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BAKGRUND
Som en konsekvens av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) så kommer en ny tränarutbildning för junior
& seniorledare att ersätta den nuvarande BLOCK- stegen. I likhet med den nya barn &
ungdomsledarutbildningen har diskussioner och insamling av synpunkter och tankar genomförts vid ett antal
tillfällen, med bl.a. nuvarande Förbundsinstruktörer, utbildningsansvariga och administrativ personal på SDFnivå. Allt för att den nya utbildningen ska få rätt struktur och innehåll för att möta det behov som finns hos
våra junior & seniorledare.
En stor nyhet är att SIBF:s utbildning får en tydlig koppling mot Högskolan och det internationella
tränarsamfundet, ICCE:s sätt att ”certifiera” kunskap på. Detta medför bl.a. att utbildningarnas utseende och
genomförande får en annan form än de tidigare BLOCK-stegen samt att kraven på dokumenterad kunskap ökar.

SIU-KOPPLING
Utbildningen är anpassad utifrån den nivå som tränaren befinner sig på enligt spelarutvecklingsmodellen i SIU.
Det innebär tre olika nivåer, brun (bredd), svart (junior ELIT) och guld (senior ELIT). Se figur 1 nedan.
Likt våra barn & ungdomsledarutbildningar är en Grundutbildning (GU) obligatorisk, GU blir det första
utbildningstillfället för en ny ledare. Därefter finns det olika fördjupningsutbildningar att välja mellan, som alla
är indelade enligt Svensson-modellen i SIU. Se figur 2.

Figur 1. Spelarutvecklingsmodellen.

Figur 2. Svenssonmodellen.

ICCE – The International Council for Coach Education
ICCE är ett internationellt icke -vinstdrivande tränarsamfund med rötter i Kanada vars uppdrag är att
marknadsföra/stödja tränarskapet som ett internationellt accepterat yrke. Målsättningen är att det skall bli
enklare att kunna samarbeta och arbeta över världens gränser inom yrket tränarskap. Genom ett
certifieringssystem kopplat till högskolepoäng (HP) blir det lättare att översätta certifierad kunskap mellan
länder.

BOLOGNAPROCESSEN
Bolognaprocessen är ett internationellt samarbetsprojekt inom grundutbildning och forskarutbildning som
undertecknats av 45 länder. Den svenska högskolereformen 2007 är en direkt konsekvens av
Bolognaprocessen. Den 25 maj 1998 undertecknade Frankrikes, Italiens, Storbritanniens och Tysklands

ministrar för högre utbildning en gemensam deklaration i samband med firandet av Parisuniversitetet
Sorbonnes 800-årsjubileum.
Fler länder än dessa fyra ville dock ansluta sig till arbetet med syfte att öka tydlighet och jämförbarhet inom
och mellan de olika europeiska utbildningssystemen. Detta ledde fram till ett möte i Bologna sommaren 1999.
Där undertecknades det som kom att kallas Bolognadeklarationen av 29 länder; samtliga EU:s medlemsländer,
EFTA-länderna (European Free Trade Association) samt flertalet länder i Öst- och Centraleuropa. Syftet var en
fortsatt utveckling av det europeiska samarbetet inom högre utbildning och framför allt att främja
studenternas rörlighet mellan de europeiska utbildningssystemen och på arbetsmarknaden.
Med innebandyns nya utbildningsstruktur är det alltså möjligt att erhålla en internationellt erkänd titel som
coach, gångbar i många länder i Europa som deltar i projektet.

STRUKTUR - Junior & Seniorledarutbildning

GRUNDUTBILDNINGEN (GU) - Kurstart fr.o.m. augusti 2013.
Grundutbildningen behöver genomföras av alla tränare oavsett tidigare erfarenhet med ett undantag - tränare
som gått Grundutbildningen i den nya barn & ungdomsledarutbildningen. GU på junior & seniornivå är en
webbaserad kurs av Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU). Kursen avslutas med ett test där tränaren får
visa på sina kunskaper i SIU:s grunder och filosofi.
Vid godkänd kurs har tränaren kvalificerats sig för att anmäla sig till fördjupningskurserna.

BRUN NIVÅ - Kurstart fr.o.m. oktober 2013.
Utbildningen på BRUN nivå vänder sig till ledare inom bredd/motion på junior & seniornivå. Med bredd/motion
menas icke satsande junior - och seniorlag. På seniornivå kan tränare till lag i distriktslagsserierna gälla som en
generell bedömning.

SVART/GULD NIVÅ

STEG 1 (innebandyspelaren, spelsystemet, atleten, människan, spelsystemet)
Utbildningen på SVART/GULD nivå vänder sig till dig som är ledare för ett junior eller seniorlag med ambitioner
på både utveckling och resultat. Ledare för lag i någon av förbundsserierna kan ses som en generell
rekommendation.
Exempel på en fördjupningsutbildning.
Kursstart
15 okt

Arbete i hemmiljö

Fysisk träff

Arbete i hemmiljö

1-3 dec

Examinering
15 jan

Den fysiska träffen omfattar 20 utbildningstimmar a´60 min. Fördelat på 25 % praktik, 25 % föreläsning samt 50
% diskussion/erfarenhetsutbyte.

STEG 2 (innebandyspelaren, spelsystemet, atleten, människan, spelsystemet)
Kursen arrangeras av SIBF och startar upp maj 2014.
Steg 2 motsvarar dagens Elittränarutbildning, ETU och omfattas av 800 utbildningstimmar. Till skillnad mot Steg
1 så läser man samtliga fördjupningsmoduler i samma kurs. Kursen är 16 månader lång och innefattar fyra
fysiska träffar samt studier och praktik i sin tränarvardag. För att kunna anmäla sig till Steg 2 utbildningen krävs
det att deltagaren är godkänd på Steg 1 nivå.

VALIDERING STEG 1 & 2 - Validering arrangeras av SIBF och startar upp oktober 2013.
Tränare med tidigare utbildning, antingen genom SIBF eller genom annat läroverk, har i den nya
utbildningsstrukturen möjlighet att validera sin kunskap/erfarenhet. Att validera sin kunskap betyder att man
skall visa på sin kunskap. Validering sker genom utförande av uppgifter som är kopplade till de lärandemål som
kurserna innehåller.
Man kan inte validera enstaka fördjupningsutbildningar utan validerar endast mot Steg 1 eller 2. En deltagare
som önskar validera mot något av stegen fyller i en särskild blankett där han/hon får redovisa för sina tidigare
utbildningar och erfarenheter. Redovisade utbildningar skall styrkas genom intyg. En bedömning sker på SIBF
och deltagaren erhåller därefter en individuell utbildningsplan.
Generella rekommendationer:
Block 1-2 utbildade – Gå utbildningen från start
Block 3-4 utbildning – Validera mot Steg 1
ETU utbildning – Validera mot Steg 2
Annan utbildning (exempelvis högskola av idrottslig karaktär) – Individuell bedömning genom SIBF.

