Västerbottens Fotbollförbund
______________________________________________________________

UTBILDNINGSKOMMITTÉN

Tränarutbildning C

Västerbottens fotbollförbund bjuder in till Tränarutbildning C. Utbildningen vänder sig
till tränare för barn upp till och med 12 år men är också en obligatorisk instegsutbildning för
alla som vill gå vidare inom Svenska Fotbollförbundets utbildningsprogram. I utbildningen Cdiplom, får du en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen, vad vi står för och vilka
värderingar som står i centrum. Du får lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala
utveckling ser ut och vad som är viktigt att tänka på i träningen.
Kursen består av två kursdagar á åtta timmar som hålls med några veckors mellanrum. Mellan
kursdagarna görs 8 webbuppgifter som eget arbete. Kursen består av både teori och praktik.
Efter kursen C-diplom väljer deltagaren om man vill gå vidare mot en inriktning som
ungdomstränare, eller om man har intresse för att arbeta med seniorfotboll.
I boken och webbplatsen som ingår i kursmaterialet får du träningstips och ett stort
övningsregister med lekar, färdighets- och spelövningar samt hela träningsprogram.
Ange om du har en förening som betalar din utbildning. Föreningen ska godkänna att
du deltar i kursen. Kom ihåg att meddela din förening att du har anmält dig.
Godkänner inte föreningen er anmälan plockas er anmälan bort. Föreningen kan söka
Idrottslyft för 50% av kursavgiften.
För dig som inte har en förening som ska betala så får du själv betala in till VFF. Kursavgiften
betalas till VFF:s bankgiro 574–4289 eller till Swish 1231707413 senast en vecka innan
kursstart. Märk din inbetalning med ditt namn och ”Tränare" samt ort.
Kursavgift: 2400:- /deltagare. I kursavgiften ingår kursmaterial, måltider samt resebidrag, 14:/mil + 0,50 kr/passagerare. Samåkning är ett krav.
Återbud lämnas senast 5 dagar före kursstart till stina@vffboll.ac.se eller 0910-380 40. Vid
avanmälan senare än 5 dagar debiteras full kursavgift.
Kallelse och program skickas till angiven e-postadress 10 dagar innan utbildningen startar.

