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Inbjudan till Licensfortbildning för tränare UEFA-B
Svenska Fotbollförbundet inbjuder härmed till
Licensfortbildning för tränare med UEFA B-diplom.
Bakgrund
I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att
införa tränarlicenser genomför Svenska Fotbollförbundet
licensfortbildningar för tränare med UEFA B-diplom.
Innehåll
Spelet, Fotbollens ledarskap och Fotbollsfys.
Formell behörighet
Formell behörighet att söka har den som genomfört
tränarutbildningen UEFA B.
* Notera att denna fortbildning är lämplig men är inte
obligatorisk för de tränare som har avsikt att söka till
tränarutbildning UEFA A.
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Ort och datum för Licensfortbildning för
tränare UEFA B
Skövde
Datum: Onsdagen den 8 januari till Torsdagen den 9
januari 2020. Start kl. 09.00 dag 1 och avslut kl. 17.00
dag 2.
Plats & adress: Scandic Billingen, Skövde
Tränarutbildare: Nationella Fotbollsutbildare, SvFF
Ekonomi
Kursavgiften är
2 600 kr (Logi del i dubbelrum)
3 100 kr (Logi del i enkelrum)
2 100 kr (Ej logi)
Ev. extra övernattning kan bokas vid anmälan och betalas
separat av kursdeltagaren liksom utbildningsmaterial för
de som inte har sedan tidigare.
Kursavgiften faktureras deltagaren efter sista
anmälningsdag. Vid återbud, där ev. reserv inte hinner
ersätta tas en kostnad ut på 60%
av kursavgiften.
Utbildningsmaterial
För er som inte redan har utbildningsmaterialet UEFA B
– beställs detta från Fotboll Förlagets webbshop!
Materialet heter ”SvFF Tränarutbildning UEFA B Paket”.
Du hittar materialet här: www.sisuidrottsbocker.se
Beställ materialet i god tid innan kursen startar!
UEFA B-Licens erhålls (varaktigheten är 3 år) efter
avslutad utbildning.
Resor och logi
Resor bokas och betalas av deltagaren själv

Anmälan som är bindande sker via denna länk
Senast torsdag den 15 december 2019.
Kallelse skickas ut till anmälda deltagare senast två veckor före
kursstart.
Tränarssymposium
Den 10-11 jan arrangeras Västergötland Fotbollsförbunds
Tränarsymposium. Anmälda deltagare kommer att erbjudas ett
specialerbjudande att förlänga sin vistelse i Skövde.
Personuppgiftshantering
För att kunna ansöka till ovanstående utbildning måste
du lämna ditt samtycke till att Svenska
Fotbollförbundet samlar in och behandlar vissa av dina
personuppgifter. Dessa personuppgifter behandlas vid
din ansökan samt, för det fall du antas till UEFA-B
Licensfortbildning, under utbildningen. Dina
personuppgifter kan också komma att behandlas av
Svenska Fotbollförbundet efter nämnda utbildning i
form av statistik. Personuppgifter, i form av epostadresser, kan också komma att delas med övriga
deltagare i samma utbildning.
Dina personuppgifter lagras inte längre än det är
nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med
behandlingen. Dina personuppgifter gallras eller
anonymiseras när de inte längre är relevanta för de
ändamål som de har samlats in för. Du har rätt att
efterfråga ett s.k. registerutdrag med information om
vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har
rätt till denna information kostnadsfritt i enlighet med
gällande lagar och regler. Du har dessutom rätt att när
som helst begära att vi antingen rättar, blockerar eller
raderar personuppgifter i enlighet med vad som anges
i tillämplig lag.

Svenska Fotbollförbundet är personuppgiftsansvarig
för den personuppgiftsbehandling som sker inom
ramen för denna utbildning.

Frågor
Eventuella frågor gällande utbildningens innehåll
besvaras av Ramin Kiani ramin.kiani@svenskfotboll.se
alt. tel 070-2591156.
Övriga frågor besvaras av Mikael Lindgren,
Västergötlands FF (Kursarrangör)
mikael.l@vastgotafotboll.org alt. tel. 0703 15 93 02.
Välkomna!
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