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Inbjudan till SvFF:s Målvaktstränarkurs MV A Nationell
Svenska Fotbollförbundet inbjuder härmed till Målvaktstränarkurs,
MV A Nationell.
Kursen vänder sig till målvaktstränare och lagtränare som genomgått
MV Bas 2 eller MV B. Sökanden ska vara verksam som
målvaktstränare eller lagtränare på lägst U-16-nivå för att betraktas
som behörig.
Antalet utbildningsplatser är maximerat till 20.

Kursdatum
Kursen omfattar två gemensamma sammankomster,
modul 1 den 20-21 maj och modul 2 den 18-20 september 2019.
Mellan sammankomsterna ska deltagarna genomföra ett antal
hemuppgifter i den egna föreningen.

Kursplats
Idrottens Utvecklingscentrum Bosön, Lidingö

FOTBOLLENS HUVUDSPONSOR

OFFICIELL MATERIALLEVERANTÖR

NATIONELLA PARTNERS

Ekonomi
Kursavgiften är 8.500 kronor som inkluderar uppehälle, kost och logi (i
dubbelrum) samt kursmaterial. Kursavgiften faktureras till antagna
deltagare direkt efter att antagningsbeskedet skickats ut, och ska vara
SvFF tillhanda före kursens start. OBS! Kursdeltagaren står själv för
resekostnader och eventuella extra övernattningar (bokas av
deltagaren själv).
Anmälan
Anmälan ska vara SvFF tillhanda senast den 5 april 2019, och sker via
länken:

Besked om antagning
Skickas via mejl senast den 18 april 2019.
Om antalet sökanden överstiger antalet utbildningsplatser förbehåller
sig SvFF rätten att nominera de sökanden utifrån de tre senaste årens
tränaruppdrag.
Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Målvakten i lagets spelsystem
Målvaktens roll i spelets olika skeden
Målvaktsträning utifrån lagets arbetssätt och matchens pulsering
Målvaktsfys – explosiva aktioner och återhämtning mellan
aktioner
Matchanalys av målvaktsspelet
Trender
Säsongsplanering och planering av träningsveckan mellan två
matcher
Taktisk träning
Ett reflekterande ledarskap
Bestående inlärning och träningens överföringseffekt
Beteendefokus
Målvaktsspelets psykologi
Att arbeta i team

Instruktörer
Leif Troedsson, tel. 070-8710040
Frågor
Vid frågor gällande kursens innehåll kontakta Leif Troedsson
leif.troedsson@svenskfotboll.se alt. tel. 0708-710040. Frågor av mer
administrativ karaktär besvaras av victoria.sandell@svenskfotboll.se
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