Tränarutbildning B-Ungdom
2019-01-26--27 och 2019-02-09--02-10
Utbildning:

Tränarutbildning B-Ungdom

Plats:

Ronneby (Ronneby Brunn)

Arrangör:
Startdatum:
Slutdatum:

Blekinge Fotbollförbund
2019-01-26 kl. 08.30
2019-02-10 kl. 18.00

Antal platser:

24

Avgift:

5 000 kr

Om man tillhör en förening i Blekinge, möjliggörs att utbildningen blir KOSTNADSFRI, genom
Idrottslyftet. Det bidrag som föreningen erhåller används att betala den faktura (kursavgift)
som sänds från Blekinge Fotbollförbund.
Utbildningsansvarig:

Sven-Olof Bergman, svenolof.bergman@blekingefotboll.se

Sista anmälningsdag:

2019-01-09

Beskrivning:
Svenska Fotbollförbundets Tränarutbildning B Ungdom vänder sig till tränare för ungdomar i
åldern 13-19 år. Materialet är en fortsättning på Tränarutbildning C, även ni som genomgått
hela Bas 1 i den gamla formen kan gå denna kurs. Kursen består av 4 kursdagar á åtta
timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
I denna kurs kommer du att få en större och djupare insikt inom de områden som du mötte i
kursen C-diplom. Du får ett större perspektiv på lärandet och olika psykologiska faktorer som
förekommer i fotboll. Du får också en mer detaljerad bild av spelet ur taktisk synvinkel,
liksom ett större fokus på matchen som inlärningstillfälle och tävlingssituation.
Området spelförståelse får mer uppmärksamhet och du får lära dig att använda alla
fotbollstermer på ett pedagogiskt och lämpligt sätt. Du får diskutera hur man organiserar ett
lag och får spelet att flyta, både under träning och matcher.
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Ditt ledarskap och hur du coachar dina spelare under en match är också ett viktigt avsnitt
denna kurs – bland annat får du veta mer om hur ditt förhållningssätt till matchen kan bidra
till att den blir ett tillfälle präglat av spelglädje, energi och gemenskap.
Den del av kursen som behandlar fysisk träning är präglad av att fotboll och fysisk träning
integreras och att spelet står i centrum. Kursen, och träningen, tar sin utgångspunkt i de krav
spelet ställer på en spelare.
I kursavgiften ingår måltider, övernattning i dubbelrum (övernattning är frivilligt) och
kursmaterial. Vid avhopp efter att kallelsen gått ut debiteras en anmälningsavgift på
1.000 kr.
Anmälan På anmälningsblankett senast den 9 januari 2019, antalet platser är begränsat,
först till kvarn! OBS!! Du är anmäld till alla tillfällen när anmälan är gjord.
Kallelse Personlig kallelse utsändes cirka 2 veckor innan kursen per mail
Upplysningar Ring kansliet, Sven-Olof Bergman, 0733-223333.
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