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Svenska Fotbollförbundets Utbildningsavdelning inbjuder härmed till
två tränarkurser på A-nivån om vardera 24 utbildningsplatser. Varje
kurs består av fem utbildningstillfällen med sammanlagt 20
utbildnings-dagar och den sökande anmäler sig till samtliga delar.
Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat
erhåller examensbeviset ”UEFA-A-Diploma”.
UEFA A har inför 2017 reviderats genomgående för att anpassas till de
nya direktiv som anges av UEFA Coaching Convention 2015. Dessa
direktiv innebär bland annat en tydligare definition av målgruppen
och en mer omfattande studieplan i form av ökat antal studietimmar.
Kursen består av fem moduler om vardera fyra dagar, totalt 20 dagar.
Mellan modulerna genomför kursdeltagaren arbetsuppgifter i
hemmiljö.
Målgrupp
Kursen riktar sig i första hand till dig som är tränare på en hög
tävlingsnivå (högre divisionerna för seniorer) eller som har
ambitionen att nå en sådan hög tävlingsnivå, eller tränare som arbetar
inom elitklubbarna som ungdomstränare för de högre
åldersgrupperna.
Kursavgift
Kursavgiften är 48 000:- och inkluderar kurskostnader och logi i
dubbelrum med helpension vid samtliga fem kurstillfällen. Denna
avgift är subventionerad.
Halva avgiften ska betalas innan första kursdelen startar. Resterande
belopp faktureras inför start av kursdel 4.
Resor och extra övernattningar bekostas av kursdeltagaren själv.

Vid återbud, senare än två veckor före kursstart, tas en kostnad ut på
60% av kursavgiften (faktiska kostnader).
Kursmaterial
Ett omfattande digitalt material utgör kurslitteraturen tillsammans
med e-learning uppgifter.
Antagningskriterier
Formell behörighet
Innehav av UEFA B-diplom.
Val av kurs
Det finns två alternativ att välja på och sökande ska fylla i vilken
kurs som passar bäst i ansökan. Vi vill redan nu observera er på att
alla inte får sitt första val.
Kurs 1: Bosön
Del 1 – 23-26/1
Del 2 – 19-22/2
Del 3 – 19-22/3
Del 4 – 24-27/9
Del 5 – 12-16/11
Kurs 2: Bosön
Del 1 – 6-9/2
Del 2 – 12-15/3
Del 3 – 16-19/4
Del 4 – 27-30/8
Del 5 – 22-25/10
Ansökan/sista anmälningsdag
Ansökan görs på bifogad länk www.fogis.se/ansokanakurs2018
Alla ansökningar ska vara SvFF tillhanda senast den 1 november
2017.
Antagningsbesked skickas ut senast vecka 50.

Frågor besvaras av undertecknad på mail frida.wesstromskalleberg@svenskfotboll.se
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