Information om tränarlegitimeringskrav
i SHE och Handbollsligan säsongen 2018-19
Beslut:
SHF Styrelse har beslutade följande den 13 oktober 2015:
Att införa krav from säsongen 2018-19 på att minst en tränare per lag i SHE och Handbollsligan är TS3utbildad. 1 September 2018 börjar licenskravet gälla.
Beslutet föregicks av att Svensk Elithandboll sa ja till detta förslag. Detta skedde på SEH möte i samband
med SM-finalerna i maj 2015. På det mötet var alla elitserieklubbar (Dam och herr) representerade.
Information om legitimeringskravet har mailats ut till samtliga föreningar 22 januari 2016 samt ligger
publicerat på www.svenskhandboll.se from febr 2016.

Fördelar med TS3-krav på tränare i SEH och Handbollsligan 2018-19
–

Utbildade tränare är en kvalitetssäkring

–

Det blir en viktig motor för utvecklingen av Svensk Handboll.

–

TS3-kravet i Europeiska Cuper blir inget problem eftersom alla lag uppfyller kravet

Hur blir det en Viktig motor för
utvecklingen av Svensk Handboll?
•

Fler tränare utbildar sig eftersom
många tränare strävar efter att bli
elitserietränare.

•

Fler utbildade tränare ger bättre
tränare - vilket ger bättre spelare

•

Bättre spelare ger bättre handboll
- vilket ger en bättre produkt att
sälja.
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Påvisade Resultat av Legitimeringskravet vid USM
o

Antalet USM-lag med adekvat utbildade tränare ökade från 46,5% till 88% på två år.

Tidsplan för att utbilda en befintlig Elitserietränare
Scenario 1 - Om tränaren inte har TS2-utbildning
Om tränaren inte har TS2-utbildning, så behöver hen först gå TS2:an innan hen får börja på TS3utbildningen. Om hen ska hinna utbilda sig till säsongen 2018-19 bör hens tidsplan se ut så här:
1. April-juni 2017 kontakta ditt SDF (exempelvis Skånes Handbollsförbund) och hör när de startar
nästa TS2:a.
2. Gå TS2:an senast säsongen 2017-18.
3. Januari-februari 2018 ansök till TS3:an hos SHF även om några helger av TS2:an återstår att
genomföra under våren.
4. Juni 2018 gå del 1 av TS3:an i fyra dagar.
5. Juni 2019 gå den avslutande del 2 av TS3:an i fyra dagar.
6. 1 September 2018 börjar licenskravet gälla i Elitserien. De som genomfört del 1 på TS3:an juni
2018 får dispens under säsongen 2018-19, så de kan slutföra utbildningen i juni 2019.
Scenario 2 - Om tränaren har TS2-utbildningen eller gamla HTU-utbildningen
1. Jan 2018 ansök till TS3:an hos SHF.
2. Juni 2018 gå del 1 av TS3:an i fyra dagar.
3. Juni 2019 gå den avslutande del 2 av TS3:an i fyra dagar.
September 2018 licenskravet börjar gälla i Elitserien. De som genomfört del 1 på TS3:an juni 2018 får
dispens under säsongen 2018-19, så de kan slutföra utbildningen i juni 2019.

Lennart Söderström
SHF utbildningskonsulent

Stockholm
11 april 2017
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