
Lokala Utbildningsprogram för Unga ledare  

Vi har många engagerade och fokuserade unga fotbollstränare/domare i Stockholms fotbollsföreningar. 

Syftet med detta utbildningspaket är bl.a. att få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade 

idrotten genom att erbjuda utbildning och möjlighet till ledaruppdrag. Det handlar också om att skapa 

nätverk för större trygghet och gemenskap och visa att föreningen satsar och tror på sina unga ledare. 

Det handlar också om att hos unga ledare skapa en bredare kunskap och ett intresse för ledarskap och 

ungdomspåverkan. Utbildningen baseras på StFF:s förslag om utbildning.  

1. Fotbollens Spela, lek och lär (med inslag av Leda små lirare) Deltagarna får kunskap om 

fotbollens grunddokument i kombination om grundläggande kunskaper i ledarskap för barn och 

ungdomar. 

 

2. Föreningslära light – Deltagarna får kunskap om hur en förening fungerar och hur den 

demokratiska gången ser ut. Vad finns det för ramar i grunden som man som medlem ska ta 

hänsyn till och hur kan jag vara med och påverka föreningens verksamhet. 

 

3. Teamutbildning - Deltagarna får prova på olika samarbetsövningar för att lära känna sig själva, 

öka förståelsen för att det är bra med olikheter och att alla är viktiga. De kommer att stärka 

varandra och sig själva.  

 

4. Hållbart Ledarskap – Vikten av att som ledare kunna leda och ta hand om sig själv för att må 

bra över tid. Ledares hälsa välbefinnande och motivation är viktiga förutsättningar för att 

individen ska fungera i sin roll som ledare för sina spelare men också för att fungera bra i ett 

ledarteam.  

 

5. Ungdomsbarometern – Under en kväll skapar vi en situation där ungdomar får en insikt i vad en 

förening är och vad man kan göra för att engagera sig. Samtidigt får de själva tycka till om vad de 

tycker fungerar bra och mindre bra i föreningen. Tillsammans med er får de sedan ta en aktiv roll 

i utarbetandet av lösningar på de förbättringsområden som de har pekat ut. Kvällen ger er en 

möjlighet att lära känna era ungdomar, skapa intresse för föreningens arbete och hitta sätt att 

göra dem delaktiga i verksamheten. 

 

Vår förhoppning är att ni under ett år har ca 7 träffar och då väljer minst tre av ovanstående. Resten av 

utbildningarna väljer och planerar ni för själva (gärna i samarbete med STFF och RF-SISU Stockholm) Ni 

kan absolut välja alla fem föreslagna ovan och komplettera med två ”egna”. 

Har föreningen unga ledare som ni vill utbilda och utveckla som individer så är detta ett paket för er. Här 

kan du skapa en samlad, längre utbildning med fler tillfällen som vänder sig till föreningens unga ledare. 

Föreningen söker detta paket, får besök av ansvarig tjänsteman på StFF för att tillsammans planera 

genomförandet.  Det går även utmärkt att samarbeta med andra närliggande föreningar i detta paket.  

Föreningen erhåller Projektstöd om 15 000kr, Stockholms Fotbollförbund fakturerar en del av 

utbildningskostnaden beroende på antal valda utbildningar. Resterande medel används av föreningen 

som stöd för övriga omkostnader (föreläsningskostnader, lokal, förtäring etc.).  

Ansvarig i föreningen för detta är …………………………………………  

Ansvarig på StFF: Kicki Bellander, kicki.bellander@stff.se eller 08-444 75 57. 

mailto:kicki.bellander@stff.se

