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Gestriklands Fotbollförbund söker en person för tjänsten som Spelarutbildare.
Vi söker person som är intresserad av att vara verksam som spelarutbildare (fortsättningsvis benämnt SU)
för våra pojkar i distriktet.
Vi ser helst (önskvärt) att personen som söker har:
 tränarutbildning motsvarande advanced level
 erfarenhet av spelarutbildning ungdom
 stort engagemang för fotbollen och utveckling
 eget driv att planerar, genomföra och följa upp aktiviteter
 tid att avsätta på detta uppdrag (att det fungerar att kombinera med annan tjänst/uppdrag)







SU skall tillsammans med spelarutbildningsansvarig planera, utveckla och kvalitetssäkra den
verksamhet som skall hjälpa den enskilde spelaren att bli så bra som möjligt.
SU gör årsplanering tillsammans med kanslichef av de 40 dagar man har att tillgå för tjänsten.
Ersättningen för uppdraget är maximalt summan motsvarande 40 dagar (1000/dag)
SU samarbetar med utbildningskommittén, distrikts- och ungdomsförbundskaptener samt
nationella fotbollsutvecklare SvFF.
SU är länken mellan SvFF och GFF rörande spelarutbildning samt drivande i den lokala
spelarutbildningsverksamheten inom distriktet
Avtal skrivs mellan Gestriklands Fotbollförbund och SU för 2018.

Ansökan skickas senast 15/1 till Gestriklands Fotbollförbund med en kortare presentation av dig själv och
din bakgrund. Vi ser också gärna att du skriver ned några egna tankar och reflektioner om spelarutbildning
och utveckling av ungdomar i distriktet.
Dagar som vi i dagsläget vet är aktuella för SU pojk under 2018 är:
SU konferens SvFF i Stockholm
24-25/1
Helgläger i Ljusdal pojkar -03
17-18/3
Gestrikecupen i Gävle pojkar -02
6-8/4
Norrlandslägret i Junsele pojkar -03
24-27/5
Utvecklingslägret i Halmstad pojkar -03
1-6/7
Spelarutbildningsläger pojkar -03
28-29/7 alt. 4-5/8
Cup Byggnads pojkar -02
november
Andra dagar som kommer att vara aktuella är när våra spelarutbildningsträffar och läger i distriktet äger
rum, samt vid ett eller två centralt kallade tillfällen av SvFF.
Frågor eller ytterligare information:
Anders Nordén, 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se
Ansökan skickas via post eller mail på:
Gestriklands Fotbollförbund, Nobelvägen 2, 80267 Gävle
fotboll@gastidr.se
Nobelvägen 2
802 67 GÄVLE
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