utbildnIng i nya spelformer
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MÅNdagen den 29 april
Idrottens hus 17.30-19.30
NU BJUDER VI IN TILL UTBILDNING I DE NYA NATIONELLA
SPELFORMERNA
Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för
svensk fotboll. Nu fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat
genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras
att våga testa saker från träning.
Därför finns från och med 2019 Spelformsutbildningar som beskriver det viktigaste för
ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll.
Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar.
Utbildningarna kräver inga förkunskaper från deltagarna. Syftet är att ge grundläggande
kunskap i den spelform ledarna själva är aktiva samt att inspirera ledare till att gå
tränarutbildning.
UPPLÄGG OCH INNEHÅLL
Den 29 april erbjuder vi en kostnadsfri utbildning
i spelformerna 5 mot 5 eller 7 mot 7.
Utbildningens innehåll är:
Spelformen • Spelet • Planering • Match
Träning • Spelregler
Utbildningen är på ca 2 timmar och kräver inga
förkunskaper. Vi rekommenderar att minst en
ledare per lag har gått utbildningen för aktuell
spelform. Detta för att alla ska få samma
information kring spelformen i träning och match.

DATUM M.M.
Dag: Måndagen den 29 april
Plats: Idrottens Hus, Karlsgatan 28
Tid:
kl 17.30-20.00
Gr 1:
Gr 2:

Spelform 5 mot 5
Spelform 7 mot 7

Kostnad: 0 kr
Anm:

Örebro Läns FF:s hemsida
www.olff.se

Frågor: Daniel Lindahl, daniel@olff.se

Anmälan senast 24 april på www.olff.se

Nya spelformer - För barnens bästa
Leken är barnets värld där de fantiserar och prövar sina begränsningar. Barn leker för att det är
roligt, och leken är nödvändig för att barn ska må bra och utvecklas. Det är genom leken barnen lär
sig att hantera olika situationer och utveckla färdigheter, oavsett om det är träning eller match. Därför
ska vi ge dem bästa möjliga förutsättningar.
De nya nationella spelformerna handlar övergripande om att barn och ungdomar ska uppleva matchen
som ett tillfälle för lärande och om att skapa förutsättningar för ett långsiktigt idrottande. Vi tror att det är
viktigt att barn och ungdomar upplever glädjen i att utvecklas sportsligt och ges möjlighet att påverka. När
barn och ungdomar känner tillhörighet i laget och känner att de utvecklas skapas motivation för att lära sig
mer och för att fortsätta spela.
De nya nationella spelformerna är framtagna för att främja att bästa lärandesituation ska uppstå. Den
generellt mindre planytan ökar antalet bollkontakter och fotbollsaktioner vilket är till fördel för spelarutbildningen. Likaså de anpassningar av spelreglerna som gjorts i de olika spelformerna.
De nya spelformerna för barn- och ungdomsfotboll blir tvingande för samtliga föreningar från och med 1
januari 2019.

MER INFORMATION:
Örebro Läns Fotbollförbund www.olff.se
Utbildningsansvarig: Daniel Lindahl, daniel@olff.se
Tävlingsansvarig: Christian Lundell, christian@olff.se
Domaransvarig: Camilla Florén, camilla@olff.se
För ytterligare information kring SvFF:s tränarutbildningar
kontakta Svenska Fotbollförbundet
www.svenskfotboll.se

