
	  

	   	   	  
	  

Utbildningarna	  är	  möjliga	  tack	  vare	  samarbete	  mellan	  klubbarna,	  SBF	  &	  Idrottslyftet.	  
	  

	  
Inbjudan	  Co-‐driverutbildning	  2013	  	  
	  
Nu	  hälsar	  vi	  dig	  som	  är	  co-‐driver	  och	  under	  25	  år	  välkommen	  till	  en	  spännande	  utbildningsdag.	  
Vår	  målsättning	  är	  att	  du	  som	  co-‐driver	  ska	  få	  verktyg	  för	  din	  personliga	  utveckling.	  Oavsett	  om	  
du	  siktar	  på	  att	  åka	  WRC	  eller	  vill	  lära	  dig	  mer	  om	  noter	  är	  du	  mycket	  välkommen.	  Vi	  har	  något	  
att	  lära	  för	  alla!	  
	  
Vi	  kommer	  under	  dagen	  främst	  att	  jobba	  med	  noter	  och	  notläsning.	  Det	  gör	  vi	  genom	  att	  
analysera	  incarfilmer	  samt	  gå	  igenom	  de	  teoretiska	  grunderna.	  Allt	  för	  att	  försöka	  förstå	  hur	  vi	  
kan	  optimera	  vår	  notläsning.	  Att	  vara	  co-‐driver	  handlar	  inte	  bara	  om	  noter	  så	  vi	  kommer	  även	  
att	  prata	  om	  vår	  allmänna	  roll,	  förberedelser	  samt	  lite	  om	  säkerhet.	  
	  
Snabb	  info:	  
	  
För	  vem?	  	   Ungdomar	  i	  åldern	  16-‐25	  år	  med	  licens	  sedan	  tidigare.	  
Hur	  många?	  	  15	  deltagare	  per	  tillfälle.	  Först	  till	  kvarn	  gäller…	  
Var?	  	   Värnamo,	  Kristianstad,	  Uppsala	  &	  Sandviken	  
Hur	  länge?	  	   Utbildningen	  är	  mellan	  kl.	  09.00	  –	  17.00	  
Kostnad?	  	   Priset	  är	  350	  kr	  per	  person	  inkl.	  material,	  mat	  &	  dryck	  
Anmälan?	   Till	  respektive	  klubb,	  se	  nedan.	  Ange	  ålder	  och	  klubb	  vid	  anmälan.	  	  
Observera!	   Glöm	  ej	  att	  ange	  ”Namn	  &	  Co-‐driver”	  vid	  betalning!	  
Kursledare?	  	  Emil	  Axelsson	  
	  
Nytt	  för	  i	  år	  är	  att	  det	  finns	  fyra	  olika	  orter	  att	  välja	  mellan.	  Anmäl	  dig	  till	  den	  klubb	  som	  passar	  
dig	  bäst.	  Vid	  eventuell	  gallring	  gäller	  anmälningsdatum.	  
	  
Varmt	  välkomna	  med	  er	  anmälan!	  
	  
Kontakt:	  
Emil	  Axelsson	  
Tel:	  070	  -‐	  233	  51	  23	  
E-‐mail:	  emil@rallysm.se	  	  	  
	  

Värnamo,	  23	  mars	  
Arrangör:	  Skillingaryds	  MK	  
Anmälan	  senast	  18	  mars	  till:	  
david@plombo.se	  
Betalning:	  plusgiro	  158	  86-‐5	  

Kristianstad,	  1	  april	  
Arrangör:	  Kristianstads	  MK	  
Anmälan	  senast	  25	  mars	  till:	  
kerstin.rally@gmail.com	  
Betalning:	  postgiro	  463	  10	  87-‐6	  
	  

Uppsala,	  6	  april	  
Arrangör:	  Almunge	  MK	  
Anmälan	  senast	  30	  mars	  till:	  
annette_ahman@yahoo.se	  
Betalning:	  postgiro	  27	  30	  97-‐6	  
	  

Sandviken	  
Mer	  info	  kommer	  inom	  kort.	  	  
	  


