____________________Kalendarium 2019____________________
15–18 januari Quality Hotel Royal Corner, Växjö

Vattenrening vid offentliga bad

· grundkurs

Det är mycket viktigt att badvatten är estetiskt tilltalande och har en hög vattenkvalitet för att undvika smittspridning och hygieniska besvär. För detta krävs kunskaper om reningsprocessen och i anläggningen ingående komponenter, dess fuktion och skötsel samt gällande lagar och förordningar.
Det är just vad den här kursen erbjuder. Information och kontakt: lotta.loshammar@tornberget.se

Eriksdalsbadet, Stockholm

14–15 mars, 11–12 april, 9–10 maj

Kurs i hållbart ledarskap

avser chefer på bad- och fritidsanläggningar
Kurs uppdelad i tre utbildningstillfällen. Arbetssättet under utbildningen är utvecklingsinriktat och bygger på dialog och erfarenhetsutbyte, varvat med föreläsningar. Innehållet i utbildningen utgår från Marvin Weisbords teori ”6 Box model”. Vi kopplar den till att leda och organisera bad- och fritidsanläggning. Information och kontakt: anette.berglund@skelleftea.se eller elisabeth.stromberg@varmdo.se

2–3 april Scandic Star, Lund

Sydkonferensen 2019
Missa inte en av 2019 års höjdpunkter inom Svenska Badmästareförbundets planerade kurs- och
konferensutbud. Konferensen riktar sig till alla Er som jobbar inom badverksamhet vid offentliga bad.
Konferensen är skräddarsydd för drifttekniker, badvärdar, receptionspersonal, simlärare, verksamhetsutvecklare och chefer. Annons kommer också att läggas upp på vår hemsida www.svbadmf.se
och på Facebook. Kontakt och information: christer.sorliden@lund.se

Tivolibadet, Kristianstad

15–16 april

Badbevakarutbildning
Utbildningen syftar till att ge den kompetensnivå och de färdigheter som erfordras för tjänstgöring
vid bassängbad. Här behandlas rollen som badbevakare och utbildning i HLR, akut omhändertagande
m.m. Kontakt och information: johanna.berg@kristianstad.se eller johanna.englund @kristianstad.se

30–31 maj

Quality Hotel Grand, Borås

Simlärarkonferens

Årets viktigaste mötesplats för simlärare och simskoleansvariga. I år blir det en renodlad
konferens med föreläsningar, på torra land, i utmärkta lokaler med aktuella föreläsare i ämnet. Information och kontakt: tim.greneby@norrtalje.se eller jonas.andersohn@harnosand.se

Stadsparksbadet, Borås

18–19 augusti

Inspirationsdagar H2O

Inspirationsdagarna är landets största inspirations- och utbildningstillfälle för professionella
ledare inom vattenträning. Detta meeting lockar varje år ”prova-på-sugna” badmedarbetare
från hela Sverige, i form av inspirationspass i olika former av vatten- och landbaserad träning
samt workout under ledning av Sveriges förnämsta instruktörer och H2O-föreläsare.
Kontakt och information: blommedalen111@gmail.com eller sara.hammar@tidaholm.se

Med engagemang sprider vi information och kunskap till våra medlemmar
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