Inbjudan tränarutbildning
UEFA B 2019/2020
Tränarutbildning UEFA B vänder sig till seniortränare. Deltagare med godkänt resultat från kursen erhåller UEFA-B Diploma. Tränarutbildning UEFA B tar upp alla
delar av fotbollen som berör en tränare—den speglar kompetensen som en modern tränare behöver för att leda sitt lag och sina spelare till större kunnande och
förmåga. En toppmodern tränarutbildning med hög ambitionsnivå!
Innehåll

UEFA B bygger vidare på spelarutbildningsplanens nivå 4, som omfattar 16-19 år, och har en seniorinriktning där matchen och tävlingsmomentet har högre prioritet än i SvFF:s ungdomstränarutbildningar. På UEFA B möter du ett innehåll som ger dig kompetens att coacha ditt lag mot både resultat och
utveckling.
Kursupplägg
Kursen arrangeras av Uppland ,Södermanland, och Västmanland. Genomförandet består av sex kursmoduler á två dagar plus en dag med matchanalys. Mellan varje kursmodul skall deltagarna jobba
med webbaserade uppgifter. Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är sammanhängande.
Kurstid och plats
19-20 oktober, Västerås
9-10 november, Eskilstuna
30 november-1 december, Uppsala
25-26 januari, Uppsala
15-16 februari, Eskilstuna
13-15 mars, Västerås
Översiktligt kursinnehåll
Spelet fotboll
Färdigheten teknik
Målvaktsspel
Spelsystem
Spelförståelse
Fotbollsfys
Fotbollsskador
Domarens uppgifter
Organisation och planering
Matchplan och tränarens coaching under match

Fasta situationer
Ledarskap, lärande och psykologi
Matchanalys
Matchfixing

Behörighetskrav
Tränarutbildning C-Diplom.
Ett års erfarenhet som tränare eller fem års erfarenhet som spelare.

Kursavgift
20 000 kr per deltagare. Kursavgiften inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och praktikkostnader. Två övernattningar, ink. middag. Om man inte klarar kursen och i förtid avslutar utbildningen, sker återbetalning enligt följande. 4000 kr per modul 2 till 6. Avstämning sker med deltagare
under modul 2, för att se över förutsättning att klara utbildningen.
Avgiften debiteras din förening och ska vara betald innan första kursmodulen. Kursen är inte Idrottslyftberättigad.
Anmälan
Via föreningens FOGIS eller via någon av arrangerade förbunds hemsidor, senast 1 oktober. Eftersom
antalet platser är begränsade förbehåller vi oss rätten att prioritera seniortränare och dessutom basera uttagningen på tränar- och spelarmeriter.
Logi
Möjlighet finns att få hjälp att boka logi, mot extra kostnad. Ange i anmälan om övernattning önskas
och om det gäller dubbel- eller enkelrum (två övernattningar ingår, tillfälle meddelas i kallelse).
Kallelse
Personlig kallelse skickas via mail ca 10 dagar innan kursstart samt till resp kurstillfälle.
Diplom
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro—ingen ledighet beviljas under kursens gång! Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen. Missas någon modul är det på deltagarens
ansvar att ta igen modulen i ett annat distrikt (innan man går nästkommande modul). Ingen återbetalning utgår vid tillfället.
Upplysningar
Respektive förbundskansli:
Upplands FF, Fanny Lundgren fanny@upplandsff.se
Södermanlands FF, Semir Mehanovic, semir.mehanovic@sormland.rf.se
Västmanlands FF, Johan Becker, becker@vff.se
Information
Se SvFF:s webbplats för ytterligare information: UEFA B

