INBJUDAN

Nu erbjuder vi din förening möjligheten att anmäla tränare/ledare till

DIGITAL TRÄNARUTBILDNING C (TuC)
Svenska Fotbollförbundet Tränarutbildning C vänder sig främst till tränare för barn upp till och
med 12 år men är också en obligatorisk instegsutbildning för alla som vill gå vidare inom Svenska
Fotbollförbundets utbildningsprogram.
Den här digitala TuC- kursen består av två inledande kursdagar som genomförs hemifrån och en
avslutande gemensam praktikdag. Mellan kursdagarna görs ett antal webbuppgifter.
KURSPLATS:

På deltagarens egens hemmaplan – i lugn omgivning och ostörd miljö.
Digital utbildning via Microsoft Teams

DATUM:

Digitalanpassad teoretisk kurs hemifrån 21/11 (kursmodul 1) och 12/12
(kursmodul 2) – samt gemensam praktikdag 12/2 (kursmodul 3) där
just de praktiska momenten tillämpas. Ungefärlig tid för modulerna är
08.30-16.00.

UTRUSTNING:

Du behöver dator med kamera och mikrofon, samt god
internetuppkoppling.

BEHÖRIGHETSKRAV:

Utbildningen kräver inga förkunskaper från deltagarna.

KURSAVGIFT:

2.700:-/deltagare - vilket inkluderar kursmaterial och praktikkostnader
Avgiften faktureras Din förening i efterhand.
Föreningen söker för 80% av kurskostnaden (2.200:-) via Idrottslyftet
under ”Deltagare på intern och central Tränarutbildning”.

ANMÄLAN:

Kursanmälan görs genom föreningsinloggning i FOGIS,
senast den 8 jnovember 2021!
Eftersom antalet platser är begränsade antas deltagarna i den ordning de
anmälts – alltså enligt principen ”först till kvarn…

KALLELSE:

Personlig kallelse utsändes via mail drygt en vecka innan kursstart
tillsammans med program, kurslitteratur och information om inloggning
till webbplatsen samt information om den första digitala kursdagen.

Kursinnehåll TuC
Spelet: Barnkonventionen, barns och ungdomars utveckling,
spelets skeden, fotbollsaktionen, träning
Fotbollens ledarskap: Utvecklingsmiljön, ledarbeteenden
Fotbollsfys: Allsidig träning, leken, fysiska grundkvaliteter
Hemuppgifter: Din spelform – Föräldramöten – Matchen Träningen

INBJUDAN
INSTRUKTÖRER:

Skånes FF:s tränarutbildare Henric Fröjd och Peter Robinson

DIPLOM:

För att få kursdiplom krävs fullständig närvaro!

FRÅGOR:

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

MER OM TuC OCH VARFÖR DET ÄR BRA ATT GÅ UTBILDNINGEN:
Våra barn och ungdomar har rätt till en god och omtänksam vägledning in i fotbollen där var
och en respekteras och bemöts på allra bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar och behov.
Var man än kommer ifrån har man rätt att få utöva vår sport, där välutbildade och
ansvarsfulla tränare leder verksamheten. Barnrättsperspektivet och FN:s barnkonvention är
vår utgångspunkt.
I utbildningen TuC, får du en introduktion till den svenska fotbollsrörelsen, vad vi står för och
vilka värderingar som står i centrum. Du får lära dig hur barns fysiska, psykiska och sociala
utveckling ser ut och vad som är viktigt att tänka på i träningen.
Du får en gedigen grund att stå på i kunskapen om själva spelet och hur du organiserar roliga,
enkla och genomtänkta träningspass. Du kommer att lära dig hur du stimulerar barns och
ungdomars lärande och hur du bäst kommunicerar och leder dem i sin utveckling. Du får
också lära dig vad leken betyder för lärandet och hur du skapar en varm och trygg miljö där
varje enskild spelare står i centrum och alla spelare är lika viktiga.

Välkommen med er kursanmälan!
SKÅNES FOTBOLLFÖRBUND
Lars Eiswohld

