Stockholms Fotbollförbunds utbildningspaket inom
Projektstöd IF 2020/2021
Vi erbjuder som tidigare år ett antal färdiga utbildningspaket,
men vi ser gärna att föreningarna kommer med egna ansökningar också
för att utveckla Stockholmsfotbollen.
Alla ansökningar sker via IdrottOnline www.idrottonline.se
under fliken ”Idrottsmedel”.
Alla ansökningar i IdrottOnline kräver att:
1. Föreningen måste ha aktiverat sin klubbsida på IdrottOnline. Ni gör det här
2. Föreningen måste ha angett ordförande och kassör i medlemsregistret.
3. Utöver ordförande och kassör kan en Idrottslyftsanvarig skicka in ansökan och
måste då också vara registrad i medlemsregistret.

Ansökan och beslut
För att få ett snabbt beslut från StFF bör ni ansöka så snart som möjligt.
Kom ihåg att fylla i önskat start och slutdatum för ert projekt på ansökan.
Vid StFF:s färdiga utbildningspaket måste ni även kontakta ansvarig på StFF:s kansli
för att boka in datum för utbildningen.
Återrapporter
Återrapportering ska göras i IdrottOnline efter genomförda projekt. Nya ansökningar
(även för nästkommande år) godkänns inte förrän återrapporten är inskickad.
Det är därför bra om ni har som rutin att skicka in den så snart som möjligt efter
avslutat projekt så blir det enklare både för er och för oss.
Teknisk support
Vid frågor angående IdrottOnline, inloggning och behörighet kontakta Idrottssupporten
Telefon: 08-699 61 50
Telefontid: mån-tor kl. 12.00–15.00
Frågor gällande projekt, genomförande eller annat angående innehåll
kontakta: Emma Ringvall, emma.ringvall@stff.se, tel. 08-444 75 05

Eget projekt
Här har föreningen har möjlighet att ansöka om ett eget utformat projekt.
Projektet kan vara helt utifrån en egen idé eller en utbildning som finns inom
Stockholms Fotbollförbunds verksamhet men som inte redan ligger som
utbildningspaket.
I ansökan ska föreningen beskriva syfte, mål och genomförande
där det tydligt framgår hur ni har tolkat RF:s och SvFF:s inriktning för
Projektstöd IF 2020/2021.

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Ansvarig på StFF: Emma Ringvall, emma.ringvall@stff.se alt. 08-444 75 05
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Leda små lirare…
Hur är det att vara ledare för små barn? Hur fungerar små barn och varför
behöver du tänka lite annorlunda när du planerar och genomför en
fotbollsträning för små barn?
Denna kväll är tänkt att ge dig kunskap och insikter som är till din hjälp när du
ska hålla träningar för små barn upp till ca 8-9 år.
Kvällen passar för alla som har med barn att göra men är speciellt
tänkt för dig som är ex. förälder och tagit på dig att vara ledare för ett av
föreningens lag i de yngre åldrarna. Lämplig som en första utbildning innan du
startar verksamheten eller före din första tränarutbildning.
Föreläsningen är på ca 3 timmar, en vardagskväll.
Föreningen erhåller Projektstöd om 4 500 kr,
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 3 500 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader
(lokal, förtäring etc.).

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 4 500 kr för att genomföra ovanstående
Projektstöd.
Ansvarig på StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se alt. 08-444 75 59

Tränarutbildning C
Tränarutbildningens första kurs för nya, kommande och befintliga tränare.
Ansökan avser 1 kurs (1 dag + webb + 1 dag) för upp till max 24 deltagare.
Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF.
Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till
(upp till 18).
Föreningen erhåller Projektstöd om 36 000 kr,
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 30 500 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader
(plan, lokal, förtäring etc.).
Läs mer om arrangerandet av Tränarutbildning C på
www.stff.se/utbildning-och-utveckling/tranarutbildning/arrangera-tranarutbildning-c/

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 36 000 kr för att genomföra ovanstående
utbildning.
Ansvarig på StFF: Lars Åman, lars.aman@stff.se alt. 08-444 75 47
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Kort Målvaktstränarutbildning C
Målvaktstränarutbildningens första kurs finns nu i ett kortare format (halvdag),
som ett tillägg för de ledare som genomfört Tränarutbildning C.
Ansökan avser 1 kurs (webb + ½ dag) för upp till max 24 deltagare.
Sökande förening bokar in datum för tillfället i dialog med ansvarig på StFF.
Då kommer vi även överens om det antal platser föreningen har tillgång till
(upp till 18).
Föreningen erhåller Projektstöd om 16 000 kr, Stockholms Fotbollförbund
fakturerar utbildningskostnaden på 14 000 kr. Resterande medel används av
föreningen som stöd för övriga omkostnader (plan, lokal, förtäring etc.).
Läs mer om arrangerandet av ”Kort” Målvaktstränarutbildning C på
www.stff.se/utbildning-och-utveckling/tranarutbildning/arrangera-kort-malvaktstranarutbildning-c/

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 16 000 kr för att genomföra ovanstående
utbildning.
Ansvarig på StFF: Lars Åman, lars.aman@stff.se alt. 08-444 75 47

Fotbollens spela, lek och lär
Fotbollens Spela, Lek och Lär (FSLL) beskriver inriktningen för svensk barnoch ungdomsfotboll och de värderingar som all fotboll ska stå för.
Målsättningen är att FSLL ska prägla all fotbollsverksamhet så att alla
barn och ungdomar får växa upp och utvecklas i sunda miljöer.
För att riktlinjerna ska genomsyra all barn- och ungdomsfotboll behöver ledare,
föräldrar och andra som är involverad i verksamheten
ha god kännedom om FSLL.
Det är viktigt att alla är medvetna om att de har stor påverkan på spelarna
och att deras roll har betydelse i arbetet med att skapa en god fotbollsmiljö.
Föreläsningen vänder sig till medlemmar, ledare och föräldrar i din förening och
ger kunskap om bakgrunden till FSLL samt de fem riktlinjer som föreningen ska
arbeta för:
•
•
•
•
•

Fotboll för alla
Barns och ungdomars villkor
Fokus på glädje, ansträngning och lärande
Hållbart idrottande
Fair Play

Ni som förening får även hjälp med upplägg för vidare utbildning i föreningen
och där kan denna föreläsning t.ex. ses som ett startskott på ett sådant arbete.
Läs gärna mer på www.svenskfotboll.se/fsll
Föreningen erhåller Projektstöd om 6 000 kr,
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 5 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader
(lokal, förtäring etc.)

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 6 000 kr för att genomföra ovanstående
utbildning.
Ansvarig på StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se alt. 08-444 75 59

Tränarfortbildning praktisk
Vi erbjuder nu Tränarfortbildning för tränare som genomgått Tränarutbildning C
(TUC). Föreningen väljer ut 4 träningsgrupper där minst 1 tränare/träningsgrupp
har genomgått TUC. StFF:s Tränarutbildare deltar vid 3 träningstillfällen á 2
timmar (1 timme per träningsgrupp) för att ge tips, feedback och stödja
tränarna. All feedback utgår från Tränarutbildning C.
Ex. på hur upplägget kan se ut:
Tillfälle 1 – 3
60 minuter
60 minuter
Tillfälle 4 – 6
60 minuter
60 minuter

tränar lag/grupp A med lagets ”tränarteam”
tränar lag/grupp B med lagets ”tränarteam”

tränar lag/grupp C med lagets ”tränarteam”
tränar lag/grupp D med lagets ”tränarteam”

Föreningen erhåller totalt 6 tillfällen med StFF:s tränarutbildare.
Föreningen erhåller Projektstöd om 6 000 kr, Stockholms Fotbollförbund
fakturerar utbildningskostnaden på 5 500 kr.
Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 6 000 kr för att genomföra ovanstående
utbildning.
Ansvarig på StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se alt. 08-444 75 59
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Spelarutbildningsplan…
Vill er förening implementera SvFFs Spelarutbildningsplan i föreningen
så kan ni få hjälp av erfarna processledare/tränarutbildare i ert arbete.
Arbetet sker efter en handlingsplan i fem steg där föreningen tillsammans
med processledare anpassar och förankrar planen i föreningen.
Tidsplan för arbetet beräknas till ca 6 månader.
I arbetet ingår att processledaren utbildar styrelsen och ledarna i SvFFs
Spelarutbildningsplan.
Föreningen erhåller Projektstöd om 9 000 kr,
Stockholms Fotbollförbund fakturerar utbildningskostnaden på 7 000 kr.
Resterande medel används av föreningen som stöd för övriga omkostnader
(lokal, förtäring etc.).
Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Vi ansöker härmed om 9 000 kr för att genomföra ovanstående
utbildning.
Ansvarig på StFF: Urban Helsing, urban.helsing@stff.se alt. 08-444 75 59

Bibehållen verksamhet under Coronapandemin
Under pågående Coronapandemi kan klubbar behöva anpassa sin verksamhet för
att säkerställa minskad smittspridning. I vissa fall kommer dessa anpassningar
att kosta pengar. Därför finns nu ett ”paket” (Bibehållen verksamhet under
Coronapandemin) inom Projektstöd IF som ska säkerställa att klubbar kan
bibehålla sin verksamhet på ett säkert sätt.
Kriterier:
När vi som förening ansöker och får ta del av detta paket åtar vi oss att:
•

Vidta åtgärder så att föreningens hemmamatcher håller sig publikfria
(rekommenderas) eller åtminstone inom 50 personers regeln.

•

Vidta åtgärder på föreningens träningsplaner så träningen kan bedrivas
så säkert som möjligt.

•

Bidra till användandet av appen ”Min Fotboll” – detta för att ytterligare
säkerställa publikfria matcher.

Tips:
Här följer ett antal tips på åtgärder som bidrar till att uppfylla kriterierna:
•

Ta fram och sätta upp skyltar om publikfria matcher och publikfria zoner.

•

Utse matchvärdar som har till uppgift att neka/sprida ut publik.

•

Köpa in och placera ut handsprit i samband med matcher och träning.

•

Anpassa ytor så det underlättas att hålla avstånd. Med ytor menas t.ex.
omklädningsrum, möteslokaler, toaletter, arbetsplatser och förråd i den
mån de måste användas.

•

Köpa in stativ till kameror/mobilkameror som ger bättre kvalité när man
filmar matcher och direktsänder i appen ”Min fotboll”.

•

Utse och anpassa en speciell plats som är lämplig att stå och filma på.

Varje förening har unika förutsättningar och egna idéer på hur man smittsäkrar
just sin egen hemmaplan. Se förslag ovan som idéer och inspiration.
Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Föreningen ansöker härmed om 7 500 kr.
Ansvarig på StFF: Emma Ringvall, emma.ringvall@stff.se alt. 08-444 75 05

Träning på dagtid
I Stockholms stad råder stor brist på fotbollsanläggningar. Särskilt stor är bristen
på vardagar mellan kl. 17.00 och 20.00 då våra föreningar helst vill träna.
För de flesta lag är det inte möjligt att börja sina träningar tidigare än kl. 17.00
på pga. brist på ideella tränare. Att träna sena tider efter kl. 20.00 är inte heller
optimalt för barn och ungdomar i skolåldern.
En del i att minska anläggningsbristen inom Stockholms Fotbollförbunds distrikt
är att kunna nyttja plantider som idag är outnyttjade på dagtid (före kl. 17.00).
För att bedriva verksamhet på dagtid finns det behov av exempelvis ledare som
kan vara verksamma under ”normala” arbetstider, transporthjälp av spelare vars
föräldrar arbetar, mellanmål till dem som kommer direkt från skolan osv.
Föreningar kan nu söka projektstödsmedel om 15 000 kr för att underlätta
tillhandahållandet av dessa möjligheter.

Kriterier:
När vi som förening ansöker och får ta del av detta paket åtar vi oss att:
•

Förlägga träningar innan kl. 17.00 och på sätt förbättra nyttjandegraden
av våra fotbollsplaner.

•

Frigöra kvällstider så äldre ungdomar (både tjejer och killar) får möjlighet
att träna på mer attraktiva tider.

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………
Föreningen ansöker härmed om 15 000 kr.
Ansvarig på StFF: Robin Johansson, robin.johansson@stff.se, 070-322 85 08

