Inbjudan till UEFA B för seniortränare
2019-10-26 t.o.m. 2020-03-15
Utbildning

UEFA B för seniortränare

Arrangör

Dalarnas Fotbollförbund, Gestriklands Fotbollförbund och
Hälsinglands Fotbollförbund

Startdatum

2019-10-26

Slutdatum

2020-03-15

Antal platser

24 för deltagare från Dalarna, Gästriklands, Hälsingland (Övriga
deltagare i mån av plats)
Utbildningen genomförs inte under 12 deltagare.

Avgift
Utbildningsansvariga:

18 500,00 SEK
Dalarnas FF – Vinita Roth
Gestriklands FF – Anders Nordén
Hälsinglands FF – Alexander Blom
Kontaktuppgifter står längst ner

Sista anmälningsdag

2019-09-29

Beskrivning
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 består av 6 kursmoduler 5 tillfällen, varje tillfälle är två dagar, förutom sista tillfälle som är
tre dagar då vi slagit ihop modul 6+7.
Mellan respektive kursmodul ligger fem perioder med webbaserade uppgifter. Varje period
motsvarar minst åtta timmars arbete. Deltagarna anmäler sig till hela utbildningen och kursen är
sammanhängande.
Kurstid o plats:
Kursmodul 1 - 26-27/10 Iggesund (Hälsingland)
Kursmodul 2 -16-17/11 Borlänge (Dalarna)
Kursmodul 3 - 7-8 /12 Borlänge (Dalarna)
Kursmodul 4 -18-19/1 Iggesund (Hälsingland)

Vid frågor kontakta:

Vinita Roth
023-454 74
vintia.roth@dalaidrotten.se

Anders Nordén
070-270 82 75
anders.norden@fotboll.gastidr.se

Alexander Blom
0270-190 95
alexander.blom@hidrott.se

Kursmodul 5 - 15-16/2 Gävle (Gästrikland)
Kursmodul 6+7 -13-15/3 Gävle (Gästrikland)
Behörighetskrav:
Tränarutbildning C eller Målvaktstränarutbildning B

Kursavgift:
18.500:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial, fika och måltider, konferens- och
praktikkostnader, logi i dubbelrum. (Önskar deltagare bo i enkelrum måste detta bokas i vid
anmälan till kursen samt tillkommer det en kostnader) Kostnaderna kan variera från modul till
modul beroende på distrikt)
Avgiften debiteras till Din förening efter första modulen. (Om det inte finns en överenskommelse
om annat). Utbildningen är inte Idrottslyftberättigad!
Anmälan:
Anmälan görs enbart via fogis (deltagare utanför Dalarna, får anmäla sig via mail eller bara
notera vilket distrikt de tillhör)
Sista anmälningsdatum är 29/9. Vid anmälan ska: namn på deltagare, förening, personnr,
adress, mobilnr och en AKTIV mailadress finnas. Kontrollera så att föreningens uppgifter
stämmer, mailadress och kontaktuppgifter.
Kallelse:
Personlig kallelse utsändes via mail två veckor innan kursstart tillsammans med program. Vid
första utskickat skickas hela programmet för alla moduler sedan skickas separata program ut
inför varje modul.
Diplom:
För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro – ingen ledighet beviljas under kursens gång!
Kursmodulerna ska genomföras i rätt ordning enligt studieplanen.
Upplysningar:
Ytterligare information om UEFA B, senior finns på följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=Yjde4MnQzj0&feature=youtu.be
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