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SPELARUTBILDNINGSPLAN IL
Spelarutbildningsplanen ska leda till en verksamhet som barn och ungdomar tycker är
attraktiv. Vårt mål är att alla fotbollsföreningar i distriktet har en spelarutbildningsplan som är
väl genomarbetad och kommunicerad i föreningen. Att jobba utifrån det upplägg som
Medelpads FF tillsammans med SISU Idrottsutbildarna arbetat fram. Under år 2018 kommer
2-3 fotbollsföreningar att arbeta med konceptet, först till kvarn. Föreningen ska parallellt
arbeta med området föreningsutveckling, se information under detta Idrottslyfts område.
Spelarutbildningsplan/upplägg
1. Utbildningsträff med föreningen kring spelarutbildningsplanen, upplägg,
fotbollsglädje, praktiska övningar mm. Utbildare Pernilla Karlsson Nationell
fotbollsutvecklare för SvFF.
2. Föreningsträff i föreningen med utbildade instruktörer som utbildar tränare/ledare i
spelarutbildningsplanen med inslag av teori och praktik. Instruktör kan ge kunskap,
stöd och råd till föreningen för att skapa föreningens egna spelarutbildningsplan
utifrån SvFF materiel. Erbjuda processtöd för att implementera
spelarutbildningsplanen.
3. Utifrån behov i föreningen genomföra utbildning av spelarutbildningsplanen främst
med hjälp av praktiska övningar ute i föreningen med MFFs utbildade instruktörer
4. Uppföljning av arbetet i föreningen, hur har det gått att implantera och genomföra
arbetet. Hur fortsätter vi? Behöver vi mer utbildning, stöd mm
Föreningen ska utse en ansvarig för spelarutbildningsplanen som är kontaktperson för sina
utbildare mot Medelpads FF och SISU Idrottsutbildarna.
En handlingsplan ska formas för hur arbetet i föreningen med Spelarutbildningsplanen
ska genomföras.
Det egna arbete med spelarutbildningsplanen i förening, rapporteras som lärgrupper.
Handledarstöd efter behov teori/praktik, rapporteras som lärgrupper.

Föreningens ansvar/genomförande:
– Utse en ansvarig för spelarutbildningsplanen
- Föreningen ansvarar för att spelarutbildningsansvarig från förening samlar alla ledare i sin
förening vid ovan träffar
– Kurslokal med tillgång till projektor, utbildningen visas som bildspel
- Fotbollsplan att tillgå för praktisk övningar
- Fika av enklare slag
- Bollar, västar & koner
- Arbetet redovisas och rapporteras som lärgrupper
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- Kursmaterial föreningsansvarig ansvarar för att deltagare som inte redan har boken via
tränarutbildningen beställer den via Gunnar Wallberg

MFFs ansvar:
- Handledare/instruktörer
- Inbjudan till utbildning/fortbildning
- Projektor för bildspel (om det inte finns i föreningen)
Krav:
Föreningen ska följa upplägg enligt ovan samt utse en ansvarig för
spelarutbildningsplan Föreningen ska parallellt arbeta med området
föreningsutveckling, se information under detta Idrottslyfts område.
Vid återrapporten besvaras alla frågor och vad satsningen inneburit för föreningen.

Kostnad

15000:-

Avgår egen avgift för föreningen
(finansieras via Idrottslyftet)
(föreningen får faktura på beloppet)

5000:-

Behållning för föreningen 5000: - vid start och 5000: - efter genomfört upplägg
(Spelarutbildnings plan plus föreningsutveckling) Totalt:

10,000.-

Frågor eller funderingar kring ovan, tag kontakt med Gunnar Wallberg 010-476 48
69

(Fyller föreningen inte kraven reduceras föreningens behållning)
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