning Obs! Sista ansökningsdag 27 nov 

 

Digitalt kursutbud hos SISU Idrottsutbildarna 

 

Tränarutbildning hos SISU Idrottstubildarna 

 

Ta gärna kontakt med SISU-konsulenterna för information om utbildningsutbud i distriktet. SISU 

genomför flera digitala utbildningar. Här hittar du ditt SISU-distrikt.  

 

Så här söker föreningar utbildningsbidrag:  

Ansökan görs i IdrottOnline. Läs mer om bidrag/projektstöd här. I ansökan beskriver ni utbildningen 

mål, syfte och varför ni anser att utbildningen är utvecklande för tränaren. Ju mer information ni 

skickar in, desto tydligare och rättvisare bild får vi av utbildningen. Glöm inte ladda upp kvitto på 

utbildningen som ni söker bidrag för.  

 

https://www.boson.se/utbildning/omrade/idrottens-fystranarutbildning/?utm_source=Organic&utm_medium=SISU%20hemsida&utm_campaign=FTU%2020/21&utm_content=SISU%20hemsida%20FTU
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/Digitalfolkbildningochutbildning/digitalakurserochforelasningar/
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/Viarbetarmed/tranarutbildning/
https://www.sisuidrottsutbildarna.se/
https://www.svenskkonstakning.se/forforeningar/ekonomiitadministration/Bidragochstod/projektstod2020/


 

 

 

Svenska Konståkningsförbundet ger ett bidrag på 75% av utbildningskostnaden upp till 5 000 SEK per 

utbildning och tränare. Föreningen kan ansökan om utbildningsbidrag under hela 2020/2021, till och 

med maj månad, dock är potten i Idrottslyftet begränsad så utbildningsbidrag ges så länge det finns 

medel kvar att ansöka om.  

 

Efter den 31 december 2020, öppnas det upp en ny period från 1 januari 2021.  

 

Manualer för applikationen Idrottsmedel finns här.  

 

Frågor: 

För frågor om utbildningsbidraget, kontakta Sportchefsassistent Linda Angelsiöö eller 08 699 64 38 

Frågor kring ansökningsprocessen, återrapport mm kontakta info@skatesweden.se  

 

 

 

 

https://support.idrottonline.se/support/solutions/folders/11000004751
mailto:linda.angelsioo@skateswedne.se
mailto:info@skatesweden.se

