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Ledarutbildning 
 
 
Vi jobbar efter Fotbollens hemligheter och Vallens blåvita trappa för att utbilda våra 
spelare. Varje år ordnas interna utbildningar med Fotbollens hemligheter som bas. 
 
För att kunna leva upp till vår målsättning och verksamhetsidé behövs välutbildade och 
engagerade ledare, varför utbildning är en självklar del i vår verksamhet. Det är viktigt 
att alla ledare känner trygghet och förstår upplägget för att vi skall sträva åt samma håll 
- Din trygghet, föreningens kvalitetssäkring. 
 
 
Svenska Fotbollförbundet 
 
I januari 2015 infördes en nationell barn- och ungdomstränarutbildning, Tränarutbildning 
C och Tränarutbildning B. 
 
Sedan 2007 finns tränarutbildningarna UEFA B-, Avancerad- och Pro-nivå. Under 2014 
infördes också UEFA Elite Youth A. Dessa benämningar har UEFA fastställt för en 
gemensam europeisk tränarutbildning. 
 

 
 
Tränarutbildning C vänder sig till tränare för barn upp till och med 12 år, den är också en 
obligatorisk instegsutbildning för alla som vill gå vidare inom SvFF utbildningsprogram. 
Kursen består av 2 kursdagar á 8 tim, mellan dagarna görs ett antal webbuppgifter. 
 
Tränarutbildning B Ungdom vänder sig till tränare för ungdomar i åldern 13-19 år, det är 
en fortsättning på Tränarutbildning C. Kursen består av 4 kursdagar á 8 tim, mellan 
dagarna görs ett antal webbuppgifter. 
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Ledarutbildning 
 
 
Samtliga nationella tränarkurser och UEFA B arrangeras av Bohusläns FF. 
 
Vi vill att minst en ledare i varje träningsgrupp, gärna flera, har miniminivån 
Tränarutbildning C. 
 
 
SISU Idrottsutbildarna 
 
SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Här finns 
utbildningar både för aktivitets- och organisationsledare, så som idrottsskador, tejpning, 
ledarskap, föreningslära, bokföring etc. 
 
I all vår interna utbildningsverksamhet samarbetar vi med SISU Idrottsutbildarna och 
använder deras upplägg med kurs, lärgrupp, föreläsning etc. 
 
 
 
 

Grunden till all utveckling är utbildning 
 


