KRITERIER FÖR UTBILDNINGSBIDRAG FRÅN ÅFF
UEFA Basic Level
Åländska tränare kan genom sin förening ansöka om bidrag från ÅFF för deltagande i
officiell fotbollstränarutbildning. I den skriftliga ansökan som ska vara ÅFF tillhanda i god
tid innan kursen startar ska framgå:
-

tränarens namn, förening, ålder och tidigare utbildning
tränarens nuvarande uppdrag inom föreningen
kursens namn, plats, datum och kostnad
tränarens mål med sin tränarverksamhet

Beslut om bidrag beslutas av ÅFF:s styrelse. Om ovanstående kriterier uppfylls ska
principen vara att ÅFF står för kursavgiften. I denna kostnad ingår inte resekostnader och
inte heller eventuella extra kostnader för övernattning och mat. ÅFF står heller inte för
kurskostnaden för kurser eller motsvarande kurser som erbjuds på Åland.
UEFA Advanced Level samt Professional level
Åländska tränare kan genom sin förening ansöka om bidrag från ÅFF för deltagande i
officiell fotbollstränarutbildning tillhörande UEFA Advanced level och Professional level. I
den skriftliga ansökan som ska vara ÅFF tillhanda i god tid innan kursen startar ska framgå
samma information som i ansökan till Basic Level-utbildning med följande tillägg och
kommentarer:
-

tränaren ska ha minst två säsongers dokumenterad tränarerfarenhet på minst div. 3
nivå Herrar, div. 1 nivå Damer eller elit junior (t.ex. förbundstränare inom ÅFF)

-

tränaren ska noggrant redogöra och motivera för varför han/hon vill gå kursen och
hur det eventuellt kan gynna den åländska fotbollen i framtiden

-

tränaren ska beskriva sin karriärplan inom tränarrollen och specificera vilka mål
han/hon vill uppnå

-

tränaren ska göra en bedömning av vilka ytterligare kurser han/hon planerar att gå
i framtiden

-

Föreningen rekommenderar ledaren till kursen, och därigenom också garanterar att
tränaren fortsätter tjäna den åländska fotbollen under de närmaste tre åren. Annars
blir föreningen återbetalningsskyldig på det belopp som tilldelats i bidrag från ÅFF

Beslut om bidrag beslutas av ÅFF:s styrelse. Maximalt belopp som kan tilldelas är 50 % av
kursavgiften. Ansökan bedöms alltid från fall till fall av ÅFF:s styrelse.

