Solna den 14 mars 2018
SVENSKA
FOTBOLL
FÖRBUNDET

BOX 1216
SE-171 23 SOLNA
SWEDEN

EVENEMANGSG. 31

TELEFON
08-735 09 00

TELEFAX
08-735 09 01

E-POST
svff@svenskfotboll.se

WEBBPLATSER

Inbjudan till tränarkurs
UEFA ELITE YOUTH A Diploma 2018
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) inbjuder till tränarkurs UEFA Elite
Youth A Diploma. Kursen består av tre tillfällen uppdelade på 4, 4 och 2
dagar.
Kursen vänder sig till tränare som är verksamma inom den elitförberedande
spelarutbildningen, 16-19 år, samt skolinstruktörer inom NIU-verksamheten.
Kursdeltagare som genomgår utbildningen med godkänt resultat
erhåller examensbevis UEFA Elite Youth A Diploma.
Kursdatum
SvFF genomför under 2018 en kurs vid följande datum: del 1 21-24/8, del
2 1-4/10 och del 3 11-12/12, alla kurstillfällen är på Bosön. Lidingö.

svenskfotboll.se
fogis.se

BANKGIRO
620-7799

PLUSGIRO
4633-4

ORGANISATIONSNUMMER
815200-1916

Kursavgift
28.000kr och det inkluderar logi i dubbelrum med helpension vid
kurstillfällena. Hela kursavgiften ska vara betald senast kursstart. Vid
återbud, där ev. reserv inte hinner ersätta tas en kostnad ut på 60% av
kursavgiften.
Formell behörighet
Formell behörighet att ansöka har den som erhållit examensbevis
UEFA Advanced Diploma, (A-Diplom).
Ansökan/sista anmälningsdag
Ansökan görs i avsett formulär och skickas till SvFF. Alla ansökningar ska
vara SvFF tillhanda senast den 30 april 2018.
Webbuppgifter och digitalt klassrum

Före första kursmodulen ska ett antal webbuppgifter utföras i det
digitala klassrum som vi inbjuder till i samband med positivt
antagningsbesked. Mellan kursmodul 1 och 2 och mellan kursmodul
2 och 3 ska också ett antal webbuppgifter genomföras.
Personuppgiftslagen (PUL)
För att vi ska kunna registrera dig i vårt personregister behöver vi
ditt godkännande på anmälningsblanketten. Det innebär att du godkänner

att SvFF antecknar dina personuppgifter i SvFF:s personregister samt att
uppgifterna, inom ramen för förbundets verksamhet, kan tillhandahållas
förbundets samarbetspartners och även kan komma att offentliggöras
oavsett framställningsform när du skickar in din ansökan.
Kontaktpersoner, SvFF
Anders Bengtsson, 0703-76 36 58, anders.bengtsson@svenskfotboll.se
Urban Hammar, 070-206 44 91, urban.hammar@svenskfotboll.se
Frida Wesström Skalleberg, frida.wesstrom-skalleberg@svenskfotboll.se
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