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WWW.BASKETUTBILDNING.SE

HEJ,
I denna folder kan du se vad Svenska Basketbollsförbundet erbjuder för
sorts utbildningar. Alla utbildningar innehåller digitala delmoment (kapitel)
och många av utbildningarna innehåller ett utbildningstille, som man behöver
anmäla sig till – dom flesta sker fysiskt på plats men vi erbjuder även
tillfällen via distans. Längst bak hittar du info om hur du loggar in och
anmäler dig till utbildningar.

TRÄNARE
INTRODUKTION UTVECKLINGSTRÄNARE
Introduktion Utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som
utgör den första nivån i utbildningsmodellen för tränare. Utbildningen
riktar sig till dig som är ny som coach eller är intresserad av att bli
coach och vill få en kunskapsgrund att stå på i din nya roll.
GRUND UTVECKLINGSTRÄNARE
Grund Utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som utgör den
andra nivån i utbildningsmodellen för tränare.
Utbildningen omfattar tre träffar med självstudier och
inlämningsuppgifter mellan träffarna.
FORTSÄTTNING UTVECKLINGSTRÄNARE
Fortsättning Utvecklingstränare är en delvis digital utbildning som
utgör den tredje nivån i utbildningsmodellen för tränare. Utbildningen
omfattar fyra träffar med självstudier och inlämningsuppgifter mellan
träffarna.
ELITTRÄNARUTBILDNING/ FÖRDJUPNING UTVECKLINGSTRÄNARE
Dessa utbildningar körs nu på PILOT och löper över drygt två år och
innehåller fyra terminer högskolestudier i 25% studietakt.
Elittränarutbildningen riktar sig till dig som verkar, eller avser att verka
i, högpresterande miljöer på seniornivå.
Fördjupning Utvecklingstränare riktar sig till dig som verkar, eller
avser att verka, i utvecklingsmiljöer på ungdomsnivå.

DOMARE
MATCHLEDARE A
Matchledare A är en delvis digital utbildning som utgör den första
nivån i utbildningsmodellen för domare. Utbildningen riktar sig till dig
som är ny som domare eller är intresserad av att börja döma.
Utbildningen omfattar en träff som föregås av självstudier.
Rekommenderade åldern för att genomgå utbildningen är 13 år.
MATCHLEDARE B
Matchledare B är en delvis digital utbildning som utgör den andra
nivån i utbildningsmodellen för domare. Utbildningen riktar sig till dig
som har viss erfarenhet som domare och är intresserad av att utbilda
dig vidare. Utbildningen omfattar en träff som föregås av självstudier.
Rekommenderade åldern för att genomgå utbildningen är 14 år.
MATCHLEDARE A/B
Matchledare A/B är en delvis digital utbildning som kombinerar den
första och andra nivån i Svenska Basketbollförbundets
utbildningsmodell för domare. Utbildningen omfattar en träff som
föregås av självstudier. Rekommenderade åldern för att genomgå
utbildningen är 14 år.
NIVÅ 1 DOMARE
Nivå 1 Domare är den tredje nivån av domarutbildning och den första
renodlade utbildningen för spel 5 mot 5. Utbildningen omfattar en träff
som föregås av självstudier. Åldersgräns 16 år.
NIVÅ 2 DOMARE
Nivå 2 Domare är den fjärde nivån i vår utbildningsmodell för domare
och motsvarar den tidigare Steg 2 Domare. Utbildningen innehåller
digitala moment, som genomförs individuellt och självständigt, samt
fysiska träffar med reflektion, diskussion och praktik under
handledning. Åldersgräns 18 år.

FUNKTIONÄR
FÖRBUNDSFUNKTIONÄR
Förbundsfunktionärsutbildningen är en digital utbildning för
sekretariatsarbete. Som sista steg i utbildningen finns möjlighet att
/sekretariat i den typ av matcher som kräver licens.
MATCHSTATISTIK
Detta är en utbildning för att föra matchstatistik i programmet FIBA
Livestats och som ligger till grund för statistikförarlicens. Licensen är
ett krav för att föra officiell matchstatistik i de av förbundet
administrerade serier där det används. Utbildningen är helt digital och
innehåller digitala examinationer.

HELT DIGITALA UTBILDNINGAR
CLINICS (SE INSPELADE CLINICS)
DSS – DIGITAL SCORESHEET
SUPERCLINIC – FILMAT MATERIAL
FORTBILDNING FÖRBUNDSFUNKTIONÄR
FORTBILDNING MATCHSTATISTIK
FYSTRÄNING FÖRE PUBERTETEN
FYSTRÄNING UNDER PUBERTETEN
INTRODUKTION FÖRENINGSLEDARE
INTRODUKTIONSUTBILDNING I ANTIDISKRIMINERING OCH NORMKRITIK
REPETITIONSUTBILDNING FÖR DOMARE
SEKRETARIATSUTBILDNING (FÖR UNGDOMSMATCHER)
STREETBASKET CHALLENGE
SVENSK BASKETS RAMVERK FÖR SPELARUTVECKLING
TRYGG BASKET
TRÄNARUTBILDNING RULLSTOLSBASKET
VÄRDERAD RIKTNING
WEBINARIER (SE INSPELADE WEBINARIER)
3X3 DOMARE

INSTRUKTION FÖR ATT ANMÄLA DIG
1. Gå in på www.basketutbildning.se
2. För att kunna se och anmäla dig till kurser så måste du själv skapa en
inloggning om du inte mot förmodan redan har det. Är du osäker på hur
du loggar in eller behöver hjälp med att skapa användare eller korrigera
din mailadress - hör av er till utbildning@basket.se
3. Klicka på ”Glömt lösenord/Ny användare?”
4. Fyll i ditt personnummer (12 siffror) – klicka på Fortsätt.
5. Verifiera din e-post – stämmer e-posten? ”Återställ lösenord”!
6. Ett temporärt (det är giltigt i 48 timmar) lösenord skickas till den
angivna användaren om användaren fanns i systemet till mejladressen
som syntes i punkt 5.
7. Gå tillbaka till inloggningssidan, ange ditt personnummer samt
temporära lösenord du fick i e-posten.
8. Byt lösenord till något som du själv kommer ihåg.
9. Du kan söka den aktuella kursen (t.ex. Matchledare) i rutan
”Sök utbildning”.
10. Du anmäler dig i den nedre fasta fältet ”Anmäl dig till utbildningen” du får upp ett fönster som bekräftar din anmälan. Klicka ”Stäng och
fortsätt”. Gör klart din digitala utbildning och anmäl dig sedan till ett
utbildningstillfälle.
11. Anmäl dig till ett utbildningstillfälle. Under respektive utbildning finns
det ett antal utbildningstillfällen som du också behöver anmäla dig till.
Oftast finns det ett digitalt material som du behöver slutföra innan du kan
anmäla dig till ett utbildningstillfälle.
INSTRUKTIONSVIDEOS PÅ YOUTUBE

Kontakta oss: Utbildning@basket.se

