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Fotbollsutvecklare Målvakt ledare
Arbetsbeskrivning 2021

Ledar- och spelarutbildning i föreningsmiljö
Under 2018 implementerade Smålands FF en ny utbildargrupp, fotbollsutvecklare (FU). Den här
gruppen utbildare utgör vår förlängda arm ut till föreningarna. Uppdraget har mellan 2018–2020 gått
ut på att sprida SvFF:s budskap och innehåll i spelarutbildningsplanen, tränarutbildningen och
fotbollens spela, lek och lär. Uppdraget har inneburit att vara ett bollplank i olika utbildnings- och
verksamhetsfrågor i föreningarna. Vi upplever att detta har varit ett bra stöd för de föreningar som
arbetat med en fotbollsutvecklare. Nu vill vi nå ännu fler.
Smålands FF utbildningsverksamhet ska präglas av tillgänglighet och kvalité. Oavsett förutsättningar i
zonen, föreningen eller laget så ska vi kunna erbjuda utbildning med kvalité i hela distriktet. Från och
med 2021 har vi utvecklat konceptet fotbollsutvecklare till två roller; FU-spelare och FU-ledare. All
utbildningsverksamhet i distriktet delas in i åtta zoner där vi har ansvariga utbildare inom både
spelar- och ledarutbildning. Vi tror att detta kan ge oss en förlängd arm ut till fler föreningar. Vår
förhoppning är att detta ska generera en röd tråd och mer integrerad utbildning för våra föreningars
spelare och ledare.
FU-spelare är ansvariga för utbildning av spelare och ledare i spelformerna 9v9 och 11v11 i både
lägermiljö och föreningarnas hemmiljö. FU-ledare är ansvariga för vår tränarutbildning i zonen samt
samverkar med FU-spelare kring andra utbildningsaktiviteter vi kan erbjuda i hemmiljö.
Med utgångspunkt i tillgänglighet och kvalité så kan vi på det här viset nå fler ledare och spelare i
deras hemmiljö. Samtidigt säkerställer vi en god kvalité då våra utbildare får möjligheten att bli
experter inom sina uppdrag. Det ska vara enkelt för både FU och föreningarna att arrangera våra
aktiviteter.

Smålands FF zonindelning

Arbetsbeskrivning zonansvarig FU Mv-ledare
Övergripande
- Kontinuerlig kontakt med berörd tjänsteperson på kansliet
- Kontinuerlig kontakt med ansvarig FU-ledare i zonen
- Kontakt med berörda ungdomsansvariga och tränare i zonen
- Närvara på SmFF ungdomsledarträffar
- Efterleva SmFF uppförandekod
Zonansvarig för målvaktstränarutbildning
- Genomföra följande utbildningar i föreningsmiljö:
o Målvaktstränarutbildning C
o Målvaktstränarutbildning C kortkurs
o Målvaktstränarutbildning B
Målvaktsbesök
- Målvaktsbesök spelform 7v7 och uppåt med teori och praktik för målvakter och ledare
- Utgår från Smålands FFs utbildningsplan för målvakter i teori och praktik
- Vi utbildar i första hand lagets ledare
Vad kan du förvänta dig av Smålands FF
- Arvode enligt Smålands FFs ekonomiska bestämmelser
- Utbildningsplan för dig som tränare – Smålands FF står för utbildning av sina utbildare i
Tränarutbildning C, B-ungdom, A-ungdom, Målvaktstränarutbildning C och B. Till detta
tillkommer fortbildning årligen för att du ska få möjlighet att utvecklas i ditt ledarskap och
praktisk tillämpning på planen
- Klädpaket
o 1st. coachjacka
o 1st. träningsoverall
o 1st. regnjacka
o 1st. mössa
o 1st. ryggsäck
o 1st. träningskit (2st. t-shirt, 1st. shorts, 1st. strumpor)
- Gratis inträde på samtliga matcher inom Smålands Fotbollförbund (undantaget UEFAmatcher och landskamper)
- Utbildningsresa enligt årligt beslut och budgetutrymme (ex. till Tyskland, Spanien, Danmark)

Översikt arbetsuppgifter FU-gruppen, RF-SISU och kansliet
FOTBOLLSUTVECKLARE – SPELARE

Utbildningsläger 9v9
Zonansvarig för
lägerverksamhet – öppna
läger

Utbildningsläger 11v11
Zonansvarig för
lägerverksamhet – öppna
läger

Lagbesök utifrån SUP
9v9 & 11v11 13-16 år
Teori + praktik, totalt 2h
Övningstrupp ska finnas

Spelformsutbildning
9v9 & 11v11
Teori + ev praktik, 2-3h
Övningstrupp om man önskar

FOTBOLLSUTVECKLARE MÅLVAKTER - SPELARE

Utbildningsläger 9v9
Ansvarig för lägerverksamhet
för målvakter – öppna läger

Utbildningsläger 11v11
Ansvarig för lägerverksamhet för målvakter
– öppna läger

Målvaktsbesök på hemmaplan
Från spelform 7v7
Teori + praktik, totalt 3h
Övningstrupp ska finnas

FOTBOLLSUTVECKLARE – LEDARE

Spelformsutbildning
5 spelformer
Teori + ev praktik, 2-3h
Övningstrupp om man önskar

Tränarutbildning C
Två moduler á 8h
Hemuppgifter á 8h
Övningstrupp vid behov

Tränarutb. B Ungdom
Två moduler á 16h
Hemuppgifter
Övningstrupp ska finnas

Lagbesök utifrån SUP
5 olika nivåer, 6-19 år
Teori + praktik, totalt 2h
Övningstrupp ska finnas

Fotbollens Spela, Lek & lär
Teori, 30 min - 3h
Övningstrupp behövs ej

Fotbollsskolan
Ledarutbildning
Teori + praktik, ca 3,5h
Övningstrupp vid behov

Zonansvarig för tränarutbildningar
TuC, TuBu

FOTBOLLSUTVECKLARE MÅLVAKTER - LEDARE

Målvaktstränarutbildning C
En modul á 8h
Hemuppgifter

Målvaktsbesök på hemmaplan
Från spelform 7v7
Teori + praktik, totalt 3h
Övningstrupp ska finnas

Målvaktstränarutbildning C kortkurs
För deltagare som gått Tränarutb. C-diplom
En modul á 4h
Hemuppgifter

IDROTTSKONSULENTER
Utbildning och Bildning
Intressepolitik
Anläggningsutveckling
Föreningsutv, Föreningskunskap & Föreningsdemokrati

Kursverksamhet
Inkludering & Mångfald
Idrottsövergripande
Idrottonline
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