Östersund den 22/8 2017

INBJUDAN TILL UEFA B
Utbildningsplats:

Scandic Östersund Syd, Östersund. Praktik i ÖP-hallen och/eller Jämtkraft Arena

Datum:

Helger från oktober -17 tom mars -18 fördelat enligt följande:
21-22 oktober, 11-12 november, 9-10 december, 20-21 januari, 14-15 februari och 16-18
mars. Totalt 13 kursdagar, med program mellan ca 8.30-18.

Kostnad:

17 000 kr/deltagare vilket inkluderar måltider samt kursmaterial. Deltagare från JHFFs
föreningar kontaktar förbundskansliet för att rådgöra om finansieringslösningar.
Boende ingår ej i kursavgiften. De som vill ha hjälp med att ordna övernattning
kontaktar JHFF:s kansli. Vi lägger då på en kostnad för boendet med 500 kr/natt. Detta
adderas till kursavgiften vid fakturering.
Kursavgiften kommer att faktureras i samband med anmälan.
OBS! Anmälan är bindande. Vid återbud senare än 10 dagar innan utbildningen startar
kommer kursavgiften ej att återbetalas.

Innehåll:

Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning UEFA B bygger på nivå 4 i
spelarutbildningsplanen, 16–19 år, och vänder sig till seniortränare. Det är ett
grundläggande utbildningsmaterial i tränarutbildningen UEFA B. Kursen består av
13 kursdagar fördelade på 7 kursmoduler. Mellan kursdagarna görs ett antal
webbuppgifter. I utbildningen UEFA B förbereds du för att möta spelare som har
erfarenheter av utbildning enligt SvFF:s spelarutbildningsplan. Kursen 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. I kursen UEFA B möter du ett innehåll som ger dig
kompetens att coacha ditt lag mot både resultat och utveckling. En toppmodern
tränarutbildning med hög ambitionsnivå.

Deltagare:

Max 24 deltagare.

Förkunskaper:

Godkänd Tränarutbildning C samt minst en säsongs tränarpraktik.

Kravbild:

100% närvaro vid samtliga kurstillfällen, vara aktiv som instruktör och opponent samt
i gruppuppgifter. Genomföra samtliga webuppgifter och inlämningsuppgifter.

Instruktörer:

Robert Wassdahl, Adam Mattiasson och Peter Andersson.

Övrigt:

Program och övriga upplysningar utsändes innan kursstart

Anmälan:

Senast torsdag 2 oktober via Jämtland-Härjedalens Fotbollförbunds hemsida
www.jhff.se Klicka där på ”Tränarutbildning” i menyn till vänster.

Upplysningar:

P-O Larsson, per-olov.larsson@jhidrott.rf.se, 072-240 32 44
Daniel Doverlind, daniel.doverlind@juidrott.rf.se, 072-240 32 45

Välkommen med din anmälan!
Jämtland-Härjedalens Fotbollförbund

www.jhff.se

