
 

 

Utbildningar 2021 (Våren) 

 

En av Åkersberga BK´s målsättningar är att ha välutbildade spelare och ledare. För att kunna ha det så 

arrangerar vi flera olika kurser inom olika områden. Nedan har ni utbildningsprogrammet för kurser 

arrangerade av Stockholms Fotbollförbund Våren 2021. Ytterligare några kurser kommer att tillkomma så 

var aktiva och titta in på hemsidan under Utbildning. På samtliga kurser är det begränsat med platser så 

anmäl er i tid!  

            Spelformsutbildningar 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 och 11 mot 11                   

Att ha nationella spelformer för barn- och ungdomsfotboll innebär stora möjligheter för svensk fotboll. Nu 

fortsätter arbetet med att implementera spelformerna. Bland annat genom att föreningar och ledare låter 

matchen bli ett lärtillfälle där spelare uppmuntras att våga testa saker från träning. 

Spelformsutbildningarna beskriver det viktigaste för ledare att tänka på i varje spelform utifrån lärande och 
livslångt intresse för fotboll. Spelformsutbildningarna ska ses som ett komplement till ordinarie 
tränarutbildningar. 

Utbildningarna kräver inga förkunskaper från deltagarna. Syftet är att ge grundläggande kunskap i den 
spelform ledarna själva är aktiva samt att inspirera ledare till att gå tränarutbildning. 

Utbildningarnas innehåll är: 
Spelformen • Spelet • Planering • Match 
Träning • Spelregler 

Utbildningen är på ca 2 timmar och kräver inga 
förkunskaper. Vi rekommenderar att minst en ledare per lag har gått utbildningen för aktuell spelform. 
Detta för att alla ska få samma 
information kring spelformen i träning och match. 

 

3/2 Spelformsutbildning 9 mot 9 (Digital) 
https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50698            
Skicka ett mail till mig också när du anmält dig till kursen. 

 

4/2 Spelformsutbildning 9 mot 9 (Digital)                                  

Anmälan gör du på följande länk: 

https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50699                 

Skicka ett mail till mig också när du anmält dig till kursen. 

 

17/2 Spelformsutbildning 7 mot 7 (Digital) 

Anmälan gör du på följande länk: 
https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50697             
Skicka ett mail till mig också när du anmält dig till kursen.  

 

 

https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50698
https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50699
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18/2 Spelformsutbildning 11 mot 11 (Digital)            

Anmälan gör du på följande länk: 

https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50701 Skicka ett mail till mig 

också när du anmält dig till kursen.  

 

Passa på och utbilda dig vidare i någon av våra kurser under 2021! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=50701

