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Tränarutbildning 1 

Tränarutbildning 1 riktar sig till ledare och tränare som leder barn i åldern 6–10 år. 

Utbildningslängden är ca 14 timmar fördelat på två moduler. Modul 1 är helt webb 

baserat där deltagaren själv väljer när och var det genomförs. Modul 2 är en fysisk 

träff där kunskapen från webbutbildningen sätts till praktik. 

Modul 1: En webbutbildning som varje deltagare ska genomföra innan modul 2 (den 

fysiska träffen). Webbutbildningen ska genomföras innan den fysiska träffen och 

deltagaren behöver vara godkänd på alla moment innan start av modul 2. I 

webbutbildningen ingår det hemuppgifter som ska genomföras praktiskt av den 

enskilda deltagaren. 

Modul 2: Fysisk träff som genomförs under en dag alternativt två kvällar och är totalt 

8 timmar. 

Deltagarmaterialet för modul 1 finns att köpa under Anmälan TU1 - Modul 1. Se till att 

vara inloggad i IdrottOnline. Ska föreningen stå för betalningen görs detta enklast 

genom att ansvarig anmäler deltagarna för att sedan betala via föreningens 

kort/swish alt. Bankgiro. Deltagarmaterialet är personligt och kopplat till 

tränaren/ledarens IdrottOnline och email adress. Har en inget IdrottOnline skapas ett 

under köpes processen. Vid problem med inlogg alt. Material access hänvisar 

Handboll Öst till RF/SISU Support. 

Var uppmärksam på att det krävs både köp, genomförande & godkännande av modul 

1 samt separat anmälan till modul 2 för att genomföra hela Tränarutbildning 1.  

Öppna modul 2 finns på Kursanmälan 

Det finns två alternativ föreningen  

alternativt tränaren/ledaren kan  

välja att göra. Se till höger. 

Vid frågor ang. Tränarutbildning 1  

hänvisar Handboll Öst till  

utbildningsansvariga på  

utbildning@handbollost.se  

  
Steg 3

Delta på modul 2 Delta på modul 2

Steg 2

Anmäla sig till TU1  
Köpa, genomföra & 

bli godkänd på modul 1

Steg 1

Köpa, genomföra & 

bli godkänd på modul 1
Anmäla sig till TU1

http://www.handbollost.se/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1519725
https://support.idrottonline.se/support/home
https://www.handbollost.se/Utbildning/kursanmalningar/
mailto:utbildning@handbollost.se
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Registreringsprocess 

Du som deltagare ska själv beställa ditt kursmaterial som kostar 250 kr. Det gör du 

via följande länk; 

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1519725 

Betalningsmetoden är swish eller kort, vilket gör att ni måste lägga ut så länge och 

sedan lämna kvitto till er förening ifall de står för er utbildning. 

Vid köpet av materialet står det Anmäl dig här, men det betyder i det här fallet Köp 

materialet här.  

Efter du registrerat dig: 

a. Om det är första gången du registrerar dig på ett utbildningsmaterial du köpt på 

sisuidrottsbocker.se får du ett verifieringsmejl till din e-post. Följ instruktionerna i 

mejlet. Kolla din skräppost om mejlet inte kommer fram. Där du ska klicka på länken 

och registrera vilket lösenord du vill ha. När detta är klart skickas du vidare till 

kursmaterialet på svensk handbolls utbildningsportal. Ditt användarnamn är den e-

post du angav i köpet.  

 

b. Om du registrerat dig på ett annat utbildningsmaterial tidigare kommer systemet 

känna igen din e-postadress och be dig logga in direkt, det kan vara så att du inte får 

ett verifieringsmejl. Du använder då samma lösenord som tidigare. Har du glömt ditt 

lösenord använder du länken för glömt lösenord. Gå direkt till utbildningsportalen och 

loggar in på den sidan. Du hittar den här: 

https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/handboll/tranare/ 

 

Vid köpet registreras varje deltagare automatiskt i IdrottOnline där vi kan följa att 

uppgifterna görs.  

 

http://www.handbollost.se/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1519725
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/handboll/tranare/

