BRITISH CANOE UNION UKCC
Coach Level 1 - TRAINING AND TEST
30th August- 2nd September 2016
Nuuksio, Espoo
1. Kurssin tavoite / Goal of the course
UKCC Coach L1 -kurssi on tarkoitettu jatkokurssitasoisille melojille, jotka
haluavat oppia melonnan alkeiden opettamisen.
Coach L1:t kykenevät BCU:ssa vetämään itsenäisesti Paddlesport Start –
alkeiskursseja sekä toimimaan pidemmälle viedyillä kursseilla apukouluttajina.
Kurssi soveltuu erinomaisesti esimerkiksi melontaseurojen
alkeiskurssikouluttajilta vaadittujen pedagogisten taitojen opettelemiseen.
UKCC Coach L1 –course is intended for 2 Star-level paddlers, who wish to learn
coaching beginner paddlers.
Coach L1’s can run independently taster sessions and Paddlesport Start-courses.
They can assist higher coaches. This course works great to learn paddling
coaching at the level normally needed at club beginner courses.
Place/Kurssipaikka:
Elba Adventuren center
Nuuksiontie 68, 02820 Espoo.
Majoitus: Voit telttailla pihalla tai mennä yöksi muualle nukkumaan. Matka
Helsingin keskustasta on 30 km, eli moottoritietä käyttäen parikymmentä
minuuttia. Pääkaupunkiseutulaiset pystyvät hyvin käymään kurssilla kotoaan.
Mikäli majoitutte teltoissa, talon keittiö ja sauna on käytettävissä.
Lodging: Tent camping on lawn or some other accommodation. Distance from
Downtown Helsinki to Nuuksio is 30 km, about 20 minutes by the freeway.
Kouluttajat / Coach Educators:
Phil Hadley
Richard Witheridge
Kurssin osallistujamäärä / Number of participants
Max 12
Kurssi täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Course will be filled in the order of registering
Ennakkovaatimukset / Prerequisites
BCU 2 Star (Canoe and Kayak), tai vastaava
Foundation Safety and Rescue Training
(This will be done during the Level 1 course)
Kurssin hinta / Price: 350 €
Kurssi maksetaan kahdessa osassa:
Järjestelymaksu/ennakkomaksu: EUR 90 / kokelas
Vetäjien maksu (paikan päällä): EUR 260 /kokelas
Lisäksi kokelaiden tulee ennen kurssia rekisteröityä kurssille BCU:n kautta,
mistä menee CR(= Coach Registration)-maksu.
http://www.canoe-england.org.uk/media/pdf/CR%20Form%20July15.pdf
Tämä on tällä hetkellä BCU jäseniltä £39 ja ei-jäseniltä £55.
Rekisteröityminen tapahtuu kätevimmin seuraavasti:
- Haetaan BCU:n sivuilta Coach Registration-lomake
- Printataan se ja täytetään + allekirjoitetaan
- Lähetetään lomake BCU:lle kirjekuoressa paperikopiona
- Odotetaan että lomake ehtii perille (noin viikko), sitten soitetaan perään
numeroon +44 845 370 9500 ja valitaan äänivalikosta ’Coach registration’
- Maksetaan maksu Visa- tms. kortilla puhelimitse
- Tämän jälkeen CR-form palautuu leimattuna ja opiskelumateriaalin kera
postitse Suomeen.

Varustus / Gear:
Oma kajakki ja avokanooti.
(Kun tiedämme osallistujat ja mahdollisuudet kuljettaa varusteita mukaan, niin
päätämmä mitä otetaan mukaan kurssille).
Sea Kayaking Finlandin kajakkeja ja avokanootteja voidaan vuokrata.
Toivottavaa että mahdollisimman monet tuovat oman/seuran avokanootin
mukanaan.
Sea Kayaking Finland’s boats, skirts and paddles can be used on the course.

There are plenty of Sea Kayaks we have. If you can bring an open canoe or SUP,
these would be a welcome addition
Ilmoittautuminen / Registering for the course
Eva-lotta@iki.fi tai 040-7488624

