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Inledning 

Om tränarutbildningsplanen 

Detta dokument förklarar hur Ängby IF Fotboll vill utbilda sina tränare. Dokumentet ska 

förmedla såväl en vision som helt konkreta riktningslinjer för utbildning och verksamhet. 

Alla lag i Ängby IF förbinder sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med spelar- och 

tränarutbildningsplanen.  

Utbildningsplanen är utarbetad av Oscar Borgh (Sportchef). Utbildningsplanen är godkänd av 

styrelsen 11.12.2019 och senast reviderad av Sportchef 09.12.2019. 

 

Värdegrunder och förhållningssätt 

Styrelsen uppdaterade tidigt under året Ängby-modellen. Från föreningens sida är det viktigt att 

verksamheten och de uppgifter som behöver utföras av ideella resurser är tydligt 

kommunicerade till alla föräldrar så att blir det roligt, lockande och känns värdefullt att göra en 

insats. Vi tror att utbildningen är en viktig del av detta. 

Fotbollsutbildningen i Ängby IF ska ha en holistisk utgångspunkt. Med det menar vi att all 

verksamhet ska bedrivas med hänsyn till att fotbollsspelare främst är människor. Större delen 

av utbildningsplanen är dessutom riktad mot människor som inte är vuxna. Hänsyn ska tas till 

sociala, mentala och fysiska aspekter. Situationen i hemmet, med familjen, i skolan samt övriga 

miljöer, påverkar såväl glädjen som utveckling och prestation på fotbollsplanen. Syftet med 

tränarutbildningsplanen är tillgodose kompetenstillskott till våra hundratals ledare utifrån 

spelarutbildningens olika träningsmoment/utbildningsmål. Det är också en viktig del för 

tränaren att klara av att förbereda spelarna på att det ställs högre krav på spelarna ju äldre man 

blir och om man eventuellt vill spela i ett junior- eller seniorlag. I sådan verksamhet är 

bedömning en naturlig del av vardagen och speltid är inte garanterad. 

Alla matcher (träningsmatcher, seriespel och cuper) för alla barn- och ungdomslag (6-19 år) i 

Ängby IF ska ses som utbildningstillfällen och i största möjliga mån kopplas till 

utbildningsplanen och träningsverksamheten. Tränare ska koppla sina instruktioner och 

återkoppling till genomförandet av spelarutbildningsplanens olika moment – inte resultat. 

Slutställningen i enskilda matcher är irrelevant.  



 

Med det sagt är följande värderingar och förhållningssätt prioriterat i Ängby IF. Vi vill att 

tränaren ska: 

- Sätta fotbollen i fokus 

- Inse värdet av mjuka värden såsom samarbete, kamratskap, glädje, arbetsmoral, 

tålamod med mera och förstå att de kommer som en positiv effekt av en god 

fotbollsverksamhet 

- Vara nyfiken – förhålla sig intresserad av sina spelare och med en vilja att själv lära sig 

nya saker 

- Vara positiv – använda sig av positiv förstärkning som pedagogiskt medel och allmänt 

sett sprida en positiv känsla till spelarna. Förtydliga för att få in tävlingsmoment etc? 

- Vara eller bli fotbollsmässig kompetent – via exempelvis intern utbildning, extern 

utbildning, egen spelarkarriär eller tidigare tränarerfarenhet 

 

Sportsligt innehåll 

Alla tränare i klubben förbinder sig att driva verksamheten i enlighet med 

Spelarutbildningsplanen. I gengäld ger föreningen tränaren möjlighet att få vara med på en av 

de roligaste resorna man kan göra – som tränare som för ett lag (oftast innehållandes din 

dotter eller son). Föreningen ställer också upp med intern utbildning och bekostar extern 

utbildning. Dessutom ingår det i Sportchefens tjänst att utveckla det sportsliga upplägget i 

klubben samt vara tillgänglig om du har frågor rörande träning eller match. 

Det finns en rad verktyg för att hjälpa dig att genomföra Spelarutbildningsplanen. Förutom 

själva planen och utbildningen kopplad till denna har du tillgång till: 

- Mall för träningsplanering. En kort och koncis mall till ifyllande för var enskild träning. 

Planering är A och O för att få kvalitativa träningar. 

- Översikt över de konkreta teman som lagen ska jobba med i varje separat ålder. 

Används med fördel för att tillse att man uppfyller antal träningar med de olika temana.  

- För 2020 mobil-appen ”Supercoach” för att underlätta kommunikation, planering och 

övningsval. 

- Formella och informella utvecklingsmöten med sportchef 

 

 



 

De olika vägarna till utbildning 

Vi tror att den största utvecklingen sker i vardagen. Genom ett nyfiket, ambitiöst och 

strukturerat tränarskap kommer dina aktiviteter och din coachning bli bättre för varje gång. 

Nycklar i detta ledarskap är en god planering och utvärderingen av verksamheten, en stark 

kommunikation tränarkollegorna emellan samt att du som tränare aktivt söker kunskap. 

Klubben erbjuder ledare och tränare internutbildning. Här försöker vi arrangera 

kompetenshöjande tillfällen inom en rad olika ämnen. Vi eftersträvar att erbjuda ett varierat 

utbud av utbildningar inom en rad olika relevanta områden. Exempel på utbildningar som vi 

genomfört eller snart genomför är föreläsning om stress; Passera mera-teknikutbildning; 

löpteknik och snabbhetsutbildning; föreläsning om vanliga fotbollsskador; kostutbildning; 

utbildning i Supercoach-appen; HLR-utbildning med mera. Du finner alla aktuella utbildningar 

på hemsidan genom att klicka in dig på ”Fotboll” och sedan ”Tränare och ledare”. 

Utöver internutbildning kan man utbilda sig externt. Detta består främst av SvFF/StFF:s 

utbildningsstege som gör dig till licensierad/diplomerad tränare. Stegen börjar med att du går 

SvFF C-utbildning som består av två heldagars utbildning (C1 respektive C2). Du kan ta C1 och 

C2 vid separata tillfällen och på separata platser – det enda viktiga är att du går C1 före C2. 

Klubben arrangerar varje år C-utbildningen på Ängby IP. Om du inte får plats på den eller inte 

har möjlighet de tillfällena finns det mängder med tillfällen att anmäla sig till (stff.se -> kurser 

eller fotbollszonen.se). Oavsett när och var du går C-utbildningen är den gratis för dig som 

tränare. För dig som vill utbilda dig till målvaktstränare finns det en separat C-utbildning för 

detta. Efter du har C-diplom går stegen vidare med SvFF B Ungdom (barn och ungdomar) 

respektive SvFF B (senior). Dessa arrangeras mer sällan och kostar mer pengar – kontakta 

sportchefen när det är dags att ta B-diplomet så hittar ni tillsammans en lösning som passar dig! 

 

 

 

 

 

 



 

Utöver förbundens tränarutbildning är det möjligt att finna en rad bra externa utbildningar av 

typen tema-kvällar. Goda resurser på internet för din externa utbildning är stff.se, 

fotbollszonen.se och sisuidrottsutbildarna.se 

Som tränare i Ängby IF har du alltid tillgång till sportchefen för att främja din utveckling i stort 

eller smått.  Ibland vill man ha ett bollplank att diskutera specifika frågor med. Om du har 

ambitioner med ditt tränarskap kan du och sportchefen till exempel lägga upp en karriärplan 

för din utveckling, eller så kan sportchefen göra en utvärdering av dina träningar för att 

tillsammans sedan diskutera förbättringsområden.  

 

Utbildningsmål 

Föreningen har följande konkreta mål med din utveckling som ledare. Om dessa mål uppfylls 

tidigare än vad som sägs nedan, är det enbart positivt. Vi vill att: 

- Samtliga ledare genomgår minst en utbildning varje år (internt eller externt) 

- Alla lagledare genomgår administrativ/lagledarkurs 

- Tränare på klubbens arrangemang (Knatteskola, Plusträning, camp) genomgår intern 

utbildning (för själva aktiviteten) 

- Tränare för 7 års-lag som minst påbörjar SvFF C-utbildning det aktuella året 

- Tränare för 8 års-lag som minst påbörjar SvFF C-utbildning det aktuella året 

- Tränare för 9 års-lag som minst innehar SvFF C-diplom 

- Tränare för 10 års-lag som minst innehar SvFF C-diplom 

- Tränare för 11 års-lag som minst innehar SvFF C-diplom 

- Tränare för 12 års-lag som minst innehar SvFF C-diplom 

- Tränare för 13 års-lag som minst påbörjar SvFF B Ungdom-utbildning det aktuella året 

- Tränare för 14 års-lag som minst påbörjar SvFF B Ungdom-utbildning det aktuella året 

- Tränare för 15 års-lag som minst påbörjar SvFF B Ungdom-utbildning det aktuella året  

- Tränare för 16 års-lag som minst innehar SvFF B Ungdom-diplom 

- Huvudtränare för juniorlag som minst innehar SvFF B Ungdom-diplom eller UEFA B-

diplom 

- Assisterande tränare för juniorlag som minst påbörjar SvFF B Ungdom-utbildning eller 

UEFA B-utbildning det aktuella året 

- Huvudtränare för seniorlag som minst påbörjar UEFA A-utbildning det aktuella året 

- Assisterande tränare för seniorlag som minst innebar UEFA B-diplom 

 



 

Ungdomsledare 
 

Det är viktigt för föreningen att erbjuda de ungdomar som spelar/spelat fotboll arbete som 

ungdomsledare. Syftet är dels att ge ungdomarna arbetslivserfarenhet och utbildning, och dels 

att säkra en god ledartillförsel till föreningens centrala aktiviteter och eventuella lag som vill ha 

extra hjälp. 

 

Knatteskola 

Samtliga ungdomar i föreningen 15 år och uppåt uppmanas att söka jobb som tränare på 

Knatteskolan. Knatteskolan är en eller två träning i veckan under 14 veckor (sju veckor före 

sommaren och sju veckor efter sommaren). Ungdomstränarna arvoderas, utbildas och får 

uppföljning för ändamålet. Målsättningen är att alla ungdomar som vill jobba ska erbjudas 

möjligheten. Ev. urval vid stor konkurrens sker främst via ålder och visat intresse. 

 

Plusträning 

Föreningen erbjuder extraträningar på dagtid i en pay to play-modell. Utvalda ungdomstränare 

erbjuds arbete på dessa aktiviteter som ställer högre krav på tränarens utbildning och 

erfarenhet. 

 

Fotbollsskola (sommarcamp) 

Här är modellen i stort sett densamma som för Knatteskolan. Beroende på karaktären på 

aktuell Fotbollsskola kan det finnas olika typer av uppgifter (huvudtränare, assisterande tränare 

m.m.) och ungdomsledaren erbjuds då arbete och ersättning utifrån kompetens, utbildning, 

erfarenhet och ambition. 

 

Utbildning 

Samtliga ungdomar som anmält intresse och/eller jobbat som ungdomsledare bjuds in till StFF 

C-diplom och har dessutom fri tillgång till klubbens internutbildningar. 

 


