
Östergötlands Idrottsförbund & SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Mjölby kommun

BOOSTAR MJÖLBY
Vi sätter fokus på lokalt föreningsliv, trygga idrottsmiljöer och rörelserika samhällen. 

Tisdag 15/10 kl 18.00-21.00
Inkluderande ledarskap för att möta idrottare med NPF. I samarbete med Riksförbundet Attention har SISU Idrottsut-
bildarna tagit fram ett utbildningsmaterial för tränare kring att möta idrottare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 
(NPF). Läs mer och anmäl dig här. (länk)

Onsdag 16/10 kl 18.00-20.15 och 23/11 kl 08.30-17.00
Grundutbildningen för tränare ger dig en bra grund att stå på i din framtida tränarroll. Utbildningen är idrottsövergripande 
och vänder sig till alla tränare oavsett om man leder barn, ungdomar eller vuxna. Läs mer och anmäl dig här. (länk)

Torsdag 17/10 kl 18.00-20.00
Föreningskväll i Stadshusets kafeteria. Carl Schnell, som till vardags är Marknadschef på Östenssons Livs AB och även 
driver CS Kommunikationsbyrå, håller en föreläsning om hur du skapar engagemang och räckvidd via Facebook/ Instagram. 
Lär dig metoderna om hur du kommunicerar med din målgrupp på bästa sätt och hur du genom sociala kanaler uppnår bästa 
resultat, vilket kan vara allt från hur du får följare till hur du får bäst räckvidd. Under föreläsningen får du konkreta tips på hur 
du skriver engagerande inlägg, hanterar tävlingar, bilder och filmer. 
Anmäl dig här senast 11/10. (länk)

Lördag 19/10 kl 09.30-12.00
Hoppsaloppet - för fler barn i rörelse - en rörelsedag i Mjölby city. Start och mål i Gästisparken, Mjölby - banan går 
genom city. Anmälan och uthämtning av nummerlapp sker på plats från kl 09.30 och loppet startar 10.30. Banan är ca 750 
meter och du väljer själv hur många varv du vill springa. Alla deltagare får en medalj. Uppvärmning sker 5 minuter innan start. 
Du kan också prova på rörelsebana. Välkommen! Loppet arrangeras i samarbete med Mjölby OK. 

Träffa Mjölby kommun och ÖIF/SISU och ställ dina frågor! Torsdag den 17/10 finns vi på plats i Stadshusets kafeteria, 
kl 16.00-18.00. Ställ dina idrottsfrågor till oss angående t ex IdrottOnline, Idrottslyft, LOK-stöd, Strategi 2025 och rörelseglädje. 
Vi kommer att göra föreningsbesök under veckan. Hoppas att vi ses!

http://www.sisu.nu/Varautbildningar/sokvarakurserochutbildningar/?eventid=1268943&sisuorgid=28556
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1282384
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1290207

