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STRATEGI OCH
PRAKTIK
Enskede IK erbjuder ett kombinerat
strategiskt utbildnings- och
lärlingsprogram för unga personer som
har ett intresse för att prova på
tränarrollen.

Syftet är att lärlingen stegvis
genomgår fotbollförbundets
utbildningar och allt eftersom tar ett
större ansvar för åldersgruppens
träning och utveckling.

Programmet startar med en
introduktion i tränarrollen i en
åldersgrupp bestående av spelare i 1112-årsåldern. Tillsammans med äldre
och utbildade tränare provar
aspiranten på hur det är att träna
ungdomar i fotboll under en period.
Efter perioden sker en utvärdering av
hur det fungerat och av om och hur
aspiranten vill fortsätta.

Efter 4-5 år (året då spelarna fyller 16
år) bildas ett förstalag med de
ungdomar som då visar de främsta
färdigheterna i fotbollsspelet. Om den
unga tränaren har följt med
åldersgruppen fram till dess, vilket är
ambitionen i programmet, och
genomgått nödvändiga utbildningar,
är tanken att den ska ta en aktiv roll i
det laget. Naturligtvis ska det finnas
andra möjligheter för aspiranten att
bidra med sin kunskap och kapacitet
om inte just den lösningen passar.

Förutsatt att det blir en fortsättning blir
aspiranten en tränarlärling och en
utbildnings- och utvecklingsplan
skapas.

DET ÄR ENSKEDE IK SOM REKRYTERAR
ASPIRANTERNA/LÄRLINGARNA,
ANSVARAR FÖR OCH FÖLJER DERAS
UTVECKLING.

PROGRAM
Det är Enskede IK som rekryterar
aspiranterna/lärlingarna, ansvarar för
och följer deras utveckling. I
överenskommelse med en åldersgrupp
och särskild/särskilda mentorstränare
placeras aspiranten i en åldersgrupp
och en provperiod påbörjas.
Provperiodens längd avgörs från fall till
fall men den ska inte vara kortare än en
månad och inte längre än tre månader.
Lärlingen påbörjar provperioden i den
träningsgrupp som mentortränarna
ansvarar för. Så snart som möjligt ska
lärlingen introduceras för övriga
träningsgrupper i åldersgruppen och
börja delta i såväl deras träningar som
gemensamma träningar i
åldersgruppen.
Efter provperioden bestäms om
aspiranten ska bli en tränarlärling. Det
sker tillsammans med mentorstränare
och representanter för klubben
(ungdomssektionen). Utifrån
ambitionsnivå, möjligheter och hur det
fungerar läggs en utbildnings- och
utvecklingsplan upp för lärlingen.

Efter att utbildnings- och
utvecklingsprogrammet påbörjats får
lärlingen betalt av klubben.
Ersättningens storlek beror på
lärlingens engagemang men en
normalersättning under år 2016 är ca
100 kr per träningstillfälle och normalt
bedöms det resultera i ca 800 - 1 000 kr
per månad (ca 8 - 10 träningstillfällen
per månad). Allt eftersom
engagemanget, ansvaret och
utbildningsnivån ökar, så kan
ersättningen öka. Det avgörs från fall
till fall mellan klubben och den unga
tränaren.

AKTIVT DELTAGANDE I
ENSKEDES TRÄNINGAR

PROGRAM
Tränarens utveckling är det centrala
och den ska vara ett av verktygen för
att säkerställa en hög utbildningsnivå
för hela åldersgruppen och inte endast
utgöra en hjälpresurs för ett begränsat
antal spelare och tränare i
åldersgruppen. Därför är det klubben
som rekryterar, planerar och följer den
unga tränarens utveckling.
Den unga tränaren kan också efter viss
utbildning och tillskansad erfarenhet
vara behjälplig med utbildning av nya
tränare och barn som startar
verksamhet i Enskede IK. Det kan
också finnas möjlighet att delta som
instruktör vid av Enskede IK
arrangerade fotbollsskolor och camper.

ENSKEDEMODELLEN – EN
STRATEGISK FÖRUTSÄTTNING
FÖR UTBILDNINGEN

Planen är att den unga tränaren ska
genomgå förbundets för tillfället
aktuella utbildningar och då spelarna i
åldersgruppen fyller 16 år ha
motsvarande UEFA B nivå.
Alla tränare och lagledare i Enskede IK
måste till klubben redovisa ett
registerutdrag från
belastningsregistret. Det gäller även
tränarlärlingarna.
Intresserad, vänligen kontakta:
us@enskedemodellen.se

