WESTRA UTBILDNINGSHELG 22-23 MAJ 2021
Med förhoppning att komma igång med utbildning där vi kan träffas har vi planerat en
utbildningshelg, 22–23 maj.
Se datum nedan för respektive utbildning.

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE
22 maj kl. 10.00-13.00
23 maj kl. 10.00-13.00

Utbildare: Eldar Ciric
Utbildare: Eldar Ciric

GRUNDUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE
Förkunskapskrav är godkänd Introduktionsutbildning för Utvecklingstränare, som ges digitalt
13 mars och 22 april.
22 maj kl. 14.00-17.00 (träff 1 av 3)
Utbildare: Eldar Ciric
23 maj kl. 14.00-17.00 (träff 1 av 3)
Utbildare: Eldar Ciric
23 maj kl. 09.30-18.30 (träff 2 av 3)
Utbildare: Jörgen Fastberg. Denna träff är för de
som gått en av dom digitala uppstartsträffarna, 11 mars eller 18 april.

MATCHLEDARE B
Inga förkunskapskrav, bra med basketerfarenhet, ålderskrav 14 år
22 maj kl. 09.00-13.00
22 maj kl. 14.00-18.00

Utbildare: Laszlo Csiszér
Utbildare: Laszlo Csiszér

NIVÅ 1 DOMARE
Förkunskapskrav Matchledare B eller Grundkurs, ålderskrav 16 år
23 maj kl. 09.00-17.30

Utbildare: Laszlo Csiszér

PLATS:
Alla utbildningar kommer att ske i Gothia Arena. (med reservation att det ställs in med kort varsel
pga pandemin).

All info och anmälan finns/görs på www.basketutbildning.se
Är du osäker på hur du loggar in eller behöver hjälp med att skapa användare eller korrigera
din mailadress - hör av dig till utbildning@basket.se eller westrabasket@westrabasket.se
INSTRUKTION FÖR ATT ANMÄLA SIG

1. Gå in på www.basketutbildning.se

2. För att kunna se och anmäla dig till kurser så måste du själv skapa en inloggning om du inte mot förmodan redan har det. Är du osäker på
hur du loggar in eller behöver hjälp med att skapa användare eller korrigera din mailadress - hör av er till utbildning@basket.se

3. Klicka på ”Glömt lösenord/Ny användare?”

4. Fyll i ditt personnummer (12 siffror) – klicka på Fortsätt.

5. Verifiera din e-post – stämmer e-posten? Klicka i den lilla cirkeln bredvid din e-post och sedan ”Återställ lösenord”.

6. Ett temporärt (det är giltigt i 48 timmar) lösenord skickas till den angivna användaren om användaren fanns i systemet till mejladressen som
syntes i punkt 5.

7. Gå tillbaka till inloggningssidan, ange ditt personnummer samt temporärt lösenord du fick i mejlet

8. Byt lösenord till något som du själv kommer ihåg.

9. Du kan söka den aktuella kursen (t ex Matchledare) i rutan ”Sök utbildning”.

10. Du anmäler dig i den nedre fasta fältet ”Anmäl dig till utbildningen” - du får upp ett fönster som bekräftar din anmälan. Klicka ”Stäng och
fortsätt”. Gör klart din digitala utbildning och anmäl dig sedan till ett utbildningstillfälle.

11. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle. Under respektive utbildning finns det ett antal utbildningstillfällen som du också behöver anmäla dig till.
Oftast finns det ett digitaltmaterial som du behöver slutföra innan du kan anmäla dig till ett utbildningstillfälle.

