FÖRELÄSNINGAR • seminarium
PRAKTIkpass • möten
Ungdomsfotboll • seniorfotboll • värdegrundsfrågor • jämställdhet
föreningsutveckling • spelformer • internationell utblick • talangträning
idrottspsykologi • futsal • damfotboll • herrfotboll • pojk- och flickfotboll
DOMARSKAP • KOMMERSIALISM • idrottsjuridik • övningstips
ERIC THYRELL • PATRIK GUSTAFSON, GÖTEBORGS FF • MATS ADAMCZAK, PAF • BJÖRN HORGBY, ÖREBRO UNIVERSITET
MARKUS GUSTAFSON • PETER LANDSTRÖM, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET • AXEL KJÄLL, ÖREBRO SK FK
ALEXANDER KRÜGER, RIKSIDROTTSFÖRBUNDET • SEVANA BERGSTRÖM, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
AIK FOTBOLL • JONAS GRADIN & ÅKE Kallenberg, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET • Øyvind Larsen, NORGES FF
ALBERT KRASNIQI, FALCAO FUTSAL • ROLAND NILSSON, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET • JUAN MENA, BARCELONA
HEGE JØRGENSEN, TOPPFOTBALL KVINNER • ELIN MAGNUSSON • JIMMY HÖGBERG, ÖREBRO SK FK • MATHIAS KLASENIUS
ROLAND LARSSON, MALMÖ FF • OSAMA ABBAS • MAGNUS WIKMAN, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
IFK NORRKÖPING • PETER WETTERGREN, SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

information
Välkommen till 3 utbildningsdagar i idrottens tecken!
Fredag: Alla idrotter Lördag & söndag: Inriktning fotboll
Till dig som är verksam i en förening (oavsett idrott) som tränare, instruktör, ledare, kanslianställd,
styrelseledamot m.fl. eller bara är intresserad av föreläsningar i idrottens tecken.
Fredag vänder vi oss till alla idrotter. Lördag och söndag är det föreläsningar med fokus på fotboll.
Oavsett ämne är alla som är intresserade välkomna att anmäla sig.
UTFÖRLIGARE PRESENTATION AV FÖRELÄSNINGARNA OCH ANMÄLAN GÖR DU PÅ:

WWW.IDROTTIFOKUS.SE
FREDAG 7 DECEMBER
IDROTTENS FÖRENINGSDAG

Dagen pågår mellan ca kl 9-16.
deltag en dag eller flera dagar
eller på enstaka pass.

Denna dag vänder sig till fotbollens anställda (kanslipersonal, vaktmästare m.. fl) och
förtroendevalda (styrelse, kommittér, projektansvariga, ungdomsansvariga m.m.) Även övriga
intresserade samt personer från andra idrotter är varmt välkomna.

Konflikthantering & kommunikation - Hör du i syne?!
Eric Thyrell

Eric Thyrell är en av Sveriges mest anlitade och uppskattade föreläsare! Hör du i syne?! är en
fartfylld föreläsning om samarbete, konflikthantering & kommunikation i en enda rolig röra!

Matchens betydelse - nya spelformer för att få fler att spela längre
Patrik Gustafson, Utvecklingsfrågor, Göteborgs FF

Match och spelform är viktiga delar av spelarutbildningen i barn- och ungdomsidrott. I arbetet
med nya spelformer för fotbollen har den övergripande tanken varit att bland annat tydliggöra
matchens betydelse, planens yta i kombination med antalet spelare. Här följer en genomgång av
de nya nationella spelformerna och varför fotbollen har valt att ändra.

Hur hanterar vi sociala medier i föreningen
Mats Adamzcak, analytiker sociala medier, PAF

Hur ska idrottsföreningen se på sociala medier? Ett hot eller en möjlighet? Vad kan inlägg på
nätet sätta för spår? Kan du bli av med ditt ledaruppdrag?
Här behandlas också sociala medier som kommunikationsform. Mats Adamczak är en åländsk
författare som arbetar som analytiker avseende Sociala medier på företaget PAF.

Idrotten i fara? Mellan folkrörelse och kommersialism
Björn Horgby & Christer Ericsson, Örebro Universitet

Idrott i Sverige är och har varit organiserad som en demokratisk folkrörelse. Men den svenska
idrottsmodellen utmanas när idrotten blir en marknadsprodukt. Behöver föreningarna organisera
sig på ett annat sätt än tidigare?

Psykisk ohälsa inom idrotten
Markus Gustafsson

Idrott på måttlig nivå och som motionsform har visat sig ha flera positiva hälsoeffekter även i
relation till psykisk hälsa. Dock är psykisk ohälsa inom idrotten något som sällan uppmärksammas. Markus Gustafsson har en bakgrund som elitidrottare.

Diplomerad förening - Verktyg för bättre föreningsutveckling
Peter Landström, Gruppchef föreningsutveckling, Svenska Fotbollförbundet

Peter är Gruppchef för Föreningsutveckling på Svenska Fotbollförbundet. Svensk Fotboll har
länge haft Föreningsutveckling som en central punkt i sitt arbete. Här ger Peter en inblick i
fotbollens arbete, tips samt idéer om hur man kan arbeta med föreningsutveckling oavsett idrott.

Öka föreningens intäkter
Magnus Forslund, ekonomie doktor Linnéuniversitetet

Här redogör Magnus Forslund för vilka grunder som kan öka föreningens intäkter och samtidigt
minska belastningen på styrelsen.

Idrottsjuridik - det här behöver du känna till som idrottsförening
Alexander Krüger, förbundsjurist, Riksidrottsförbundet

Alexander är förbundsjurist på Riksidrottsförbundet. Det som är speciellt med idrottsjuridiken
är bland annat att det traditionella regelsystemet måste ställas i relation till idrottens egna
normsystem. Därmed ställs stora krav på insyn och förståelse.

Demokrati, jämställdhet och integration
Sevana Bergström, projektledare Alla är olika, Olika är bra, Svenska Fotbollförbundet

Alla Är Olika-Olika Är Bra arbetar för att alla ska kunna vara en del av idrotten. Allas rätt att vara
med är en av de viktigaste byggstenarna i svensk idrotts värdegrund. Det innebär att alla som vill
spela ska känna sig välkomna.

LÖRDAG 8 DECEMBER

Dagen pågår mellan ca kl 9-16.
deltag en dag eller flera dagar
eller på enstaka pass.

SYMPOSIEDAG 1 (delta en dag eller bägge dagarna)

Denna dag vänder sig till fotbollens verksamhetsledare (tränare, instruktörer, fotbollsutvecklare, lagledare
m.fl) Den vänder sig även till anställda (kanslipersonal, vaktmästare m.. fl) och förtroendevalda (styrelse,
kommittér, projektansvariga, ungdomsansvariga m.m.) Även övriga intresserade är varmt välkomna.
DAGEN HÅLLER PÅ MELLAN KL 09-16 (INKL LUNCH)

Så skapar vi tekniska spelare i FC Barcelona (teori+praktik)
Barcelona Pro Soccer

Juan Mena, Barcelona är Technical Director för FC Barcelonas Akademi i Spanien, Egypten och i
Sydafrika. Han har även varit huvudansvarig för FC Barcelonas fotbollskolor i Japan, Turkiet, USA.
I två olika seminarier får ni se och lyssna på hur FC Barcelona utvecklar sina spelare.

Så arbetar vi med en 3-backslinje i Örebro SK
Axel Kjäll, Örebro SK FK

Axel Kjäll är huvudtränare för elitlaget Örebro SK.
Axel kommer att berätta om hur man i träning och match kan arbeta med en trebackslinje.
Kjäll tog över rollen som huvudtränare i augusti 2017 efter Alexander Axén. Han spås att bli
nästa stora tränarnamn i Fotbollssverige.

Så lär du ut fotboll för de som spelar 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7
Jonas Gradin & Åke Kallenberg, Svenska Fotbollförbundet

Inför säsongen 2013 lanserade för första gången Svenska Fotbollförbundet en Spelarutbildningsplan. Syftet är att hjälpa distrikt, klubbar och ledare att göra verksamheten så
stimulerande och utvecklande som möjligt för alla barn- och ungdomar som väljer att börja med
fotboll. Här får du tips och stöd om du tränar spelare som spelar 3 mot 3, 5 mot 5 samt 7 mot 7.

“En fotballtreners erkjennelse” - Spelar- och Tränarutveckling Norges FF
Øyvind Larsen, Norges Fotbollförbund

Øyvind är ansvarig för tränar- och spelarutvecklingen på Norges Fotbollförbund.
Han kommer att ge tips och verktyg för att man ska kunna utveckla sin ledarroll och hur man kan
göra för att få spelarindelningar att anses som positivt för alla i ungdomsfotbollen.
Han har stor erfarenhet av att arbeta med landslag, analys och tränarutveckling i Norge.

FUTSAL - Vad och hur ska man träna med fokus på fasta situationer
Falcao FUTSAL CLUB, Albert Krasniqi

Albert har lång tränarerfarenhet både i fotboll och Futsal och är utbildad på UEFA Pro-nivå.
Arameiska-Syrianska, Vasalund samt Assyriska har haft förmånen att ha honom som tränare i
fotboll. Under 10 år har han varit ledande som tränare och ansvarig i Falcao Futsal Club. Klubben
har både vunnit SM och deltagit i Champions League. Albert kommer visa vad och hur man ska
träna Futsal. Särskilt kommer vi få verktyg för att utveckla fasta situationer i Futsal.

Så arbetar vi med anfallsspel och fasta situationer i U21-landslaget
ROLAND NILSSON, FÖRBUNDKAPTEN U-21 LANDSLAGET

Roland Nilsson har erfarenhet både som spelare (Helsingborg, IFK Göteborg, Sheffield W, Coventry, GAIS) och ledare (Coventry, Malmö FF, FC Köpenhamn) på högsta nivå. Roland Nilsson är
nu förbundskapten för det svenska U21-landslaget. I denna föreläsning får ni veta mer om hans
ledarskap och även hur de arbetar med anfallsspelet samt fasta situationer i U21-landslaget.

Så lär du ut fotboll för de som spelar 9 mot 9 och/eller spelar 11 mot 11
Jonas Gradin & Åke Kallenberg, Svenska Fotbollförbundet

Inför säsongen 2013 lanserade för första gången Svenska Fotbollförbundet en Spelarutbildningsplan. Syftet är att hjälpa distrikt, klubbar och ledare att göra verksamheten så stimulerande och
utvecklande som möjligt för alla barn- och ungdomar som väljer att börja med fotboll. Här får du
tips och stöd om du tränar spelare som spelar 9 mot 9 samt 11 mot 11.

Flick- och damfotbollen i Norge - vår strategi och utbildningsplan
Hege Jørgensen, Topfotball Kvinner

Hege är ansvarig för Topfotball Kvinner som är Norges intresseorganisation för damlag i de
högsta serierna. Organisationen ska vara den främsta pådrivaren i utvecklingen av norsk damfotboll. Här ges inspiration till utvecklingen av dam- och flickfotbollen med tips från Norge.

Specifika faktorer för framgångsrik spelarutbildning - AIK Fotboll
Mark O’Sullivan & Dennis Hörtin, utbildningsansvarig AIK

Här kommer Dennis Hörtin, utbildningsansvarig samt Mark O’Sullivan, ansvarig för mentorskap
prata om Spelarutvecklingens komplexitet - motivationsklimat, struktur och pedagogik.
I föreläsningen kommer AIKs organisation för framgångsrik spelarutveckling att presenteras.
Exempel med olika filmklipp kommer att visas.

SÖNDAG 9 DECEMBER

Dagen pågår mellan ca kl 9-16.
deltag en dag eller flera dagar
eller på enstaka pass.

SYMPOSIEDAG 2 (delta en dag eller bägge dagarna)

Denna dag vänder sig till fotbollens verksamhetsledare (tränare, instruktörer, fotbollsutvecklare, lagledare
m.fl) Den vänder sig även till anställda (kanslipersonal, vaktmästare m.. fl) och förtroendevalda (styrelse,
kommittér, projektansvariga, ungdomsansvariga m.m.) Även övriga intresserade är varmt välkomna.
DAGEN HÅLLER PÅ MELLAN KL 09-16 (INKL LUNCH)

Herrfotbollslandslaget - trender i internationell fotboll samt resan med
landslaget
Peter Wettergren, assisterande förbundskapten

Möt Sveriges assisterade förbundskapten Peter Wettergren. Här berättar Peter om de trender
han kan se i internationell fotboll med utgångspunkt från fotbolls-VM i somras. Han kommer
även berätta om sin resa med landslaget så här långt.

Ledar- och tränarskap - Skillnad på att träna tjejer & killar?
Elin Magnusson

13 säsonger som allsvensk spelare i bagaget och har gjort 275 matcher för KIF Örebro. Tagit upp
herrlaget Yxhult till Division 3. Assisterande tränare i KIF Örebro andra halvan av förra säsongen
och fick hoppa in som huvudtränare de sista 3 omgångarna. Elin är mycket inspirerande och
kommer här ge råd och tips om hur man utvecklar spelare.

Säsongsplanering och periodisering inom fotbollen
Jimmy Högberg, Örebro SK / SvFF

Säsongplanering och periodisering har de senaste åren verkligen fått fotfäste i fotbollen. Jimmy
ger här en översikt på de viktgaste principerna för att framgångsrikt planera och periodisera
lagets träning och matcher - något som alla tränare berörs av i sin dagliga fotbollsgärning; från
barn och ungdom till bredd och elit.

Spelarutveckling mot toppen (Malmö FF)
Roland Larsson, U19-ansvarig Malmö FF

Roland Larsson tränar just nu Malmö FF:s 19-åringar. Roland har som största merit ett VM-Brons
som förbundskapten för det svenska U17-landslaget. Roland kommer att prata om hur man
jobbar med spelarutveckling i Malmö FF och hur man på bästa sätt optimerar träningen.

Mitt domarskap - från bredd till högsta nivå
Mathias Klasenius

Mathias är en svensk fotbollsdomare. Han blev FIFA-domare 2007, och var Assisterande domare
under VM 2014 och EM 2016. Här berättar Mathias om sin erfarenhet från domarskapet. Från
amatörnivå till absolut högsta nivå. Vilka krav ställs på domare idag? Hur är det att döma under
stora mästerskap som EM och VM? Vart är fotbollen på väg?

Perception - så uppfattar spelaren situationer i match
Osama Abbas

Osama Abbas jobbar med perceptionsutbildning av spelare, ledare och föreningar/ distrikt från
landslagsnivå till barn och ungdomsfotboll i hela världen med Sverige som utgångspunkt. I
sin träningsmetod använder han sig bland annat av kameror för att filma spelarna ur ett “eget
perspektiv” där huvudvridning och ögonfokus kan synliggöras och mätas.

Damlandslaget - vårt anfallsspel

Magnus Wikman, ass förbundskapten Damlandslaget

Wikman är från augusti 2017 assisterande förbundskapten för Sveriges damlandslag i fotboll.
Han vann SM-guld som tränare för Linköpings FC 2009 och utsågs samma år till årets tränare
inom svensk damfotboll. Har berättar Magnus om resan med damlandslaget. Fokus på utveckling
och i synnerhet hur man arbetar med Damlandslagets anfallsspel .

IFK Norrköping - vägen till framgång

Tony Martinsson, akademichef IFK norrköping

Hur bedriver IFK Norrköping sin framgångsrika spelarutbildning och vad har varit avgörande
faktorer till att IFK nu är ett av topplagen i Svensk Fotboll.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 NOVEMBER
ANMÄLAN SAMT MER INFO OM DELTAGARAVGIFTER M.M. HITTAR DU HÄR:
WWW.IDROTTIFOKUS.SE

Avgifter
(deltagare från Örebro Läns FF:s föreningar*)
Fredag 7 december - Idrottens Föreningsdag 		

495:-

Lördag 8 december

495:-

Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

				

Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

Söndag 9 december				
Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

		

495:-

Enstaka föreläsning fredag					 200:Du väljer själv vilka

Enstaka föreläsning lördag och söndag			

200:-

Lunch (vid köp av enstaka föreläsningar)			

100:-

Du väljer själv vilka

inkl smör, bröd, sallad och dryck

* deltagaravgiften subventioneras med hjälp av Idrottslyftet		

Avgifter övriga
Fredag 7 december - Idrottens Föreningsdag 		
Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

Lördag 8 december

				

Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

495:1200:-

Söndag 9 december				 		1200:Heldag inkl. lunch (samtliga föreläsningar)

Enstaka föreläsning fredag-söndag			

400:-

Lunch (vid köp av enstaka föreläsningar)			

100:-

Du väljer själv vilka

inkl smör, bröd, sallad och dryck

Anmäl dig på: www.idrottifokus.se
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Åk med oss på träningsläger fotboll Spanien.Vi kan erbjuda ditt lag ett perfekt träningsläger fotboll i Spanien.
De destinationer som vi erbjuder just nu är Torrevieja, Elche, Altea och Lloret de Mar utanför Barcelona.Vi
erbjuder också ett träningsläger i fotboll Spanien delux på den fantastiska
anläggningen Campoamor, Torrevieja.
Vi skräddarsyr Ert träningsläger efter Era behov och vi erbjuder spanska tränare från Barcelona, Espanyol,
Gerona och Elche.
Välj TM Sportstravels och få ett minne för livet.
Förslag på Er resa på träningsläger fotboll Spanien:
• Transfer mellan flygplats & hotell.
• 5 dagar & 4 nätter i 3/4-bäddsrum helpension från middag ankomstdag till frukost avresedag.
Allt som buffé.
• 3 träningar på konstgräs eller naturgräs, ni väljer!
Välj till träningar, att tränare från Spanien kommer och håller i träningarna eller matchspel mot Spanskt motstånd.
Flyg ingår inte i priset men vi hjälper gärna till med att ta fram ett prisförslag på hela resan.

Gå in och anmäl ert intresse på
www.tmsportstravels.se/kontakt/

ÖLFF:s REPSKAP
Fotbollsgala

7

DECEMBER

Välkommen att fira årets pristagare i
ÖLFF:s Fotbollsgala. Galan arrangeras
fredag kväll på Scenit/Kulturhuset prel
kl 19.00.Möjlighet att köpa endast entré
eller med buffé. Underhållning utlovas.

IDROTTENS FÖRENINGSDAG

7
DECEMBER

ÖLFF:s Repesentantskapsmöte. Information
och beslut gällande 2019 års Tävlingsregler. Bland annat kommer information om
de nya nationella spelformerna.
Scenit/Kulturhuset kl 18:00

TRÄNARSYMPOSIUM

Ett späckat program för barn- och ungdomsledare, seniorledare, domare,
förtroendevalda och övriga intresserade.
Örebro Universitet kl 09:00-16:00

7

DECEMBER

8-9

DECEMBER

En spännande föreläsningsdag med
seminarieval för organisationsledare
(styrelse, kommittéer, förtroendevalda) och
anställda inom idrotten. Missa inte detta.
Örebro Universitet kl 09:00-16:00

FÖR PROGRAM SAMT INFO:

www.idrottifokus.se
Arrangör:

ÖREBRO LÄNS FOTBOLLFÖRBUND

www.olff.se
www.idrottifokus.se
Frågor:
019-175550, daniel@olff.se

