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Beskrivning
Innehåll:
UEFA B bygger vidare på spelarutbildningsplanens nivå 4, som omfattar 16–19 år, och har en
seniorinriktning där matchen och tävlingsmomentet har högre prioritet än i SvFF:s
ungdomstränarutbildningar. På UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt
lag mot både resultat och utveckling.
Kursupplägg:
Kursen består av 6 kursmoduler 5 moduler a två dagar och en avslutande modul a 3 dagar.
Mellan respektive kursmodul ligger fem perioder med webbaserade uppgifter. Varje period
motsvarar minst åtta timmars arbete. Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är
sammanhängande.
Kurstid o plats:
Kursmodul 1 23-24 mars i Östergötland (Linköping)
Kursmodul 2 18-19 april i Halland
Kursmodul 3 6-7 juni i Blekinge (Ronneby)
Kursmodul 4 3-4 augusti i Halland
Kursmodul 5 12-13 oktober i Blekinge (Ronneby)
Kursmodul 6 26-28 oktober i Östergötland (Linköping)
Behörighetskrav:
C-Diplom eller ”gamla” BAS 1 eller B-Diplom-Målvakt
Ett års erfarenhet som tränare.
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Kursavgift:
22.000:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och
praktikkostnader, logi i dubbelrum samt hyra av minibuss med resor från Blekinge, Halland eller
Östergötland till övriga kursmoduler utanför ditt distrikt. Avgiften debiteras Din förening i februari
OBS! Minibuss gäller bara deltagare från Blekinge, Halland eller Östergötland.
(Starttid första dagen på modulerna kl 10.30 pga resorna)
Anmälan:
Via mail till Dan Elofsson (Östergötlands Fotbollförbund) Dan.Elofsson@osterg.rf.se
Senast måndag 25 februari skriv namn, förening, kontaktperson förening mail adress, distrikt,
personnr, adress,mobilnr och mailadress.
Kallelse:
Personlig kallelse utsändes via mail tre veckor innan kursstart tillsammans med program.
Diplom:
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro – ingen ledighet beviljas under kursens gång!
Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.
Upplysningar: Ring kansliet,
ÖFF Dan Elofsson 010-4765062
Blekinge Sven-Olof Bergman 073-3223333
Halland Anna Lundkvist 035-2652023
Information:
Ytterligare information om UEFA B, senior finns på följande länk:
https://youtu.be/Yjde4MnQzj0
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