
Frågor om utbildningen? 
Johan Fallby	 	     Markus Johannesson	 Anna Kellermalm Fallby 
+46 725-776050	     +46 737-193346	 	 +46 707-986050

Ditt Unika Ledarskap (DUL)

Utbildningen i kortformat 
Var? Park Hotell, Mariehamn 
När? Start lördag 27 aug kl 09.00, slut söndag 28 
aug kl 13.00. 
För vem? Tränare från alla idrotter med ambitioner 
att utveckla det egna eller föreningens ledarskap. 
Sista anmälan? Fredag den 1 augusti 2022. 
Kostnad?  
Anmälan Åland och Finland faktureras efter 
anmälan. 
Se information för anmälan på sista sidan.  
Anmälan Sverige 
Svenska deltagare betalar via faktura eller svensk 
länk. Se information för anmälan på sista sidan. 
Övrigt? Middag lördag kväll samt övernattning 
tillkommer och kan bokas separat vid anmälan.

Vad ingår i utbildningen?  
! Skriftlig feedbackrapport på hur dina idrottare 
upplever ditt ledarskap genom det pedagogiska 
verktyget Ditt unika ledarskap (mer info här). 
! Utbildningsmaterial och handlingsplan för vidare 
utveckling på hemmaplan. 
! Handledning av idrottspsykologiska rådgivarna 
Ulrika Billme, Johan Fallby och Elin Pedersen. 
! Erfarenhetsutbyte om ledarskap med andra 
tränare/ledare i olika idrotter.

Det effektiva ledarskapet 
Hur skapar du en hållbar och framgångsrik miljö i din 
träningsgrupp eller lag? Vad kan du göra för att behålla så många 
idrottare som möjligt? Hur kan du ge ditt bästa i tävling och 
match, försöka vinna, men samtidigt brottas med utmaningen att 
hitta rätt i begrepp som talang och nivåindelning? Svaret är 
skickligt ledarskap och goda relationer. 
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https://static1.squarespace.com/static/5f34f43f9fd2396b36e8210d/t/615ef0fb300af379b6856147/1633612028270/Beskrivning+DUL.pdf
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Hur går utbildningen till? 
1. Den 10 augusti får du en unik länk från 2motiv8 som du delar till spelarna i laget du tränar. 
2. Minst 75% av idrottarna i ditt lag/gruppen ska ha besvarat frågorna innan den 24 augusti.  
3. Din feedbackrapport från idrottarna genereras och skickas till dig den 26 augusti.  
4. Utbildningen utgår från din feedbackrapport och kombinerar teori, handledning, erfarenhetsutbyte, 

work-shop och eget arbete.  
5. Du arbetar fram en handlingsplan med cirka fem prioriterade ledarskapsbeteenden att omgående 

börja jobba med på hemmaplan. 
6. Avslutningsvis får du en plan över vidmakthållande, det vill säga tips om hur du kommer igång 

med träning och utveckling på hemmaplan.

Utbildningen

Praktisk metod i ditt tränarskap 
Ditt unika ledarskap (DUL) hjälper dig att långsiktigt bygga ledarskapet genom teori och praktik i 
transformerande ledarskap, självbestämmande motivation, prestations- och resultatorientering samt 
organisation, förväntningar och feedback i ledarskapet. 
Den här utbildningen fokuserar på ledarskapets betydelse i din roll som tränare i idrotten. Genom ett 
tydligt ledarskap byggt på dina ledarskapsbeteenden stärks din grupp eller. laget i sitt kort- och 
långsiktiga arbete. Här ges konkreta exempel på hur tränare och ledare tillsammans kan skapa en 
sund och utmanande idrott genom en forskningsbaserad metod.  
Låter det krångligt? Nej, tvärtom. Utbildningen är mycket konkret och ger dig en handledning till just 
ditt ledarskap. Det bygger på idrottspsykologi, pedagogik och kognitiv beteendeterapi (KBT). Samt 
ditt engagemang och vilja att utvecklas. 

Mer info om utbildningen på 2motiv8 hemsida.

http://www.2motiv8.se/fr-dig-som-deltagare-dul


Program

Lördagen den 27 aug 2022

09.00 Välkomna Team 2motiv8

09.15 Team 2motiv8 och processen Elin Pedersen

09.45 Beteende Team 2motiv8

11.00 Transformerande ledarskap, del 1 Johan Fallby

12.00 Lunch

13.00 Transformerande ledarskap, del 2

14.00 Självbestämmande motivation Ulrika Billme

16.00 Fika

16.30 Tävling, prestations- och resultatorientering Elin Pedersen

18.00 Återhämtning

Söndagen den 28 aug 2022

09.00 Förväntningar, feedback och organisation Johan Fallby

10.30 Att utvecklas i din förening, vidmakthållande Team 2motiv8

11.00 Fika

10.30 Att utvecklas i din förening, vidmakthållande Team 2motiv8

13.00 Mingel, återhämtning och hemresor

September och oktober 2022 - Träning och vidmakthållande

12-18 sep Den sunda och utmanande idrottsmiljön Film

22 sep Vidmakthållande - en uppföljning Webbinar

3-9 okt Talang och elit Film

18 okt Vidmakthållande - hur fortsätter jag? Webbinar

© 2motiv8 (2022)



Beställ ditt hotellrum via oss 
Reservera ett hotellrum samtidigt som du anmäler dig till utbildningen. 
Vi bokar in dig på hotellet och du betalar det på plats när du checkar ut. 
Pris: 	 Enkelrum/natt 	 116€ / 1.250 sek 
 	 Dubbelrum/natt 	 136€ / 1.475 sek 

Var med på middag tillsammans med utbildare och deltagare, lördag kväll klockan 19.30. 
Två-rätters middag på Hotell Arkipelag exklusive dryck till priset av 48€ / 525 sek

Frågor om hotellbokning samt middag? 
Lena Eriksson, Ålands Idrott	 	  
+358 457-3421974 eller lena@alandsidrott.ax 

Anmälan

Anmälan 
A) Om du anmäler dig från Åland eller Finlands fastland, använd den här länken.  
Kostnad utbildning 340€.  
Anmälan för hotell och middag på lördag kväll finns på länken. Resa arrangeras av deltagaren själv. 

B) Om du anmäler dig från Sverige, använd länken här.  
Kostnad utbildning 3.400 sek. 
Anmälan för hotell och middag på lördag kväll finns på länken. Resa arrangeras av deltagaren själv.
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mailto:lena@alandsidrott.ax
https://forms.gle/MB7rDwGcUsd6R8kV8
https://www.2motiv8.se/webshop-1

