Tränarutbildning UEFA B
för seniortränare
Tränarutbildning UEFA B vänder sig till seniortränare eller blivande
sådana. Deltagare med godkänt resultat från kursen erhåller UEFA B
Diploma. Tränarutbildning UEFA B tar upp alla delar av fotbollen som
berör en tränare – den speglar kompetensen som en modern tränare
behöver för att leda sitt lag och sina spelare till större kunnande och
förmåga. En toppmodern tränarutbildning med hög ambitionsnivå!
INNEHÅLL: UEFA B bygger vidare på spelarutbildningsplanens nivå 4, som omfattar 16–19 år, och har en seniorinriktning där matchen och
tävlingsmomentet har högre prioritet än i SvFF:s ungdomstränarutbildningar.
På UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt lag
mot både resultat och utveckling.
KURSUPPLÄGG: Kursen består av fem samlingar à två dagar och en på tre
dagar. Mellan samlingarna ligger perioder med webbaserade uppgifter. Varje
period motsvarar minst åtta timmars arbete. Deltagarna anmäler sig till hela
utbildningen och kursen är sammanhängande d v s genomförs i en sekvens.
KURSTID OCH PLATS:
14-15 januari i Luleå
11-12 februari i Skellefteå
18-19 mars i Luleå
6-7 maj i Umeå alt. Skellefteå
18-20 augusti i Umeå
23-24 september i Skellefteå

Modul 1
Modul 2
Modul 3
Modul 4
Modul 5-6
Modul 7

UPPLYSNINGAR:
Ring VFF:s kansli, Joakim Beijer, 0910-380 40 eller
Göran Hallberg, ordf TUK VFF,070-792 67 77
Ytterligare information om UEFA B finns på följande länkar:
http://fogis.se/tranare/svffs-tranarutbildning/uefa-b/
https://utbildning.sisuidrottsbocker.se/fotboll/tranare/tranarutbildning/uefa-b/

Översiktligt kursinnehåll:
Spelet fotboll
Färdigheten teknik Fasta situationer
Målvaktsspel
Spelsystem
Ledarskap, lärande och psykologi
Spelförståelse
Fotbollsfys
Matchanalys
Fotbollsskador
Domarens uppgifter Matchfixning
Organisation och planering
Kost och prestation
Matchplan och tränarens coaching under match
BEHÖRIGHETSKRAV:
C-diplom eller ”gamla” Bas 1 eller B-diplom Målvakt.
Ett års erfarenhet som tränare eller 5 års erfarenhet som spelare.
KURSAVGIFT:
25.000:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och praktikkostnader samt logi i dubbelrum.
Tillägg för enkelrum.
Avgiften skall vara inbetald senast 2016-12-04 på Bg 574-4289
ANMÄLAN:
Görs via webbformulär
http://vasterbotten.svenskfotboll.se/uefab
senast 2016-11-13.
Antal platser är 24 st. Av dessa fördelas 20 st till respektive norrlandsdistrikt
(exkl HFF) procentuellt efter antalet behöriga sökande där varje distrikt väljer
sina deltagare. Resterande 4 platser fördelas utifrån överenskommelse mellan
distriktens utbildningsansvariga. Minantalet för att utbildningen skall
genomföras är 16 st.
Antagna till utbildningen meddelas senast 2016-11-20.
Eventuell avanmälan skall ske senast 2016-11-27.
Kallelse:
Personlig kallelse utsändes via mail tre veckor innan kursstart tillsammans
med program.
DIPLOM:
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro – ingen ledighet beviljas under
kursens gång! Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt
studieplanen.

