Tränarlegitimeringskrav vid
USM och Sverige Cupen/JuniorElit Cupen

Historik:
En enkätundersökning bland alla USM-lag 2010 visade att endast 30-40% av USMlagen har en tränare med adekvat utbildning. Detta trots över 10 år med frivilliga
rekommendationer.

Varför detta Beslut?
1. Efter Patrik Sjöbergs avslöjande bok, så har ett flertal exempel på olämpliga
idrottsledare lyfts fram i media. Detta gör att föräldrar och kommuner ställer högre
krav på att vi har utbildade ledare. Ett flertal kommuner ställer numera krav på att
föreningarna ska ha utbildade ledare om man ska få kommunala bidrag.
2. Vad avgör vilken idrott spelaren väljer och om hon fortsätter i tonåren?
Svar: Spelaren väljer den idrott där hon utvecklas och trivs och det är bara
kompetenta ledare som kan åstadkomma detta.
3. Vi får fler, bättre och nöjdare ungdomsspelare och föräldrar till handbollen.
4. Vi får nöjdare ledare eftersom de kan utveckla spelarna och skapa trivsel i gruppen.

5. Vi får på sikt ett bättre landslag och bättre handboll på alla nivåer.
6. Våra konkurrenter innebandy, basket och ishockey har redan genomfört detta. Vi
vill inte att barnen/föräldrarna väljer en annan idrott för att vi inom handbollen inte
har utbildade ledare.
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Följande Beslut gäller from 1 maj 2014
Fr o m säsongen 2014/15 ska samtliga lag som deltager i Ungdoms-SM och Sverige
Cupen/JuniorElit Cupen ha minst en huvudtränare som genomgått eller påbörjat sin
utbildning enl. följande:
B-ungdom lägst TS 1 utbildning
A-ungdom lägst TS 1 utbildning
Juniorer lägst TS 1 utbildning
Lag, som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i USM, men kommer att belastas med en
avgift på 5.000 kr.
Dessa 5.000 kr återfås då föreningen kan uppvisa att aktuell ledare inom ett år genomfört större
delen av adekvat utbildning.

Följande Beslut gäller from 1 maj 2016
Fr o m säsongen 2016/17 ska samtliga lag som deltager i Ungdoms-SM och Sverige
Cupen/JuniorElit Cupen ha minst en huvudtränare som genomgått eller påbörjat sin
utbildning enl. följande:
Juniorer lägst TS 2 utbildning
B-ungdom lägst TS 1 utbildning
A-ungdom lägst TS 1 utbildning
Lag, som inte kan uppfylla dessa villkor får delta i USM, men kommer att belastas med en
avgift på 5.000 kr.
Dessa 5.000 kr återfås då föreningen kan uppvisa att aktuell ledare inom ett år genomfört större
delen av adekvat utbildning.

Hur ska föreningen ha råd med detta?
Föreningen kommer under tre års tid, (from jan 2013), få bidrag från Idrottslyftet för att
finansiera detta.
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