Tillstå ndsansö kan Arrangera intern utbildning

Gäller Föreningsdomarutbildning, kurser utifrån Spelarutbildningsplanen, Grönt
kort-Leda laget, Knäkontroll samt övriga fortbildningar.
Förening:

Kursplats:

Leveransadress:
Postnummer:

Ort:

När tillstånd godkänts och deltagarlistan skickats in beställer HFF materialet.
Kursmaterial tas med av kursinstruktören direkt till kursen.
Kontaktperson:
E-post:
Mobilnummer:
Ansökan gäller kurs:
Kursdatum (ifylls om det är klart med instruktör):
Föreningen önskar att HFF tillsätter instruktör(markera med ett kryss):
Kursinstruktör (av HFF godkänd är bokad, ange namn):
Deltagare från andra föreningar? Om ni har möjlighet att ta emot deltagare från andra
föreningar kan kursen läggas ut på HFF hemsida. Ja(ange antal):
Nej, vi kan inte ta emot fler deltagare (markera med ett kryss):
Kursen finansieras genom Idrottslyftet. HFF betalar arvode och reseersättning till instruktören. HFF betalar också
kursmaterial. Föreningen står själva för ev. fika, lokal och planhyra.
Efter genomförd kurs fakturerar HFF föreningen för de kostnader som HFF haft. HFF gör också en utbetalning till
föreningen på samma belopp. Beroende på antalet deltagare vid kurs kommer den totala kostnaden vara olika för
varje kurs liksom kostnaden för respektive deltagare.

Kontakt är tagen med SISU konsulent(ange namn):
Ansökan ska skickas in till HFF senast 3 veckor innan kursstart. Fyll i ansökan, spara ner den på
din dator, maila in den till malin@hallandsff.se
Deltagarlista med namn, personnummer, e-post och mobilnummer insändes senast två veckor
före kursstart till malin@hallandsff.se
Har ni frågor? Kontakta Malin på HFF kansli malin@hallandsff.se 035-265 20 22.

Beslut Hallands Fotbollförbund
Bifall

Avslag

Datum
Handläggare
Underskrift

Ansökande förening faktureras för tillståndsansökan efter att den är beviljad, enligt fastställd avgift för det år som kursen genomförs (se
avgifter).

Välkommen att arrangera interna utbildningar
När ni arrangerar en utbildning internt i föreningen använder ni endast utbildare som är godkända av Hallands
Fotbollförbund(HFF). Förteckning över godkända utbildare till resp. utbildning finns på HFF hemsida.
Deltagarantalet bör vara 6-16stycken beroende på kurs. Är det fler deltagare än 16stycken bör två utbildare
användas alternativt skapa ytterligare en kurs.
Bjud gärna med deltagare från närliggande föreningar.
Föreningen ansvarar för att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Ansöka om tillstånd att arrangera intern utbildning i god tid, dock senast tre veckor före aktuellt
kursdatum, på fastställd blankett http://halland.svenskfotboll.se/hff-info/blanketter/
Meddela även om det finns plats för externa deltagare, ange antal.
Registrera deltagarna i Fogis innan utbildningen startar.
Till HFF kansli - Två veckor innan utbildningen startar skicka en deltagarlista med namn, personnummer,
epost och mobilnummer.
Skriva och publicera inbjudan till föreningens ledare (och eventuellt externa deltagare)
Boka teorilokal samt hall/plan för praktik samt mat och fika enligt fastställda tider för kursen.
Ordna med utrustning som krävs för kursens genomförande, t.ex. dator med internetuppkoppling samt
dataprojektor(kan vid enstaka fall lånas av HFF), högtalare, blädderblock, White board och pennor.
Utse ansvarig person för att öppna och låsa lokaler, plocka fram material osv.
Beställa/Köpa in frukost, lunch och eftermiddagsfika samt utse vem som serverar detta
Skicka kallelse till kursdeltagarna
Stämma av följande punkter med utbildare inför kursen.
o Tid för ankomst
o Säkerställ att rätt utrustning finns på plats ex White board, blädderblock och pennor,
anteckningsmaterial, PC-kanon, duk för PC-kanon och högtalare.
o Tillgång till internetuppkoppling!
o Plan eller hall för praktik samt träningsmaterial så som bollar, västar och koner.
o Deltagarmaterial – ta emot postleveransen och kontrollera att ni har fått rätt kursmaterial.
Alternativt säkerställ att utbildaren har materialet med sig.
o Mattider och tider för teori och praktik
o Städa lokalen
Grönt kort – Leda laget (grund och fortbildning) – HFF betalar alltid arvodet, ingår i idrottslyftet
Grönt kort – Leda matchen (grund och fortbildning)- HFF betalar alltid arvodet, ingår i idrottslyftet
Grönt kort – Ungdomsdomare (grund och fortbildning)- HFF betalar alltid arvodet ingår i idrottslyftet
Spelarutbildningsplanen – (grund, praktik och matchanalys)- HFF betalar alltid arvodet, ingår i idrottslyftet
Tränarutbildning C - Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning.
Tränarutbildning B – (Förkunskaps krav)- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens
ersättning
Målvaktstränarutbildning C- Kom överens med HFF (Malin) om vem som betalar utbildarens ersättning.

Behöver ni hjälp med något, kontakta Malin på HFF kansli. malin@hallandsff.se 035-265 20 22

