Information om Svenska Fotbollförbundets nya tränarutbildning from 2015
Jönköping den 8 september

Hej!
SvFF håller på att revidera tränarutbildningen och delar av den nya utbildningen är färdig from
1/1 2015. Därför vill Smålands FF med det här bladet informera Smålandsföreningarna om vad
som gäller i Småland framöver. Kortfattat kan man säga att den nya tränarutbildningen
innehåller ett ungdomstränarspår och ett seniortränarspår. Här följer mer info:
•

Smålands FF väljer att inte arrangera fler Avsparks-kurser, eftersom Avspark ersätts
med den nya C-diplomutbildningen from 1/1-2015. Detta innebär även att interna
Avsparks-kurser i föreningar/ gymnasier inte bör genomföras eftersom kursen inte går
att tillgodoräkna i den nya tränarstegen.
(Se övergångsregler/ värdering av tidigare utbildning på nästa sida).

•

Tränare som från och med den 1/1 2015 börjar med C Diplom kan direkt gå vidare till ”BDiplom Ungdom” om de vill utbilda sig i ungdomsspåret.
Om de däremot vill utbilda sig till seniortränare får de efter C-Diplom vänta till hösten
2015 då de kan börja med ”UEFA B”. Mer information om detta kommer senare.
(Se en preliminär översiktsbild på den nya tränarutbildningen på nästa sida.)

Vid eventuella frågor, välkommen att kontakta undertecknad.

SMÅLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Rebin Mardan
Rebin.mardan@smalandsfotbollen.se
036-34 54 48

Övergångsregler/ värdering av tidigare utbildning
Du har genomgått i dag:

Du fortsätter här i nya tränarutbildningen:

Avspark

C-diplom

Bas 1 (alla fyra delar)

B-Diplom Ungdom/ UEFA B-Diplom (seniorspåret)

Bas 2 (alla fyra delar)

B-Diplom Ungdom/ UEFA B-Diplom (seniorspåret)

Bas 2 (alla fyra delar) + Diplomkursen

UEFA-A Diplom

Avancerad utbildning

Pro-utbildningen

Grundkurs, U1-U2, S1

C-diplom

S2/ U3 innan år 2000

Uppgraderingskurs till UEFA-B
(för att kunna söka till Avancerad utbildning)

S3 innan år 2000

Uppgraderingskurs till UEFA-A
(för att kunna söka till Pro-utbildningen)

Viktigt! Smålands FF uppmanar sina tränare, som startat någon av de fyra delarna av Bas 1
att göra dessa kurser klara fram till den 1/8 2015. Samt att du som har någon Bas 2-kurs
kvar, gör klart dessa inklusive Diplomkursen innan 1/8 2015. Detta för att du som tränare
ska kunna ”komma in” i nya tränarutbildningen utan att behöva gå om.

Preliminär översiktsbild på nya tränarutbildningen from 2015

