DIGITALA SPELFORMSUTBILDNINGAR
3 mot 3 (-7 år) – 1 mars

5 mot 5 (8-9 år) – 8 mars

7 mot 7 (10-12 år) – 15 mars

9 mot 9 (13-14 år) – 22 mars

Nu erbjuder vi åter din förening möjligheten att anmäla tränare/ledare till DIGITALA
Spelformsutbildningar i hemmiljö för 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7 och 9 mot 9!
Spelformsutbildningarna beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform
utifrån lärande och livslångt intresse för fotboll och ska ses som ett komplement till ordinarie
tränarutbildningar.

”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.”

KURSPLATS MM

På hemmaplan – i lugn omgivning och ostörd miljö
Digital utbildning via Microsoft Teams
Start kl 18.00 och avslut kl 20.30

KURSAVGIFT

500:-/deltagare - avgiften faktureras Din förening i efterhand.
Föreningen kan söka bidrag från Idrottslyftet med 500:-/deltagare – dvs
kursen blir kostnadsfri!

KURSINSTRUKTÖRER

Ronny Borg, Skånes FF – 0734-00 0789
Henric Fröjd, Skånes FF – 0732-49 0210

UTRUSTNING

Du behöver dator med kamera och mikrofon, samt god
internetuppkoppling

INNEHÅLL

Spelformen, Spelet, Planering, Match, Träning och Spelregler

FÖRKUNSKAPER

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

INFORMATION

Praktisk information inför utbildningen kommer med kallelsen någon
dag innan utbildningstillfället

ANMÄLAN

Kursanmälan görs genom föreningsinloggning i FOGIS.
Sista anmälningsdag är:
17/2 - 3 mot 3 och 5 mot 5
3/3 - 7 mot 7 och 9 mot 9

FRÅGOR

Besvaras av undertecknad, lars.eiswohld@skaneboll.se eller 040-59 02 01.

SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
Utbildningsavdelningen
Lars Eiswohld

OBS!
Antalet kursdeltagare är
maximerat till 18 – och vi tar med
deltagarna i den ordning de
anmäls!

