
VÄLKOMMEN!

Till våren drar vi på Smålandsidrotten igång en serie temakvällar. Vi sätter barnet i fokus och pre-
senterar tre separata temakvällar. Temakvällarna är utformade för att passa alla, även dig som inte 
tidigare har någon utbildning i ledarskap. Vi skulle kunna kalla det ”idrottens gröna kort”.

Vi anser att ämnet är otroligt viktigt och vill att varenda ungdomstränare och ledare i vårt distrikt har 
grundläggande kunskap i våra barns rättigheter när det gäller idrott. Du väljer själv, kom på en, två 
eller tre av våra temakvällar. Deltar du på alla tre bjuder vi på ett bokpaket från SISU Idrottsböcker.

Våra olika ämnen på temakvällarna är:

- Förälder och ny som ledare? 
- Det goda ideella ledarskapet 
- Barn i behov av särskilt stöd

Under temakvällen ”Det goda ideella ledarskapet” är du 
välkommen till Jim Thuressons energifyllda föreläsning.  
Vi garanterar dig att kvällen bjuder på många skratt  
och mycket inspiration. Jim föreläser om attityder och  
inställningar, mentala bilder, goda vanor och om att 
bygga självförtroende. Han har en otrolig energi 
och kunskap om barn- och ungdomsledarskap. 

Jim Thuresson är till vardags idrottslärare och har tidigare varit rådgivare i näringslivet, förbundskapten 
i basket under 25 år och har spelat basket i bland annat USA. Att peppa människor hör till vardagen 
för Jim, som har en positiv livsinställning som garanterat är smittsam.

“Det handlar om att ge beröm, ge positiva signaler och att bry sig om”, säger Jim.  
Då skapar vi vinnare!

Målgrupp: 
Ledare, tränare och nya ”föräldrar-tränare”.

När/var: 
Onsdagen den 4 mars i Ljungby, Missionskyrkan. Kursnr: 560841 
Onsdagen den 25 mars i Alvesta, lokal meddelas i kallelsen. Kursnr: 560882 
Onsdagen den 22 april i Kosta, lokal meddelas i kallelsen. Kursnr: 560902 
Onsdagen den 7 oktober i Växjö, lokal meddelas i kallelsen. Kursnr: 560916

Tid:  
Kl. 18.30 - 21.00

Kostnad: 
Kostnadsfritt. Vi bjuder på förtäring. 
Deltar man på våra tre olika temakvällar får du dessutom ett bokpaket av SISU Idrottsböcker.

Anmälan: 
Anmälan ska senast två veckor före varje tillfälle vara Lena Moberg till handa. Anmälan kan göras på 
respektive länk ovan eller mailas till lena.moberg@smalandsidrotten.se. Uppge namn, personnummer, 
förening samt eventuellt avvikande kost vid anmälan.

Kallelse: 
Kallelse med deltagarlista mailas samtliga deltagare en vecka innan varje tillfälle.

Frågor: 
Annelie Bengtsson, tel. 070-508 91 04, annelie.bengtsson@smalandsidrotten.se 
Mattias Tuneskog, tel. 070-616 16 02, mattias.tuneskog@smalandsidrotten.se 
Lisbeth Johansson, tel. 070-450 54 29, lisbeth.johansson@smalandsidrotten.se 
AnnaLena Aronsson, tel. 070-450 54 24, annalena.aronsson@smalandsidrotten.se

 

TEMAKVÄLL: 
DET GODA IDEELLA LEDARSKAPET

Jim Thuresson.

http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUSmaland/Sokvarautbildningar/Varakurserochutbildningar/?eventid=560841&sisuorgid=28562
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUSmaland/Sokvarautbildningar/Varakurserochutbildningar/?eventid=560882&sisuorgid=28562
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUSmaland/Sokvarautbildningar/Varakurserochutbildningar/?eventid=560902&sisuorgid=28562
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/Distrikt/SISUIUSmaland/Sokvarautbildningar/Varakurserochutbildningar/?eventid=560916&sisuorgid=28562

