SVENSKA ITF FÖRBUNDET

Välkomna till 2022 års samling för det

SVENSKA NATIONELLA INSTRUKTÖRSRÅDET
samt klubbledarträff
27 augusti 2022
Huvudämnen för behandling under SNI 2022:
•

ITF:s utveckling internationellt och nationellt.

•

Nya viktklasser under tävlingar.

•

Nya tekniker för damer i kross- och speciella tekniker.

•

STL/SM - tävlingar.

•

STL 2023.

•

Elektroniskt system på tävlingar.

•

Procedur i samband med nationella graderingar.

•

Regionala tävlingar.

•

Tekniska frågor.

Ifall finns det önskemål om fler ämnen för behandling under SNI 2022 skicka
gärna dessa via e-post snarast.

Deltagare i SNI 2017

Datum och plats
SNI kommer att arrangeras lördagen den 27 augusti 2022 på festvåningen på Hotell
Scandic Billingen, Trädgårdsgatan 10 i Skövde.
Samlingen börjar kl. 09.45 med registrering.
Vem kan deltaga i SNI 2022?
Till SNI 2022 är alla instruktörer med graden 3 Dan och högre inbjudna.
Dessutom inbjuds klubbledare i de föreningar där det inte finns en instruktör med
graden 3 Dan eller högre.
Kostnad
Deltagande i själva SNI-utbildningen är kostnadsfritt. Dessutom bjuder SIF på kost
under SNI-dagen (lunch och fika). Vänligen informera oss i samband med anmälan om
eventuella behov av specialkost.
Program
Lördag 27/8
09.45 – Registrering
10.00 – Konferens SNI
12.30 – Lunch
13.15 – Konferens SNI, fortsättning
16.00 – Avslutning
		
Anmälan
För att underlätta arrangemanget vänligen gör anmälan till SNI 2022 så snabbt det går,
dock senast den 14 augusti 2022. Anmälan sker via webbformulär on-line >>
Obs viktigt!
Av tekniska skäl finns inga möjligheter för eventuella efteranmälningar.
Personer som inte anmäler sitt deltagande innan den 14 augusti kommer att betraktas
som icke intresserade av att deltaga i ovannämnda aktivitet.

Obs! SNI obligatoriskt för alla graderingsinstruktörer
Enligt SIF:s årsmötesbeslut skall landets internationella instruktörer för att få
mandat att bedöma graderingar till Dan-grader deltaga i minst en SNI under två på
varandra följande tillfällen.

