Tävlingsledare.
För att vara tävlingsledare måste man vara medlem i WRAS-ansluten klubb.
Hur gör man för att bli TL?
Man kontaktar koordinatorerna i sin respektive region som sammanställer och kontaktar utbildare.
Utbildare skickar ut material ca en vecka innan kursdatum. Även regelboken ingår i kursmaterialet
(den skaffar varje deltagare själv). Därefter håller utbildare en teoridag där man går igenom
krishantering, regelbok mm.
Sedan gör man en praktikdag ute på en tävling.
Det är en fördel om man kan se ut en tävling på en söndag som man kan (efter samråd med
arrangören) närvara på för praktik. Då har man möjlighet att förlägga hela kursen till en helg. Om
detta inte är genomförbart är man tvungen att dela upp utbildningen.
Efter avslutad kurs är det upp till varje deltagare att skugga en TL på tävling, detta ordnar deltagaren
med själv och skall vara genomfört senast ett år efter praktikdagen. Den TL man skuggar med ska
skriva ett intyg om genomförd skuggning och skicka till sammankallande i TLU-gruppen snarast efter
skuggningsdatum. Skuggning kan gärna ske på B-nivå om möjligt men ska vara på minst C-nivå.
Sedan är det upp till TL själv att anmäla om man vill stå med på TL-lista vilket i så fall skall meddelas
direkt till sammankallande i TLU-gruppen
För de som redan är TL gäller att man deltar på ett TL-seminarium (hålls som telefon möte eller läggs
ihop med TL-utbildningens teoridag) minst vart tredje år samt att man är ute på praktiskt TL-uppdrag
minst två gånger på tre år. Uppfylls inte tävlingsmomentet ska ny godkänd skuggning för en WRAS TL
genomföras för att få fortsätta vara TL
Kostnad för detta är 500 kr/pers som går hela utbildningen och 250 kr/pers för de TL som går en dag
på utbildningens teoridag/TL-seminarium. Kostnaden betalas av deltagaren/deltagarens klubb och
faktureras från FS

Utbildare är följande personer:
Lotta Bünsow, Region Öst, mail: pascall88@yahoo.se
Anita Kufeldt, Region Väst, mail: anita.rick@telia.com
Robert Brunner, Region Väst, mail: robban.brunner@gmail.com
Per Dynemar, Region Nord, mail: dynemar@telia.com
Carina Stridh, Region Mitt, mail: carinastridh@hotmail.com
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