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VG-idrotten mot världstoppen!
- En föreläsningsserie för tränare och aktiva som strävar mot  
ännu bättre idrottsprestationer
Tillsammans med Göteborgs universitet och Katrinelunds Elitidrotts-
gymnasium kommer vi under hösten att fortsätta med föreläsnings-
serien om prestationsinriktad idrott. 
Information om höstens kostnadsfria föreläsningar hittar du efter  
sommaren på vår hemsida.

IDROTTSSKADOR OCH REHAB
Knäkontroll 
- Skadeförebyggande träning
Grundläggande principer i skadeförebyggande träning där 
du får testa övningarna i appen Knäkontroll.  
19 sep     Borås kl 17.30-21.00 500 kr 
15 nov        Mölndal kl 17.30-21.00 500 kr 

Akut omhändertagande vid idrottsskada  
Grunderna i akuta idrottsskador och rehabilitering. Du får 
öva praktiskt på akut omhändertagande.  
27 sep Trollhättan kl 17.30-21.00 500 kr 
3 okt Borås kl 17.30-21.00 500 kr
12 okt Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr 
18 okt Skövde kl 17.30-21.00 500 kr
25 okt Uddevalla kl 17.30-21.00 500 kr 
8 nov Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr 

Tejpning 
Grundläggande principer i tejpning av idrottsskador där du 
får öva praktiskt på att tejpa bl a fot, hand och knä.  
15 nov Uddevalla kl 17.30-21.00 500 kr 
28 nov Skövde kl 17.30-21.00 500 kr 
29 nov Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr 

Åldersanpassad fysisk träning för 
barn och ungdom  
Kurs som ger dig förståelse för vad och hur du bör träna 
barn och ungdomar utifrån deras biologiska ålder.   
11 nov          Göteborg kl 09.00-17.00  1 000 kr
25 nov Borås kl 09.00-17.00 1 000 kr

Workshop Åldersanpassad  
fysisk träning 
Praktisk workshop som bygger på ovanstående kurs där vi 
fokuserar på träning för prepubertala barn.  
26 sep Mölndal       kl 18.00-21.00 500 kr
14 okt Borås      kl 18.00-21.00 500 kr
8 nov Mariestad    kl 18.00-21.00 500 kr

Träningsplanering
Under denna kurs får du verktyg för att göra en genom-
tänkt träningsplanering där du tränar på rätt sak vid  
rätt tidpunkt. Innehållet är relevant för alla idrotter där  
träningsmängden är minst tre dagar i veckan och de akti-
va är över 16 år. 
7 okt Göteborg kl 09.00-16.00 1 000 kr

Styrketräning för seniorer
Här fokuserar vi på styrketräning, olika övningar och hur 
du bör genomföra din träning för att bibehålla en god 
hälsa och livskvalitet som senior.    
26 okt Mariestad kl 09.00-12.30  200 kr

Grundläggande kost för aktiva  
ungdomar
Föreläsning om hur rätt kost kan hjälpa dig som är ung-
dom att nå en god hälsa samt hur, när och vad du ska äta 
i samband med träning och tävling, för att orka fysiskt på 
bästa sätt.  
4 okt Henån kl 18.00-20.30  300 kr
10 okt Göteborg kl 18.00-20.30 300 kr
21 nov Vara kl 18.00-20.30  300 kr

TRÄNINGSLÄRA

FÖRENINGS- OCH FÖRBUNDSUTVECKLING
Idrottens affärsmannaskap

Bygg föreningens varumärke  
Workshop där du får en helhetssyn på varumärkesarbete. 
Vi jobbar med att analysera, bygga och sprida föreningens 
varumärke för att få nya medlemmar och behålla befintliga.   
11 okt Göteborg  kl 13.00-17.00 995 kr  

Kommersialisering, evenemang och 
ökade intäkter till föreningen 
Här får du verktyg för att möta och hantera den kommersi-
ella trenden. Du får arbeta med att skapa möjligheter för att 
din förening ska kunna stärka sin ekonomi genom evene-
mang.  
28 sep Borås  kl 13.00-17.00  995 kr

Kommunicera föreningen i sociala 
medier 
Workshop där du får verktyg som underlättar att välja rätt 
väg med föreningens marknadsföring i sociala medier. 
9 nov Göteborg kl 13.00-17.00  995 kr
30 nov Ulricehamn kl 13.00-17.00  995 kr

Winn Winn 24 
Workshop under 24 timmar där din förening utvecklar en 
hållbar organisation och affärsplan för ett evenemang.
13-14 okt Falköping 
17-18 nov Stenungsund 
Dag 1 kl 15.00 - dag 2 kl 15.00   6 000 kr/förening 

Informationskväll om anläggningsstöd
Informationskväll om möjligheterna till ekonomiskt stöd 
till anläggningar och idrottsmiljöer. Kvällen handlar om 
Riks-idrottsförbundets anläggningsstöd samt Allmänna 
arvs-fondens lokalstöd.
14 sep Göteborg kl 18.00-20.30 kostnadsfri

Grundläggande föreningsekonomi  
En baskurs om styrelsens ekonomiska ansvar i en ideell för-
ening. Innehåller bland annat styrelsens ekonomiska ansvar, 
bokföringsskyldigheten, rapporter, avstämningar, skatter 
och avgifter.  
3 okt Göteborg* kl 17.30-21.00 500 kr
10 okt Borås  kl 17.30-21.00 500 kr 
14 nov Göteborg (Angered)* kl 17.30-21.00 500 kr

Överlevnadskurs i föreningsekonomi
För dig som är kassör eller styrelsemedlem i en ideell för-
ening. Innehåller bland annat kassörens roll i föreningen, 
idrottens redovisning, förenklat årsbokslut och budget/
uppföljning.
22 nov + 6 dec Göteborg kl 17.30-21.00 1 000 kr
15 nov + 22 nov  Skövde kl 17.30-21.00 1 000 kr

Bokföring Grund 
Genomförs vid tillräckligt deltagarunderlag. Vid intresse hör 
av dig via kurser@vgidrott.se

Idrottens föreningsekonomi  

Idrottens föreningskunskap  

Kinesiotejpning 
Grunderna i kinesiotejpning där du får öva praktiskt på  
muskel-, ligament- och lymfteknik.   
16 nov Skövde kl 17.30-21.00 500 kr
23 nov Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr

Idrottsmassage 1 och 2 
Idrottsmassageutbildning i fyra steg. De två första stegen ut-
gör en grundutbildning och efterföljs, vid tillräckligt del-ta-
garunderlag, av de fördjupade kurserna Idrottsmassage  
3 respektive 4.
Idrottsmassage 1 – fokus på kroppens övre delar
Effekter av massage, massagegrepp, praktik på rygg och 
armar.
30 sep-1 okt        Göteborg  kl 09.00-16.00          2 000 kr

Idrottsmassage 2 – fokus på kroppens nedre delar
Kroppens och muskelns uppbyggnad, skelettmuskulatur, 
praktik på sätet, benets fram- och baksida, vad och bröst.
21-22 okt        Göteborg  kl 09.00-16.00          2 000 kr

Jämställdhetsstrategier
Tjej eller kille, man eller kvinna. Alla ska ges lika möjligheter 
att utöva sin idrott. Idrottande ska värderas och prioriteras 
på ett likvärdigt sätt och resurser ska fördelas rättvist.
Här tittar vi på de vinster en förening kan få genom en ökad 
jämställdhet.  
5 okt + 25 okt Göteborg (Angered)*  kl 18.00-21.00 500 kr
9 nov + 21 nov Borås  kl 18.00-21.00 500 kr

Idrottens chefsutbildning på IHM!
- Bli mer attraktiv på idrottens arbetsmarknad. 
På idrottens chefsutbildning får du kunskap inom ekonomi, 
marknadsföring, kommunikation, verksamhetsstyrning och 
ledarskap, som du behöver för att kunna driva en förening 
i framkant. Utbildningen genomförs i samarbete med PGA 
Sweden, Claesson Konsult AB och med IHM som utförare.  
Kursstart i september varje år. Läs mer på 
www.vgidrott.se/Projekt/idrottensaffarsmannaskap/

Ny i förening
En baskurs i föreningskunskap om hur verksamheten i en 
ideell idrottsförening bör bedrivas. Innehåller bland annat  
Vad är en ideell förening? Varför finns vi till? samt stadge-
kunskap, föreningsdemokrati och styrelsens roller. 
28 sep Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr 
4 okt Skövde kl 17.30-21.00  500 kr

Ny i förening – tema Årsmöte
Samma innehåll som Ny i förening, men med tonvikten på 
hur ett årsmöte bör genomföras och vilka handlingar som 
krävs.  
17 okt Göteborg*  kl 17.30-21.00 500 kr 
5 dec Göteborg (Angered)* kl 17.30-21.00  500 kr 

Ny i förening för unga ledare
Samma innehåll som Ny i förening, men anpassad till ålders-
gruppen unga ledare mellan 15 och 20 år.  
8 nov Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr

Att leda och utveckla en ideell  
idrottsförening 
Lär dig mer om hur en förening kan utveckla sin organisa-
tion och verksamhet. Här får du verktyg för visions- 
arbete.
26 okt Göteborg* kl 17.30-21.00 500 kr
14 nov Lidköping kl 17.30-21.00 500 kr
23 nov Göteborg kl 17.30-21.00 500 kr

Valberedning
En väl fungerade valberedning förser föreningen med kom-
petenta och erfarna personer att förvalta dess verksamhet. I 
denna kurs får du konkreta tips att utgå ifrån.
19 okt Borås  kl 17.30-20.30 500 kr
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LEDARSKAP OCH TRÄNARSKAP
Plattformen
Idrottens barn- och ungdomsledarutbildning. Första steget 
för idrottsledare som leder barn och ungdomar mellan 
7-15 år. Utveckla ditt ledarskap tillsammans med ledare 
från olika idrotter.  
23-24 sep Göteborg*
30 sep-1 okt Borås
30 sep-1 okt Strömstad  
14-15 okt    Vänersborg  
18-19 nov Göteborg
25-26 nov   Mariestad 
Kl 09.00-17.00 båda dagarna           1 300 kr

Plattformen Unga ledare  
Anpassad för unga ledare mellan 15-20 år. 
9-10 sep Göteborg* 
7-8 okt Uddevalla
9-10 dec Göteborg 
Kl 09.00-17.00 båda dagarna    500 kr

Ledarskapsutbildning för ledare  
13-15 år 
En grundläggande utbildning för de yngsta ledarna med 
möjlighet att utvecklas till bra och trygga ledare för barn. 
Här möts ledare från olika idrotter i ämnen som ledarskap, 
värdegrund och praktisk pedagogik. 
2-3 sep Skara  
1-2 nov Göteborg*  
11-12 nov Borås 
Kl 09.00-15.00 båda dagarna  500 kr

Plattformen Unga ledare och Ledarskapsutbildning för
ledare 13-15 år subventioneras av SISU Idrottsutbildarna  
Västra Götaland och Västra Götalands Idrottsförbund. Dessa 
är främst avsedda för deltagare från distriktet.
Deltagare utanför distriktet deltar i mån av plats till en kost-
nad av 1 300 kronor.
   
 

Grundtränarutbildning, GTU 
GTU är en fortsättning och påbyggnad på Plattformen.  
Utbildningen fördjupar din kunskap i tränarskap och  
träningslära tillsammans med idrottserfarna utbildare. 

Grundtränarutbildning, GTU 1
Åldersfas 11-15 år. 
14-15 okt  Vara
18-19 nov  Uddevalla
25-26 nov  Göteborg
Dag 1 kl 09.00-18.00, dag 2 kl 09.00-17.00          1 500 kr

Coachande ledarskap 
Utbildare Marita Skogum ger dig verktyg för att skapa  
tillåtande kulturer, värdebaserat och coachande  
förhållningssätt samt egen självinsikt och styrka i  
ledarskapet. 
28 okt Trollhättan kl 09.00-16.00     1 000 kr

Administration – Grund 
Grundläggande utbildning om medlemsregistret, hur du  
hanterar medlemmar, behörigheter, roller och grupper  
samt den digitala närvaroregistreringen. 
5 sep Skövde kl 17.30-21.00 500 kr 
12 sep Borås kl 17.30-21.00 500 kr
3 okt Strömstad kl 17.00-21.00  500 kr
10 okt Uddevalla kl 17.30-21.00 500 kr
25 okt Göteborg kl 17.30-21.00  500 kr

Administration – Fortsättning 
Detta är fördjupningsdelen av den administrativa delen i  
IdrottOnline. Vi går igenom Utbildnings-, LOK- och Idrotts-
lyftsmodulerna.  
26 sep Skövde kl 17.30-21.00 500 kr
11 okt Borås kl 17.30-21.00 500 kr
30 okt Vänersborg kl 17.30-21.00 500 kr
7 nov Göteborg kl 17.30-21.00  500 kr

Workshop i IdrottOnline
Nu har du chansen att komma med dina egna frågor gällan-
de hela IdrottOnline t ex Utbildningsmodulen, hemsidan 
eller medlemsregistret. Du behöver inte boka in dig, det är 
bara att dyka upp på tiderna nedan.   
23 aug Borås  Kostnadsfri 
OBS! Drop in mellan kl 14.00-19.00 
  

Word – Grund
Denna kväll vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i 
Word. Kanske har du jobbat lite i programmet men vill un-
derlätta ditt arbete genom att lära dig kortkommandon, hur 
du hanterar bilder, lägger till sidor m m. 
16 okt Vara kl 17.30-21.00 500 kr 
   

Excel – Grund
Denna kväll vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i 
Excel. Vi kommer bland annat att gå igenom tabeller,  
formler, diagram m m.  
20 sep Borås kl 09.00-12.30 500 kr
18 okt Mariestad kl 17.30-21.00 500 kr
9 nov Vara kl 17.30-21.00 500 kr

Hemsida – Grund 
Grunderna i hemsidan, hur du skapar sidor, hanterar och 
publicerar information och kalendrar.  
14 sep Uddevalla kl 17.30-21.00 500 kr
24 okt Skara kl 17.30-21.00 500 kr

Hemsida – Fortsättning 
Djupare kunskap om hemsidan. Vi går bl.a. igenom design, 
domänhantering och inbäddad media.  
28 sep Vänersborg kl 17.30-21.00 500 kr
1 nov Åmål kl 17.30-21.00 500 kr
13 nov Skövde kl 17.30-21.00  500 kr

                             är ett kostnadsfritt gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och utgör basen för all kommunikation och administration mellan medlem, förening och förbund.  
Systemet är byggt så att föreningen hittar allt på samma ställe, vare sig det gäller hemsida, medlemsregister, ansökan om  LOK-stöd och Idrottslyft eller administration av utbildningar och 
tävlingar. Vi ser gärna att du tar med egen dator och dina inloggningsuppgifter till IdrottOnline på dessa utbildningar.

ADMINISTRATION OCH IT

Motiverande samtal – Introduktion 
- För coacher och tränare inom idrotten 
Motiverande samtal (MI) är en metod som går ut på att  
bemöta personer i förändringsinriktade samtal med ett  
särskilt förhållningssätt och aktivt lyssnande. Här får du en 
introduktion i MI och konkreta tips som du kan använda 
direkt i mötet med idrottare. 
21 okt            Göteborg              kl 09.00-15.00     1 000 kr

Vid tillräckligt deltagarunderlag erbjuds även Motverande 
samtal - Fördjupning.

Osynliga funktionsnedsättningar och 
problemskapande situationer inom 
idrotten
Föreläsning som ger kunskap om olika neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar, till exempel ADHD och autism, men 
också barn utan diagnos som kan ha svårt att fungera på 
träningarna. Få hjälp med konkreta pedagogiska tips på hur 
ni kan lösa situationer och upplägg av träning.
14 sep Göteborg              kl 18.00-20.00 300 kr
5 okt Falköping            kl 18.00-20.00 300 kr
12 okt Ale kl 18.00-20.00 300 kr
8 nov Skövde kl 18.00-20.00 300 kr
21 nov Lerum kl 18.00-20.00 300 kr

Skapa motivation och bra  
prestationer 
Hur svårt kan det vara att motivera en idrottare till bra  
prestationer? Här får du konkreta tips på hur en idrottare 
själv kan leda sin utveckling och sina prestationer genom 
stärkt inre motivation och tydliga målbilder.
Oavsett om du tränar lag eller individuella idrotter kommer 
du att behöva motivera och inspirera dina adepter till att 
må bra både på och utanför träningsytan. 
21 sep Göteborg kl 18.00-20.00 300 kr
7 nov Grästorp kl 18.00-20.00 300 kr

IdrottOnline har en kostnadsfri koppling till Fortnox, 
som är ett webbaserat program för bokföring och 
fakturering.
Om kopplingen till Fortnox 
www.fortnox.se/forening/idrottonline-fortnox/
Utbildningar i Fortnox  
www.fortnox.se/utbildning/
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ANMÄLAN
För att anmäla dig till våra utbildningar gå in på vår hemsida   
sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland

Här hittar du också mer information om varje utbildning. Anmälan är bindande och  
eventuella återbud ska meddelas. Återbud senare än fem dagar innan utbildningsstart 
medför att full avgift tas ut om inte läkarintyg kan uppvisas.
SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland förbehåller sig rätten att ställa in en  
utbildning om deltagarantalet inte anses tillräckligt.
Administration av personuppgifter (PuL)
I samband med kursanmälan sparas ditt personnummer i IdrottOnline, uppgifterna  
kommer att behandlas enligt Personuppgiftslagen (PuL). Även andra uppgifter används för 
att vi ska kunna informera om vårt eget utbud, framförallt e-postadresser. Om du vill  
avböja information eller annan hantering enligt ovan, meddela SISU Idrottsutbildarna  
Västra Götaland skriftligen eller i din anmälan.

KALLELSE
Kallelse skickas till deltagarna via e-post cirka en vecka före utbildningen.

DELTAGARAVGIFT
På hemsidan framgår vad som ingår i deltagaravgiften för respektive utbildning. Oftast  
ingår utbildningsmaterial, lunch och fika på heldagsutbildning samt enklare fika på  
kortare utbildningar. 
Deltagaravgiften faktureras föreningen om inget annat angetts i samband med anmälan.
Ta kontakt med din förenings SISU-konsulent och undersök om föreningen har  

”resursmedel” som kan användas till deltagaravgiften.

* KOSTNADSFRIA UTBILDNINGAR
Utbildningar som är kostnadsfria för medlemmar i föreningar från Göteborgs kommun.

 

SÅ HÄR GÖR DU!• • •
Du kan kontakta oss via e-post kurser@vgidrott.se eller telefon 031-726 60 33. 
Besök vår hemsida – sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland
Följ oss på – facebook.com/vgidrott • instagram.com/vgidrott

• • • KONTAKTA OSS

SVENSK IDROTTS STRATEGI 2025• • •

Häng med på resan mot framtidens idrott! 

Svensk idrott håller på att förändras. Svensk idrotts 
nya strategi eftersträvar en attraktiv verksamhet där 
barn, unga, vuxna samt äldre kan vara aktiva i idrotts-
föreningar under hela livet. Det innebär att det tradi-
tionella synsättet, där idrottsrörelsen beskrivs som en 
pyramid med bred bas (barn- och ungdomsidrott) och 
spetsig topp (elitidrott), förändras. 

Istället ska idrottsrörelsen bestå av en rektangel där 
människor i alla åldrar ska ha möjlighet att delta i 
föreningsidrott på sina egna villkor, oavsett förmåga 
och ambitionsnivå. En sammanhållen idrottsrörelse 
som ger mer utrymme för fler aktiva i bredd- och 
motions-idrott, samtidigt som elitidrott finns och 
utvecklas vidare.

Livslångt idrottande
• Svensk Idrott ska vidareutveckla verksamheten  
   så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta 
   i förening under hela livet. 
• Svensk idrott ska nå fler idrottsliga framgångar  
   internationellt.
Idrottens värdegrund är vår styrka
• Alla lever och leder enligt svensk idrotts värdegrund.
Idrott i förening
• Svensk idrott ska vidareutvecklas, samverka med  
   andra aktörer och ge goda möjligheter att idrotta  
   i förening.
Idrotten gör Sverige starkare 
• Idrottsrörelsen är en ännu starkare samhällsaktör.

VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER• • •
Hur bidrar du som förälder eller annan nära vuxen till 
att skapa världens bästa barn och ungdomsidrott?

Som idrottsförälder gäller det att skapa ett positivt 
samarbete mellan såväl tränare, ledare och domare, 
för att stödja och stimulera barn och ungdomar på 
bästa möjliga sätt. Skapa de bästa förutsättningarna 
till att uppleva idrotten som glädjefylld. Ett idrottande 
som förhoppningsvis blir till ett livslångt intresse.

Idrotten kan vara en fantastisk arena där barn, ung-
domar och vuxna får möjlighet att mötas och göra 
gemensamma aktiviteter. 

Ta samtalet vidare i din förening! 

Kontakta din förenings SISU-konsulent så ger vi stöd i 
arbetet och hjälper er med enkla material, se kontakt-
uppgifter nedan.  

Läs mer på strategi2025.se
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Styrelse? 

Om ni är flera från samma förening eller om datumen för våra planerade utbildningar 
inte passar kan dessa beställas och genomföras lokalt i föreningar och förbund. 

Vilken målgrupp vill ni stärka ytterligare?

Kontakta oss 
Kontakta er lokala SISU-konsulent för mer information om ytterligare utbud, 
kostnad samt hjälp med upplägg och genomförande. För kontaktuppgifter 
se vår hemsida. 

•  Föreningskunskap
•  Föreningsutveckling
•  Ekonomi

•  Ledarskap och coaching
•  IdrottOnline
•  Kost
•  Träningslära
•  Mental träning
•  HLR
•  Idrottsskador och rehab
•  Tejpning/Kinesiotejpning

Aktiva?
Ledare?
Tränare? 

•  IdrottOnline
•  Ekonomihantering
•  Sociala medier

Kansli? 

•  Kost för barn och ungdom
•  Att vara idrottsförälder Föräldrar? 

sisuidrottsutbildarna.se/vastragotaland

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN?


