
ARRANGERA INTERN 

TRÄNARUTBILDNING SvFF D, UEFA C eller SvFF MvD 

Föreningen har möjlighet att ansöka om Projektstöd - Idrottsmedel på IdrottOnline för att 

arrangera intern Tränarutbildning SvFF D, UEFA C eller SvFF Målvakt D – kursen ska vara 

genomförd 2023! 

Detta är ett utmärkt tillfälle att på ett enkelt sätt utbilda föreningens ledare och tränare. 

 

 

Mer information om tränarutbildning finns på  

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/  

 

 

Ansökan och utbetalning av Projektstöd utbildning:  

Ansökning för projektstöd skall göras senast 1 månad efter avslutad utbildning.  

Som arrangerande förening kan ni söka stimulansbidrag och deltagarbidrag per ledare från er 

förening som går kursen. Utbetalning sker efter genomförd utbildning och korrekt redovisad 

återrapport till Projektstödet 

Stimulansbidrag till arrangerande förening/kurs 3000 kr (SvFF D o SvFF MvD) 

Stimulansbidrag till arrangerande förening/kurs 7000 kr (UEFA C) 

Tränarutbildning SvFF D  1500 kr / deltagare från er förening 

Tränarutbildning UEFA C  3000 kr / deltagare från er förening 

Tränarutbildning SvFF Målvakt D  800 kr / deltagare från er förening 

 

Maximalt kan man söka bidrag för två internkurser under 2023 för att arrangera en Intern 

Tränarutbildning C, B Ungdom samt SvFF MvD. 

 

Skånes FF:s administrationskostnad för att arrangera internkurs kommer att faktureras 2023. För 

SvFF D och SvFF MvD är kostnaden 1000 kr/kurs. Kostnaden för UEFA C är 5000 kr/kurs. 
 

Ansökan görs på https://login.idrottonline.se . Klicka på hänglåset upp i högra hörnet för att logga 

in. 

 

Förutom standarduppgifterna på ansökan krävs följande för att ansökan ska kunna godkännas: 

Välj Utbildningspaket: Arrangera Intern Tränarutbildning SvFF D, UEFA C eller SvFF MvD. 

Under Satsningens namn skriver ni kursen som är genomförd: Arrangera Intern 

Tränarutbildning- C, B Ungdom eller SvFF MvD. 

Välj Startdatum och Slutdatum för projektet. 

I rutan Genomförande ange: Personuppgifter för de som genomfört utbildningen 

I rutan Övrig information ange: Kontaktuppgifter för detta projekt med namn, mejladress och 

mobil. 

 

Ansökan som inkommer mer än en månad efter genomfört projekt, behandlas ej! 

 

https://www.skaneboll.se/utbildning/tranare/
https://login.idrottonline.se/

