TRÄNARUTBILDNING VÅREN 2019
Tränarutbildning

Datum

Ort

Pris*

Tränarutbildning C
Tränarutbildning C
Målvaktstränarutbildning C
Tränarutbildning A-ungdom
Tränarutbildning B-ungdom

19 jan + 23 feb
20 jan + 17 feb
27 jan
16-17 feb + 16-17 mars
23-24 feb + 23-24 mars

Jönköping
Kalmar
Växjö
Växjö
Växjö

150 kr
150 kr
650 kr
1800 kr
1000 kr

Tränarutbildning B-ungdom
Kvinnliga ledare B-ungdom

9-10 mars + 6-7 april
30-31 mars + 4-5 maj

Kalmar
Linköping/Vimmerby

1000 kr
0 kr

*OBS! Priserna gäller för tränare som tillhör en förening i Småland.
Vårens utbildningar
•Tränarutbildning C är det första steget i SvFF:s tränarstege. Har man aldrig gått en tränarutbildning
tidigare ska man alltså börja med den här utbildningen. Efter kursen kan man välja att gå
"Tränarutbildning B-Ungdom" (ungdomsspår) eller "UEFA B" (seniorspår). Mer information om detta
finns på vår hemsida. Kursen består av 2 kursdagar (uppdelat på två tillfällen) á åtta timmar. Mellan
kursdagarna görs ett antal webuppgifter. Under kursen går man bland annat igenom: Lekens betydelse,
barn och ungdomars psykologiska och fysiska utveckling, tränarens förhållningssätt under match,
barnfotboll och lärande mm.
•Tränarutbildning B-Ungdom (ungdomsspåret) vänder sig till tränare för ungdomar i åldern 13-19 år.
Materialet är en fortsättning på Tränarutbildning C inom SvFF:s utbildningsprogram. Kursen består av 4
kursdagar (uppdelat på två tillfällen) á åtta timmar. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
Under kursen går man bland annat igenom: Ungdomsfotboll och lärande, matchen som
inlärningstillfälle, taktik och spelsystem, fotbollsfys, barnkonventionen, spelförståelse mm.
•Målvaktstränarutbildning C. 1 kursdag + cirka 4 timmars webbstudier. Inga förkunskapskrav krävs.
Under kursen går man bland annat igenom: Barn och ungdomars utveckling, organisation av
målvaktsträning i olika åldrar, målvakten – en del av spelet, lärande, allsidighet, koordination och
specialisering, lekens betydelse och praktiska träningsprogram.
•Tränarutbildning A-ungdom (NY!) vänder sig till alla ungdomstränare med ambition att leda och
coacha sina spelare med moderna lärandemetoder och högsta kvalité när det gäller träningsinnehåll
och individuell uppföljning, allt för att uppnå optimerad utveckling och nöjda spelare. Kursen består av
4 dagar á 8 timmar. Innan kursstart och mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
Anmälan till Småland FF:s kurser:
Anmälan görs via webanmälan:
http://www.smalandsfotbollen.se/utbildningtranare/tranarutbildninganmalan/

Vid ev frågor kontakta Pontus Dorch
på 036-34 54 48 eller
pontus.dorch@smalandsfotbollen.se

