INBJUDAN - IR UTBILDNING
Svenska skidskytteförbundet hälsar Dig välkommen
att delta i IBU´s utbildning för International Referee
(IR) i Boden den 31.8 – 1.9 2013.
Bakgrund:
Vid internationella skidskyttetävlingar krävs för vissa positioner en IR-licens. (Vilka positioner
beror på om det är en IBU Cup eller World Cup). Det gäller främst ansvariga för: Tävling, spår,
skjutvall, start/mål och tävlingssekretariat men även andra nyckelpersoner kan delta.
(OBS- ej att förväxlas med IR-domare för dessa tävlingar, de utses alltid av IBU).
Det är SSSF´s ambition att erbjuda möjlighet till utbildning i IBU´s regelverk så att det så långt
som möjligt finns utbildade nyckelpersoner på varje ort, eller i närområdet, som har A- eller
B-licensierade skidskyttearenor (Torsby, Idre, Boden och Östersund).
Upplägg för kursen:
1. Förbundet står för kursmaterial, kursledare, avgifter för prov, lokal och förtäring under
kurshelgen lördag-söndag. Deltagarna står själv för sin tid, resa och logi.
2. Skicka in alla uppgifter, se nedan, till förbundet för ansökan till IBU, senast den 1
augusti. Mail: info@skidskytte.se eller brev
3. Deltagarna erhåller, så snart vi fått in anmälan, ett ex av IBU Rule book på engelska
samt instuderingsfrågor. En stark rekommendation är att läsa regelboken, ta frågorna
till hjälp för att lära sig hitta i boken, innan den gemensamma helgen, det är till
extremt stor hjälp, tro oss....Observera att allt material och testen är på engelska (men
det är inget grammatikprov ☺)

4. Deltagande i utbildningshelg i Boden med provskrivning, 31.8-1.9
(kursledare Kari Korpela, 070-344 81 77)
a. Lördag 31.8 – genomgång regelbok, diskussioner och grupparbeten, frågor.
b. Söndag 1.9 – möjlighet till frågor en timme, sedan provskrivning.
5. Resultatet meddelas efter IBU´s Tekniska kommittés möte i höst.
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Frågor?

Kontakta Ulrika Öberg, 070-312 33 24 eller Marianne Tharaldsson, 070-641 07 50

Svenska skidskytteförbundet, Box 384, 831 25 Östersund / Fax: 063-10 61 20

