Inbjudan till utbildning för klubbar
och föreningar knutna till SvFF

Tränarskap, inriktning fotboll 1, 30 hp
Halvfart läsåret 2015/2016
Är du intresserad av ledarskap och tränarrollen inom fotboll?
I höst ges en tränarutbildning i fotbollens teori och praktik.
Fem utbildningsplatser erbjuds speciellt till klubbar och föreningar
knutna till Svenska Fotbollförbundet.
Utbildningen Tränarskap med inriktning fotboll I, omfattar
30 högskolepoäng (hp)och består av fyra delkurser:
•
•
•
•

Fotbollens didaktik (7,5 hp)
Fotbollens coachning och ledarskap (7,5 hp)
Fotbollens träningslära (7,5 hp)
Ledarskap med inriktning barn och ungdomar (7,5 hp)

START OCH URVAL

Utbildningen startar höstterminen
2015 på Högskolan i Halmstad.
Dessa kursplatser är begränsade
och urvalet görs av Högskolan och
i anmälningsordning. En särskild
anmälningsblankett ska användas.

Du studerar tillsammans med studenter som antagits till de ordinarie
platserna (40 platser).
Högskolan har ett nära samarbete med Svenska Fotbollförbundet
(SvFF) under de fyra delkurserna och efter genomförd utbildning
får du möjlighet till diplomering i SvFF:s tränarutbildning på
avancerad nivå.
Kurskostnad 38 000 kronor per deltagare, exklusive moms.
Har du frågor om innehåll och upplägg är du välkommen att kontakta
Andreas Ivarsson, tel 035-16 74 48 eller mail andreas.ivarsson@hh.se
Kursansvarig och examinator är Andreas Ivarsson, andreas.ivarsson@hh.se
Frågor om betalning och anmälan till dessa platser besvaras av
Eva-Lotta Ekström, tel 035-16 74 04, eva-lotta.ekstrom@hh.se

Uppdragsutbildning innebär bland annat att du inte behöver styrka din behörighet, det är din klubb som
garanterar att du har kunskaper som motsvarar behörighetskraven.

Högskolan i Halmstad
035-16 71 00 • hh.se

ANMÄLAN

Anmälan sänds senast den 15 juni
till: Högskolan i Halmstad, HOS,
Box 823, 301 18 Halmstad.
Observera att du på din anmälningsblankett ska ange klubb/förening
och namn på den som är behörig
att teckna avtal, denne ska också
underteckna anmälan.

Välkommen med din anmälan till uppdragsutbildningen*

Tränarskap med inriktning fotboll I, 30 hp
Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges under läsåret 2015/2016.
Anmälan är bindande och skickas senast den 15 juni 2015 till: Högskolan i Halmstad
		HOS
* Uppdragsutbildning innebär bland annat att du inte behöver styrka din
		
Box 823					
behörighet, det är din klubb som garanterar att du har kunskaper som
301 18 Halmstad
motsvarar behörighetskraven.

Kursdeltagare
Namn
Personnummer
Adress
Postnummer/ort
Telefon dagtid
Mobiltelefon
E-post
Arbetsgivare/Företagsuppgifter/Fakturaadress
Arbetsgivare/klubb
Organisationsnummer
Adress
Postnummer/ort

Högskolan i Halmstad erbjuder fem extra kursplatser till klubbar och föreningar som är knutna till SvFF.
Kurskostnad är 38 000 kronor, exklusive moms, per deltagare. Kurskostnaden faktureras i samband
med kursstart. Urvalet till de extra kursplaterna görs av Högskolan i Halmstad. Kurslitteratur ingår inte.
Med reservation för eventuella ändringar.

Datum		

Namnunderskrift från klubbansvarig			

Namnförtydligande

Högskolan i Halmstad, Box 823, 301 18 Halmstad, Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Tel: 035-16 71 00, registrator@hh.se, Org. nr. 202100-3203

