
 

Svenska Bandyförbundets Högre Ledarutbildning 
 
 

 
 

Svenska Bandyförbundet arrangerar tillsammans med Bosön Idrottsfolkhögskola förbundets 

Högre Ledarutbildning. Utbildningen genomförs under 1,5 år mellan augusti 2020 – 

december 2021, studietakten är 50 %. Studierna genomförs övervägande via internet samt  9  

fysiska träffar (fredag-söndag). Utbildningen varvar teoretisk kunskap med praktisk 

kompetens. 

Utbildningen startar helgen den 21 - 23 augusti 2020. 
 

Efter genomförd utbildning erhåller kursdeltagaren elittränarcertifiering. 
 
 

SYFTE 

Förbundet öppnar dörren för en ökad satsning på kvalitativ ledarutbildning där bandy varvas 

med ledarskaps-, prestations- och träningslära. Utbildningens primära syfte är att utbilda och 

utveckla tränare och ledare. 

 
 

MÅLGRUPP 

Utbildningen vänder sig till dig som vill satsa hårt på en karriär inom bandy eller andra 

uppdrag med fokus på ledarskap. 

 
 

UTBILDNINGENS MÅL 

Efter genomförd utbildning ska du kunna arbeta som ledare eller tränare inom svensk 

elitbandy eller som ledare i annan organisation både inom och utanför idrotten. 

Du ska även kunna leda och utveckla verksamheter inom exempelvis idrottsrörelsen såsom 

den kommunala idrotts- och fritidssektorn och privata kommersiella organisationer inom 

idrottsområdet. 

Fokus ligger på det aktiva ledarskapet där du ständigt utvecklar din ledarroll. 



 

 
 
 

UTBILDNINGENS INNEHÅLL 

De delar av utbildningen som fokuserar på bandy innefattar ett praktiskt ledarskap i ett lag. 

Du kommer samtidigt studera olika teoretiska ämnen med syfte att ge dig en bred och 

innehållsrik ledarutbildning. 
 
 

Bandy 

Coaching/ledarskap 

Fysiska tester 

Idrottspsykologi 

Isfys 

Kommunikation 

Videoanalys 

Mediahantering 

Metodik 

Teambuilding 

Träningslära 

Träningsplanering  

Kost och 

näringslära 

 
 

 

GENOMFÖRANDE 

De fysiska träffarna sker på en folkhögskola eller i anslutning till ett evenemang. Bortsett 

från den fysiska mötesplatsen får du räkna med att studierna kräver 6–8 timmar per vecka 

via distansarbete på internet. 

 
 

INTYG 

För att erhålla godkänt intyg efter avslutad utbildning krävs att du uppnår fastställda krav på 

såväl den praktiska som teoretiska delen av utbildningen. Du måste även ha närvarat vid de 

obligatoriska träffarna. 

 
 

EKONOMI 

Deltagaravgiften är 28 400 kronor och inkluderar internat med helpension samt litteratur. 

Avgiften betalas vid två tillfällen med halva kostnaden vid varje. Den första betalningen ska ske 

innan kursstart. Du betalar själv för rese- och transportkostnader samt egen utrustning. 

Undervisningen är kostnadsfri. 

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN. 



 

OMFATTNING 
 

Utbildningen pågår under 1,5 år där varje läsår är 40 veckor långt. Studierna bedrivs på 

halvfart och distans. Läsåret startar 2020-08-21 och slutar 2021-12-12. 

Utbildningen förutsätter aktivt och regelbundet deltagande, såväl vid de fysiska träffarna som 

på nätet. 

 
 

VEM KAN SÖKA? 

Du ska fylla 18 år senast under antagningsåret. Det finns 24 platser till utbildningen. 
 
 

ANSÖKAN 

Ansökan ska innehålla: 
 

Namn 

Personnummer 

Hemadress 

Förening 

Mailadress 

Mobilnummer 

Meriter o utb. 

 
 

Du ansöker via mejl till Kjell Edberg, kjell.edberg@svenskbandy.se, senast den 30 juni 2020 
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