Malmö september 2020

SPELFORMSUTBILDNINGAR
3 mot 3 (6-7år), 5 mot 5 (8-9år), 7 mot 7 (10-12år) samt 9 mot 9 (13-14år)

2020
OBS! Viktig information gällande att arrangera intern tränarutbildning under hösten 2020
Innan föreningen skickar in en kursanmälan till Spelformsutbildningar ska föreningen ta del av det
tillfälliga regelverk (se sida 3) som gäller under hösten 2020. I samband med att kursanmälan skickas
in ska föreningen även skicka in ett riskbedömningsverktyg till Skånes FF. Läs mer på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/

Nu erbjuder vi din förening möjligheten att genomföra Spelformsutbildningar för alla era
ledare inom respektive Spelform för barn- och ungdomsfotboll upp t o m 14 år.
”Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Nu fortsätter
arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom att föreningar och ledare låter matchen bli ett
lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning.”

Därför finns från och med 2019 Spelformsutbildningar som beskriver det viktigaste för ledare att
tänka på i varje spelform utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll.
Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie tränarutbildningar.
Utbildningarna kräver inga förkunskaper från deltagarna. Syftet är att ge grundläggande kunskap
i den spelform ledarna själva är aktiva samt att inspirera ledare till att gå tränarutbildning.
TID

Kvälls- eller helgtid. Utbildningstillfället tar mellan 1h45min-3h beroende
på vilken spelformsutbildning (se anmälan) samt om den praktiska delen
genomförs digitalt eller på planen.

PLATS

Genomförs på föreningens hemmaplan.

MÅLGRUPP

Samtliga föreningens ledare för era lag upp t o m 14 år.

UTBILDNINGARNA

- 3 mot 3
- 5 mot 5
- 7 mot 7
- 9 mot 9

(6 - 7 år)
(8 - 9 år)
(10 - 12 år)
(13 - 14 år)

UTBILDNINGARNAS
INNEHÅLL

- Spelformen
- Spelet
- Planering
- Match
- Träning
- Spelregler

FÖRUTSÄTTNINGAR

För att arrangera en Spelformsutbildning måste det vara minst 8 ledare
(och max 12).
(I Spelformsutbildningen för 3mot3 kan även föräldrar ingå som deltagare.)

INSTRUKTÖR

Tränarutbildare från Skånes FF enligt lista på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/.

Föreningen kontaktar utbildaren direkt och bokar in datum för
utbildningen med (SUP-förening använder sin ordinarie SUP-instruktör).
AVGIFT

Kostnaden för en Spelformsutbildning är 2000 kr.
Föreningarna får bidrag från Idrottslyftet med 1000 kr (per
Spelformsutbildning) och faktureras efter genomförandet 2000 kr (per
utbildning).
Föreningens faktiska kostnad per utbildning blir alltså 1000 kr.
(Detta avser ej SUP-förening, utbildningarna ingår i SUP-paketet).

ANMÄLAN

På blankett som finns på
http://www.skaneboll.se/utbildningsverksamhet/tranarutbildning/interna-kurser/

till lars.eiswohld@skaneboll.se
FRÅGOR

Besvaras av undertecknad, 040-59 02 01.

SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
Lars Eiswohld
Utbildningsavdelningen

Tillfälligt regelverk för att arrangera intern tränarutbildning under hösten 2020
Detta regelverk gäller september – december 2020 och är framtaget för att minimera risken för smittspridning i samband
med interna tränarutbildningar.
Regelverket gäller följande utbildningar: Tränarutbildning C, Tränarutbildning B Ungdom, Målvaktstränarutbildning C
(inkl MvC kortversion), Grönt Kort för ledare och Spelformsutbildningar
Nedanstående förutsättningar ska uppfyllas för att föreningen ska få arrangera en intern tränarutbildning under
hösten 2020
•
Antal deltagare per utbildning: 8 – 12 deltagare
•
En instruktör per utbildning
•
Föreningen utser en tillsynsperson som säkerställer att utbildningen genomförs på ett sätt som minimerar risken
för smittspridning. Tillsynspersonen…
o …anges med namn och kontaktuppgifter i samband med kursanmälan
o …kan vara samma person som ordinarie kontaktperson för utbildningen eller en kursdeltagare
o …skickar in Riskbedömningsverktyget (Länk) i samband med kursanmälan
o …har kontakt med Tränarutbildaren inför utbildningen och tittar gemensamt på lokalen och går igenom
rutiner för utbildningen några dagar innan utbildningstillfället
o …tar på kursdagen emot Tränarutbildaren 30-60 min innan samling för deltagarna för genomgång av
att alla åtgärder är vidtagna
o …skickar ut Självskattningsformuläret (Länk) till kursdeltagarna och samlar in (digitalt eller i handen)
formuläret i samband med utbildningens start
•
Lokalkrav:
o minst 40m2
o möjlighet för deltagarna att sitta på 1,5 – 2 meters avstånd från varandra (”varannan stol”-principen)
o god tillgång till toaletter och möjligheter att sköta handhygien
o lokalen avgränsas tydligt så att personer som inte deltar på utbildningen stängs ute från lokalen under
utbildningstiden
•
Handsprit finns tillgängligt i kurslokalen
•
Förtäring av lunch och/eller fika sker genom portionsförpackning alternativt egen medhavd lunch/fika.
•
Övningstrupp vid praktikpass. Spelarna kommer ombytta och duschar hemma.
•
Samtliga deltagare fyller i ett Självskattningsformulär (Länk) på utbildningsdagen och skickar/lämnar in detta till
tillsynspersonen innan utbildningens start
•
Tydlig information i kallelsen till deltagarna avseende hygien, sjukdomssymptom, distansering etc. Textförslag
finns på Skånes FF:s hemsida (Länk)
Rekommendationer
Utöver ovanstående krav rekommenderar Skånes FF att:
•
föreningen endast har ledare från den egna föreningen som deltagare på utbildningen
•
personer i riskgrupper inte deltar på utbildningen
Övrigt
Regelverket kan komma att uppdateras med kort varsel om det kommer nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten eller
Svenska Fotbollförbundet.
För frågor kontakta Magnus Palmén på 040-59 02 16 eller magnus.palmen@skaneboll.se
Relaterad dokument
Riskbedömningsverktyg
Självskattningsformulär
Information till deltagarna i kallelse till utbildningen

