
         

UTBILDNING PÅ HEMMAPLAN 
 
Utbildning för barn- och ungdomsledare kan genomföras på föreningens 
hemmaplan. Här följer information om utbildning som arrangeras på föreningens 
hemmaplan och vad som krävs av föreningen vid genomförandet. 
 
Grundutbildningen – Ungdom & Senior/Junior 
Kursomfattning 4 x 45 minuter 
Pris 1100 kronor/deltagare 
Antal deltagare 10-20 stycken 
 
I anmälningsavgiften ingår inte inloggningskoder till Utbildningsportalen, dessa 
köper deltagaren/förening separat.  
Max antal deltagare vid utbildning på hemmaplan är 20 stycken.  
 
Stegutbildning 
Kursomfattning 9 x 45 minuter 
Pris 1700 kronor/deltagare 
Antal deltagare 10-20 stycken 
 
I anmälningsavgiften ingår inte inloggningskoder till Utbildningsportalen, dessa 
köper deltagaren/förening separat.  
Max antal deltagare vid utbildning på hemmaplan är 20 stycken.  
 
Utbildning på hemmaplan subventioneras via Idrottsmedel, mer information 
finns under ”Utbildningssubventioner Idrottsmedel”.   
 
Vid utbildning på hemmaplan står föreningen för utrustad lokal som är anpassad 
efter antalet deltagare, eventuell hallhyra, fika och mat. 
Hallands Innebandyförbund står för instruktör (arvode och milersättning) och 
visst material. 
 
Matchledarutbildning  
Vill föreningen arrangera en Matchledarutbildning på hemmaplan tar föreningen 
kontakt med Hallands Innebandyförbund för att diskutera kostnad och upplägg.  
 
  



         

Arrangerande förenings ansvar  

• Lokal anpassad för deltagarantalet och ändamålet (plats vid bord för alla 
deltagare).  

• Projektor, whiteboard/blädderblock och pennor.  
• Anteckningsmaterial till deltagare (block och penna).  
• Att det finns tillgång till idrottshall med sarg och mål på de kurser som så 

kräver. Att bollar, västar, konor till de praktiska passen finns på plats och att 
deltagarna har kläder, skor och innebandyklubba med sig för ett praktiskt 
pass.  

• Fika och lunch till instruktör och deltagare (endast fika på Grundutbildningen).  
• Föreningen ansvarar för att köpa in inloggningsuppgifter till 

utbildningsportalen vid Grundutbildningar 
• Föreningen ombesörjer själv eventuella deltagarinbjudningar. 

 

Vid intresse av utbildning på hemmaplan så är gången följande 

• Föreningen gör en intresseanmälan till halland@innebandy.se minst fyra 
veckor innan tilltänkt kursdag. 

• Hallands Innebandyförbund tillsätter instruktör.   
• Senast en vecka innan kursstart ska föreningen meddela antal deltagare till 

Hallands Innebandyförbund.  
• Kursavgiften faktureras efter genomförd kurs. 

 

Föreningen ansvarar själv för ansökan om subvention för utbildnings-
kostnaden via Idrottsmedel senast 60 dagar efter genomförd utbildning.  

Information om Idrottslyftsansökan finns på 
www.innebandy.se/forening/utveckla-din-forening/idrottsmedel-
subventionerade-utbildningar/ 


