
Att ha en aktiv och  
meningsfull vardag och 

fritid är en viktig faktor ur 
ett folkhälsoperspektiv.

Om oss
Projektledare är Marica Hall som har en lång 
erfarenhet av idrott på elitnivå som aktiv och 
funktionär i handikappidrott och funktionär i 
allmän idrott. Bengt Gustafson och Henrik Samu
elsson är medarbetare. Bengt har en bakgrund 
som professionell volleybollspelare i Italien 
och Grekland, han gjorde under sin karriär 233 
landskamper. Henrik arbetar halvtid i projektet 
och halvtid som personlig assistent och har också 
varit aktiv volleybollspelare.
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”Man märker att man  
behövs, känner sig friskare  
som person efter kursen.”

≈
”Har varit en kanonkul  

utbildning och bra ledare  
och föreläsare. Kändes som  

en stor familj.”
Citat från kursdeltagare 2016.

VT-17

FUNKTIONÄRS
UTBILDNING

NYRESURS.SE

Domare, publikvärd, speaker, sekretariat mm 

Göteborg United  
volleybollklubb driver  
projektet, finansierat  
av Arvsfonden.

LOGOTYP

Logotyp
Original, negativ samt gråskala. 



Funktionärsutbildning resurs VT-17  
Vecka 3–6

Vecka 3
Tisdag 17 jan Uppstart,
Torsdag 19 jan Föreningskunskap.

Vecka 4
Tisdag 24 jan   Att våga – självkänsla,  

självsäkerhet, självförtroende.
Torsdag 26 jan   Att våga –  självkänsla,  

själv säkerhet, självförtroende.

Vecka 5
Tisdag 31 jan  Att skriva protokoll.
Torsdag 2 feb  Föreläsning ej klar.

Vecka 6
Tisdag 7 feb Att vara  speaker
Torsdag 9 feb Avslutning

För dig som gillar idrott

Kursen vänder sig till dig med en funktionsnedsätt
ning, som har ett intresse för idrott och vill engagera 
sig inom sporten.  Du ska vara minst 18 år. 

Tisdag och torsdag

Utbildningen sker i GLTK:s lokaler på Töpelsgatan 7, 
Delsjön. Kurstillfällena är på tisdagar och torsdagar 
och håller på i 2,5 timme, 17.30–20.00 med 20 minu
ter fikapaus. I utbildningen ingår praktik som vi till 
stor del kommer hålla i anslutning till våra hemma 
matcher för Göteborg United Volleybollklubb.

Förhoppningsvis kan vi åka med vårt lag när dom 
spelar borta och sitta och föra protokoll. Vi ska också 
göra någon resa för att besöka andra klubbar, där vi 
lägger en del av vår praktik. De deltagare som sedan 
är intresserade av andra sporter kommer vi att hjälpa 
med kontakter och så vidare.

LOGOTYP

Logotyp
Original, negativ samt gråskala. 

Projektet ägs av Göteborg United 
Volleybollklubb och är finansierat av 

Allmänna Arvsfonden.

Två kurser i vår

I december 2016 avslutades den 
 första kursen Funktionsärsut
bildning. Nio kursdeltagare fick ta 
emot intyg kan därmed komma ut 
till idrottsklubbarna och hjälpa till 
med olika funktionärsuppdrag. 

Nu laddar vi om med två nya 
 kurstillfällen under våren. Efter 
önskemål från våra kursdeltagare kommer vi att förkorta 
kursen till fyra veckor. Det innebär att vi har två kurstill
fällen per vecka, tisdag och torsdag.  

Häng med du också!
Det här vill vi

•  Utbilda personer med funktionsnedsättning till 
funktionärer på idrottsevenemang.

•  Erbjuda en resurs för att lösa domar och funktio
närsproblemet inom svensk idrott.

• Bidra till en mer aktiv fritid och bättre hälsa. 

•  Ge ökad kompetens som gagnar kursdeltagarens 
möjligheter i arbetslivet.

• Stödja kamratskap och stimulerande gemenskap.

•  Visa på brister vad gäller tillgänglighet till och i 
idrottsarenor.

•  Att vara ett pilotprojekt som kan användas inom 
andra sporter.

Funktionärsutbildning resurs VT-17  
Vecka 8–11

Vecka 8
Tisdag 21 feb  Uppstart
Torsdag 23 feb  Föreningskunskap.

Vecka 9
Tisdag 28 feb  Att våga – självkänsla,  

själv säkerhet, självförtroende 
Torsdag 2 mars   Att våga – självkänsla,  

själv säkerhet, självförtroende

Vecka 10
Tisdag 7 mars Att skriva protokoll
Torsdag 9 mars  Föreläsning ej klar vem än.

Vecka 11
Tisdag 14 mars  Att vara speaker 
Torsdag 16 mars  Avslutning 


