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Gestriklands Fotbollförbund söker en person för tjänsten som Spelarutbildare.
Vi söker person som är intresserad av att vara verksam som spelarutbildare (fortsättningsvis benämnt SU)
för våra pojkar i distriktet.
Vi ser helst (önskvärt) att personen som söker har:
➢ tränarutbildning motsvarande advanced level
➢ erfarenhet av spelarutbildning ungdom
➢ stort engagemang för fotbollen och utveckling
➢ eget driv att planera, genomföra och följa upp aktiviteter
➢ tid att avsätta på detta uppdrag (att det fungerar att kombinera med annan tjänst/uppdrag)
•
•
•
•
•
•

SU skall tillsammans med spelarutbildningsansvarig planera, utveckla och kvalitetssäkra den
verksamhet som skall hjälpa den enskilde spelaren att bli så bra som möjligt.
SU gör årsplanering tillsammans med kanslichef av de 40 dagar man har att tillgå för tjänsten.
Ersättningen för uppdraget är maximalt summan motsvarande 40 dagar
SU samarbetar med utbildningskommittén, distrikts- och ungdomsförbundskaptener samt
nationella fotbollsutvecklare SvFF.
SU är länken mellan SvFF och GFF rörande spelarutbildning samt drivande i den lokala
spelarutbildningsverksamheten inom distriktet
Avtal skrivs mellan Gestriklands Fotbollförbund och SU för 2019 och 2020.

Ansökan skickas senast 25/5 till Gestriklands Fotbollförbund med en kortare presentation av dig själv och
din bakgrund. Vi ser också gärna att du skriver ned några egna tankar och reflektioner om spelarutbildning
och utveckling av ungdomar i distriktet.
Dagar som vi i dagsläget vet är aktuella för SU pojk under 2019 är:
Norrlandslägret P04
30/5–2/6
Utvecklingsläger P04
30/6–5/7
Utvecklingsläger P04
16–18/8
Sandvikenlägret P05-03
12-13/10
Regionalt läger SvFF P03
28–31/10
Distriktspojkcupen P03
8–19/11

Junsele
Halmstad
Leksand
Sandviken
Gävle
Gävle

Andra dagar som kommer att vara aktuella är när våra spelarutbildningsträffar och läger i distriktet äger
rum, samt vid ett eller två centralt kallade tillfällen av SvFF.
Frågor eller ytterligare information:
Anders Nordén, 070-270 82 75, anders.norden@fotboll.gastidr.se
Ansökan skickas via post eller mail på:
Gestriklands Fotbollförbund, Box 975, 80133 Gävle
fotboll@gastidr.se
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Bilaga, SvFF dokument SU
Spelarutbildning – en helhet

Arbetsuppgifter SU
SUs arbetsuppgifter delas in i tre stycken områden:
• Genomförande av spelarutbildningsaktiviteter i förbundsmiljö enligt ”Spelarutbildning
– en helhet”.
• Uppföljning och rapportering av selekterade spelare.
• Aktiviteter relaterade till att stärka spelarnas föreningsmiljö
Aktiviteter – ”Spelarutbildning – en helhet”
Aktiviteterna ska alltid vara inriktade mot spelare. Om möjligt även mot ledare såsom det beskrivs i
”Ledar- och Spelarutbildning i förbundsmiljö” (LSU).
Före Utvecklingsläger
SU ska säkerställa att SDF har en öppen verksamhet för alla fram till 31 december det året spelaren
fyller 14 år.
SU ska säkerställa att SDF har fyra utbildningsträffar innan Utvecklingslägret för spelare som är aktuella
för Utvecklingslägret. Minst en av träffarna ska innehålla övernattning. Utbildningsträffarna är
selekterad verksamhet.
Under Utvecklingsläger
SU är närvarande och ska säkerställa att
• SDF följer det innehåll som landslagsavdelningarna för pojk/flickavdelningen har
arbetat fram. Innehållet utvärderas kontinuerligt av SvFF tillsammans med SDF.
• SDF är medvetna om att Utvecklingslägret är en viktig plattform för inventering av
spelare till första landslagslägret 15 år. Alla spelare oavsett
distriktstillhörighet/föreningstillhörighet/kön ges samma möjlighet att delta.
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Efter Utvecklingsläger
SU ska säkerställa att
• SDF bedriver parallell verksamhet i distrikten för spelare som inte blev uttagna till
Utvecklingslägret, så fler spelare får samma möjlighet till utbildning. Parallell verksamhet
kan vara både, träning och matchläger.
Distriktsungdomsturnering
SU ska säkerställa att
• SDF medverkar i distriktscupen både pojkar och flickor. SDF ansvarar för att förbereda
laget och spelarna.
Regionala läger, tipselitläger (flick) och matchläger (pojk)
• SU ansvarar för att anmäla spelare till UFK. UFK ansvarar för uttagning till regionala
läger, tipselitläger och matchläger.
• Arrangerande SDFs SU ska medverka som instruktör.

Uppföljning och rapportering av selekterade spelare
Att följa upp spelare som är aktuella för:
o SvFFs Landslagsverksamhet 15–19 år
o SvFFs Regionala läger 16–17 år
o SvFFs Future verksamhet 15–17 år
Spelarlistor, 15–19 år
UFK nominerar spelare senast den 15 december.
Spelarlistorna skickas från SvFF senast den 15 januari till Nationella Fotbollsutbildare (NaFu), SU och
SDF.
Uppföljning av spelare
SU ska följa upp spelare i åldersgrupperna 15–19 år som ingår i SvFFs spelarlistor för flickor och pojkar.
Spelare som tillhör 4 och 5-stjärninga SEF Akademier samt Damallsvenskan ingår inte i SUs
arbetsuppgifter.
Uppföljningen ska i 1:a hand ske genom den ordinarie spelarutbildningsverksamheten och i synergi
med SUs övriga uppgifter. I de fall separata samtal och klubbesök genomförs ska dessa genomföras
tillsammans med spelarens tränare och också omfatta en utvärdering och utvecklingsarbete av
spelarens föreningsmiljö. Se även punkt 3 nedan.
Uppföljningen redovisas och rapporteras följande:
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Uppföljning av spelarna ska göras genom ett utvecklingssamtal före 1 mars och ett
uppföljningssamtal före 15 oktober. Samtalen genomförs och dokumenteras enligt ”IUP
Utvecklingsplan” som finns i FOKUS).
◼ Under perioden april-oktober ska även match- och träningsbesök genomföras. SU
följer upp spelarens utveckling samt har samtal med spelare och tränare. Spelarens
utveckling från dessa besök ska redovisas fortlöpande till Ungdomsförbundskapten (UFK)
via FOKUS/mail/telefon.
◼

Not: För spelare som tillhör 4 och 5-stjärninga SEF Akademier samt Damallsvenskan ansvarar UFK
tillsammans med aktuell föreningstränare.
Aktiviteter relaterade till att stärka spelarnas föreningsmiljö
Om det finns möjlighet genomför SU föreningsbesök i spelarnas hemmamiljöer i syfte att utveckla
dessa.

Fördelning och prioritering
Utgångspunkten ska alltid vara att SU arbetar för att utveckla och utbilda spelaren. I detta uppdrag
ingår det att rapportera och följa upp spelarens utveckling. Aktiviteterna ska alltid vara inriktade mot
spelare. Om möjligt även mot ledare såsom det beskrivs i ”Ledar- och Spelarutbildning i förbundsmiljö”
(LSU)
• Spelarutbildningsaktiviteter
• Uppföljning och rapportering
• Aktiviteter i föreningsmiljö
SvFF, NaFu, SU och SDF gör tillsammans en planering och fördelning av SUs och NaFus arbetsuppgifter
utifrån distriktets förutsättningar.

Övrigt
Fortbildning
SU ska medverka i fortbildning som arrangeras av SvFFs Landslagsavdelningar. Kost, logi och resa till
och från fortbildning betalas av SvFF.
Uppföljning och feedback
NaFu blir en viktig resurs och stödperson till SU. NaFU blir också den som följer upp SUs genomförda
aktiviteter kopplat till ekonomiska bidrag.
Kalendarium
SvFF tillhandahåller ett årligt kalendarium där det framgår vilka datum som är avsedd för
spelarutbildningsaktiviteter i ”Spelarutbildning – en helhet” och vad den nationella och
distriktsarrangerade tävlingsverksamheten skall förhålla sig till.
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