STU – Spelar och
Tränarutbildning 2020
för POJKAR och FLICKOR 14 år
samt klubbtränare
Härmed erbjuds er förening att anmäla pojkar och flickor födda 2006 till
Skånes FF:s STU, utbildningssamlingar för 14-åringar. Det kommer att vara fyra
STU-zonsamlingar under året och anmälan avser samtliga fyra samlingarna.
DATUM

Halvdag eller kvällssamling – 14-24/4, 17-31/5, 22/8-6/9, 26/9-4/10

PLATS

I respektive zon – exakt information anges i de specifika kallelserna.

INNEHÅLL

Under de olika zonsamlingarna kommer spelarna att träna med spelare från
andra klubbar som också brinner för fotboll. Det blir mycket spel och
spelträning där vi fördjupar oss i såväl spelförståelsemoment som tekniska
moment och där vi också kör speciell målvaktsteknikträning för
målvakterna.

ANMÄLAN

Anmälan ska göras i FOGIS (se anvisningar i anmälningsmanualen på
www.skaneboll.se/fogis/manualer) genom föreningsinloggning - anmälda
spelare via vår hemsida accepteras inte och tas bort..!
Det är viktigt att ange:
• Önskemål om eventuell specialkost
• Om anmäld spelare är målvakt
• Kontaktperson
Det finns en zonindelning (karta samt föreningslista per zon) för STU,
denna finner ni på www.skaneboll.se/stu.
Det är viktigt att ni anmäler spelare i rätt zon!
Anmälan via FOGIS senast

torsdagen den 5 mars!

DELTAGARAVGIFT

Kostnaden är 800 kr/spelare – er förening kan anmäla valfritt antal spelare.
Fika och lägertröja ingår i priset. Avgiften debiteras föreningen i efterhand.

STU-ANSVARIG

För varje zon utsedd STU-ansvariga.

KALLELSE

Skickas ut i vecka 13. Kallelsen skickas till föreningens kontaktperson via
mail.

KLUBBTRÄNARFORTBILDNING
(KTF)

Det blir Klubbtränarfortbildning på alla STU-14-samlingar i alla zoner,
samtidigt som spelarna tränar och med samma träningstema.
Inbjudan finns på www.skaneboll.se/stu. Anmälan till KTF på STU-14 görs
genom föreningsinloggning i FOGIS eller via www.skaneboll.se/stu.

IDROTTSMEDEL

Föreningens kostnader kan subventioneras med 800 kr/spelare via
Idrottsmedel för ”STU-fortbildningspaketet” – då måste minst en
klubbtränare anmälas och delta på klubbtränarfortbildningen.
Denna subventionering kan gälla för högst 5 spelare (och obegränsat antal
klubbtränare) för flickor respektive pojkar, dvs sammanlagt kan man
erhålla Idrottsmedel för max 8 000 kr.

ÖVRIGT

Föräldrar får information under första STU-samlingen – det är viktigt att
närvara!

UPPLYSNINGAR

Ingrid Pettersson (040-590209) svarar på frågor kring STU-samlingarna och
Micke Dahl (040-590203) kring anmälningsförfarandet via FOGIS.

VÄLKOMMEN MED ERA
ANMÄLNINGAR!
SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
Utbildningsutskottet
Ann-Helén Grahm
Så här ser STU-stegen ut:

