VFF:s Fotbollsutvecklare
Hur fungerar det?

Fotbollsutvecklaren arbetar utifrån SvFF:s
tränarutbildning och spelarutbildningsplan

När kan din förening anlita en
Fotbollsutvecklare?
VFF:s Fotbollsutvecklare är en resurs till distriktets föreningar.
2016 har vi 30 officiella Fotbollsutvecklare (FU).
Ca 90 föreningar har fått en FU tilldelad sig som kommer att ta kontakt före ett
besök och informera om möjligheter till förenings- och spelarutbildning.
Därefter kan föreningen använda en FU till valfri endagsaktivitet kostnadsfritt.
För föreningar som inte har fått någon FU tilldelad gäller självklart samma
erbjudande. Man anmäler sitt intresse till VFF och vi tillsätter en FU eller annan
instruktör från VFF:s instruktörspool som kommer ut till föreningen.
FU är en vidare utveckling på BoUFU (Barn- och ungdomsfotbollsutvecklare) som
VFF haft i många år. Otaliga är exemplen på aktiviteter och utbildningar som
kommit igång i föreningar med BoUFU:s hjälp.

Spelarutbildningsplan

När kan din förening anlita en
Fotbollsutvecklare?
VFF tror på att spelar- och ledarutbildning ska bedrivas så nära föreningarna som
möjligt. De resurserna VFF förfogar över vill vi satsa att de får så stor verkningsgrad
som möjligt. Dvs. kvalitativa utbildningsaktiviteter som når ut till så många som
möjligt och i förlängningen bidrar starkare föreningar.
VFF vill också uppmuntra till lokal samverkan mellan föreningar vad gäller spelaroch ledarutbildning. Det är till en stor fördel både tillgänglighetsmässigt och
ekonomiskt.
Exempel på vad man ta hjälp av en Fotbollsutvecklare.
Information/upplysning om vad förbund och SISU Idrottsutbildarna kan
erbjuda. (Tips på verksamhetsplaner i olika åldrar)
Utbilda ledare och tränare i SvFF:s tränarutbildning eller anpassade
fortbildningar för er förening.
Ett bollplank i olika utbildnings- utvecklings- eller verksamhetsfrågor.
Inspirera föreningens tränare, ledare och spelare genom inspirationsträningar.
Utbilda ungdomsdomare.
Genomföra föräldrarutbildning.
Genomöra aktiviter i samverkan mellan närliggande föreningar

Spelarutbildningsplan

Hur finansieras en
Fotbollsutvecklare?
En fotbollsutvecklare första besök med information och upplysning är
kostnadsfritt. Dock är det mycket viktigt att representanter för styrelse och
ungdomsansvariga är med samt huvudansvariga ledare i så många åldersgrupper
som möjligt.
Detsamma gäller den första utbildningsaktiviteten. (En dag, föreningen bestämmer
innehåll).
Därefter kan man göra en verksamhetsplan tillsammans med FU och sedan söka
medel via Idrottslyftet.
Har föreningen en uppbyggd SISU-resurs kan FU även finansieras på så sätt. Men
här måste man ta kontakt med föreningens SISU-konsulent innan och se över
möjligheterna.

Fotbollsutvecklare

Ekonomi
Fotbollsutvecklare
Årlig uppstartande verksamhet (Introduktion):
En utbildningsdag per/år förening - Gratis

Uppdrag Fotbollsutvecklare
Heldag (5-8 timmar) 2 000 kr + resa.
Kväll/Halvdag (2-4 timmar) 1 200 kr + resa.
Tränarutbildningar
Ekonomin kan här se olika ut pga antal deltagare, uppbyggd utbildningsresurs m.m.
Alla utbildningar rekommenderas att arrangeras i samverkan med SISU
Idrottsutbildarna Västergötland.
VFF:s FU och SISU hjälper föreningen till den bästa lösningen.
Föreningen kan finansiera mycket stora delar via Idrottslyftet! Ta kontakt med en
valfri Fotbollsutvecklare eller VFF, mikael.l@vastgotafotboll.org

Fotbollsutvecklare

Förslag/Information om
verksamhet för föreningen

Dessa verksamhetsplaner kommer vi gå igenom
om ni bokar in en informationsträff

Verksamhetsplan
6-9 år
Introduktion 5-mannafotboll
Informera om framtagen folder
Gå igenom:
Spelformer, Regler, Värdegrund, Fotbollsutveckling

Inspirationsträningar
Visa träningar enligt spelarutbildningsplanen
Ordinarie ledare/tränare assisterar

Mentorskap
Finnas till hand för konsultation för föreningar, ungdomsledare och
tränare.
Se över möjligheter till samverkan med närliggande föreningar

Tränarutbildning C-diplom
Informera om utbildningen, hjälpa till och inventera behovet.
Informera om hur kurserna arrangeras
Informera om SISU Idrottsutbildarna
Genomföra utbildningen (Förutsatt att du är godkänd handledare)

Föräldrarutbildning
Informera om vikten av en årlig föräldrautbildning
Informera om befintligt utbildningsmaterial
Genomföra utbildningen (Kontakt med SISU idrottsutbildarna)
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Verksamhetsplan
10-12 år
Introduktion 7-mannafotboll
Informera om framtagen folder
Gå igenom: Spelformer, Regler, Värdegrund, Fotbollsutveckling

Inspirationsträningar
Visa träningar enligt spelarutbildningsplanen
Ordinarie ledare/tränare assisterar

Mentorskap
Finnas till hand för konsultation för föreningar, ungdomsledare och
tränare.
Se över möjligheter till samverkan med närliggande föreningar

Tränarutbildning C-diplom
Informera om utbildningen, hjälpa till och inventera behovet.
Informera om hur kurserna arrangeras
Informera om SISU Idrottsutbildarna
Genomföra utbildningen (Förutsatt att du är godkänd handledare)

Föräldrarutbildning
Informera om vikten av en årlig föräldrautbildning
Informera om befintligt utbildningsmaterial
Genomföra utbildningen (Kontakt med SISU idrottsutbildarna)

Hemmaläger/Fotbollsskola
Informera om fördelarna med att arrangera eget spelarutbildningsläger eller
fotbollsskola
Bistå i planeringen, utbilda lägerinstruktörer, vara med vid genomförandet
Spelarutbildningsplan

Verksamhetsplan
13-16 år
Introduktion 9- och 11-mannafotboll
Informera om framtagen folder
Gå igenom: Spelformer, Regler, Värdegrund, Fotbollsutveckling

Tränarutbildning B-diplom Ungdom
Informera om utbildningen, hjälpa till och inventera behovet.
Informera om hur kurserna arrangeras
Informera om SISU Idrottsutbildarna
Genomföra utbildningen (Förutsatt att du är godkänd handledare)

Inspirationsträningar
Visa träningar enligt spelarutbildningsplanen
Ordinarie ledare/tränare assisterar

Hemmaläger/Fotbollsskola
Informera om fördelarna med att arrangera eget spelarutbildningsläger eller
fotbollsskola
Bistå i planeringen, utbilda lägerinstruktörer, vara med vid genomförandet

Mentorskap
Finnas till hand för konsultation för föreningar, ungdomsledare och
tränare.
Se över möjligheter till samverkan med närliggande föreningar

Föräldrarutbildning
Informera om vikten av en årlig föräldrautbildning befintligt
utbildningsmaterial
Genomföra utbildningen (Kontakt med SISU idrottsutbildarna)
Spelarutbildningsplan

Verksamhetsplan
forts. 13-16 år
Västgötaläger – ALLA välkomna
Informera om datum och lägerinnehåll

Domarutbildning för spelare
Informera om att bli domare – Hur man börjar och går vidare
Tipsa om man kan lägga in det i träningen

Spelarutbildningsplan

Verksamhetsplan
17-19 år
Inspirationsträningar
Visa träningar enligt spelarutbildningsplanen
Ordinarie ledare/tränare assisterar

Västgötaläger – ALLA välkomna
Informera om datum och lägerinnehåll

Mentorskap
Finnas till hand för konsultation för föreningar, ungdomsledare och
tränare.

B-diplom UEFA (senior)
Informera om utbildningen, hjälpa till och inventera behovet.
Informera om hur kurserna arrangeras

Domarutbildning för spelare
Informera om att bli domare – Hur man börjar och går vidare
Tränarutbildning C-diplom till spelare
Informera om utbildningen, hjälpa till och inventera behovet.
Informera om hur kurserna arrangeras
Informera om SISU Idrottsutbildarna
Genomföra utbildningen (Förutsatt att du har är godkänd handledare)

Öppen verksamhet
Föreslå föreningen att se över möjligheten att starta upp en ”öppen verksamhet”
för spelare som vill träna sporadiskt.
Spelarutbildningsplan

Här är VFF:s
Fotbollsutvecklare
Magnus
Hans
Mikael
Ingrid
Daniel
Per O
Anders
Örjan
Per
Tony
Conny
Mattias
Anders
Fredrik
Jan
Harri
Cicki
Henrik
Anders
Sladja
Pontus
Stefan
Dragan
Stefan
Andreas
Anders
Christer
Elie
Jörgen

Zackrisson
Albinsson
Johansson
Lundkvist
Parfält
Tidebrink
Bohman
Jonsson
Harrysson
Bergsten
Larsson
Selmerstedt
Svensson
Grahn
Wigholm
Kallio
Ågren
Wilson
Ahlström
Mijatovic
Abrahamsson
Karhi
Batinic
Andersson
Karlsson Wingård
Svensson
Björkman
Sader
Söderberg

Alingsås
Berghem
Borås
Borås
Borås
Brämhult
Götene
Kinna
Kinnahult
Kinnarumma
Lidköping
Lidköping
Lidköping
Mariestad
Mariestad
Målsryd
Mårdaklev
Nossebro
Sandared
Skene
Skövde
Skövde
Stenstorp
Trollhättan
Trollhättan
Trollhättan
Ulricehamn
Ulricehamn
Älgarås

0730965670
0703222437
0738100518
0702378280
0733280333
0707241725
0730766857
0703477223
0703596717
0705603209
0768535046
0767677599
0709448955
0732323166
0730283896
0707193126
0703503132
0706013304
0703431625
0723137126
0734394332
0706301087
0703576359
0702075503
0737183405
0767845814
0703673616
0707499755
0708607449

magnus.zackrisson@hotmail.com
albinhulu@gmail.com
mijoha@allt2.se
ingrid_lundkvist@hotmail.com
daniel@kollegan.se
bramhult@telia.com
konsult.bohman@gmail.com
jonsson.orjan@telia.com
per.harrysson@hotmail.com
tony.bergsten@telia.com
conny.larsson@studieframjandet.se
Mattias.Selmerstedt@lidkoping.se
anders.svensson@lidkoping.se
fredrik.grahn@mariestad.se
Jan.Wigholm@gmail.com
hk-data@bornet.net
lonnhult@icloud.com
h.wilzon76@gmail.com
anders.e.ahlstrom@ericsson.com
sladjamijatovic81@gmail.com
pontus.abrahamsson@cloetta.se
stefankarhi@hotmail.com
dragan@batinic.se
ste0407@gmail.com
andreas.karlsson8608@gmail.com
anders.svensson@uddevalla.se
c-bjorkman@hotmail.com
elie.sader@ulricehamn.se
soderbergjorgen@yahoo.com

Det finns fler instruktörer i VFF:s instruktörspool.
Kontakta Mikael Lindgren,mikael.l@vastgotafotboll.org så får din förening hjälp. De föreningar som
inte har en tilldelad Fotbollsutvecklare har lika rätt till att få hjälp.
Kontakta valfri Fotbollsutvecklare eller VFF.
Föreningar har själklart rätt att söka Idrottslyftsmedel för ledare-, tränare-, förenings- och
spelarutbildning utan att behöva använda VFF:s instruktörer.

