WBDF UTBILDNINGSHELG 6-7 NOVEMBER
Välkomna till Gothia Arena i november där vi erbjuder ett stort antal fysiska träffar i de olika
kurserna för tränare och domare.
Anmälan till kurserna görs på www.basketutbildning.se där även anmälan till den fysiska
träffen och de digitala förberedande momenten genomförs.
Läs mera nedan om hur ett konto www.basketutbildning.se skapas!!

INTRODUKTIONSUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE (Tidigare Grundkurs Tränardel)
Söndag 7 november

10.00-13.00

GRUNDUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE (Tidigare Steg 1 Tränardel)
Träff 1
Söndag 7 november

11.30-14.30

Träff 2
Söndag 7 november

09.00-18.00

Träff 3
Lördag 6 november

09.00-18.00

FORTSÄTTNINGSUTBILDNING FÖR UTVECKLINGSTRÄNARE (Tidigare Steg 2 Tränare)
Träff 1
Söndag 7 november

15.00-18.00

Träff 2
Lördag 6 november

14:00-18:00

Träff 3
Söndag 7 november

09.00-18.00

MATCHLEDARE A och B (Tidigare Grundkurs Domardel)
Lördag 6 november

09:30-15.00

NIVÅ 1 DOMARE (Tidigare Steg 1 Domardel)
Söndag 7 november

10.00-18.00

PLATS
Alla utbildningar kommer att ske i Gothia Arena.
ANMÄLAN
Anmälan finns/görs på www.basketutbildning.se.
FÖRBEREDELSER
Det finns digitala uppgifter som skall göras innan och efter den fysiska träffen, dessa görs på
kursdeltagarens konto på www.basketutbildning.se.
WBDF:s utbildningsadministratör är Michael Malm, 0704-402713,
westrabasket@westrabasket.se
Instruktion för att skapa en egen inloggning på Utbildningsplattformen och hur du
anmäler dig till utbildningar, se här nedan!!

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.

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

