
DAGS FÖR ÅRETS 
FOTBOLLSSKOLA!
VARFÖR ARRANGERA
FOTBOLLSSKOLA?

varför välja
FOTBOLLSSKOLAN?

ATT ARRANGERA FOTBOLLSSKOLA ÄR 
ENKELT. SÅHÄR GÅR DET TILL:

• Nya spelare
 Ett sätt att locka nya spelare till föreningen.

• Befintliga spelare
 Förstärk motivation och lärande hos 
 föreningens spelare.

• Ledare
 Ge föreningens ungdomsspelare 
 ledarerfarnehet.

• Innehåll för teori och praktik
 Åldersanpassade förslag enligt SvFF:s spelar-  
 utbildningsplan - kvalitetetssäkrar innehållet.

• Administrationssida
 Förenklad hantering av anmälan, betalningar,   
 gruppindelningar och marknadsföring.

• Deltagarmaterial
 Från Adidas med inspiration från landslagen -   
 perfekt under mästerskapssommaren 2021.

• Ledarmaterial
 SvFF:s o!iciella träningskläder.

• Support från distrikt
 Ditt distriktsförbund hjälper till vid alla typer  
 av frågor.

• Matchknattar till landskamperna
 Barnen som går in på planen med spelarna   
 inför landskamper kommer från fotbollsskolan.

• Betalning med swish och betalkort
 Föreningen kan välja att ta betalt för  
 fotbollsskolan redan vid anmälan.

• Erbjudanden partners
 Swedbank  
 Utbildning och digitalt material, trygg miljö
 För ledare, föreningar och föräldrar i  
 samverkan med Swedbank och Friends. 
 Digital utbildning, Ung ekonomi
 För fotbollsskolans ledare om privatekonomi  
 i samverkan med Swedbank. 

 ICA 
 Matinspiration
 ICA ger alla deltagare tips på bra mat i samband  
 med fotbollsskolan.

• Under pandemin
 Ge barnen i ert närområde en sommar att  
 minnas när mycket annat riskerar att ställas in.  
 Tips och goda exempel på hur föreningar  
 Corona-anpassade sina fotbollsskolor 2020  
 "inns på svenskfotboll.se/fotbollsskolan

Svenska Fotbollförbundets o!iciella fotbollsskola

Våra medspelare

Anmäl er förening på
svenskfotboll.se/fotbollsskolan

Registrera fotbollsskola med 
datum, plats pris osv.

Beställ material till   
deltagare och ledare.

Hämta materialet hos  
er valda sporthandlare.

Utbilda ledarna. Ert distrikts- 
förbund hjälper er gärna.

Beställ och ladda ner   
marknadsföringsmaterial.

Glada barn och  ledare   
deltar i fotbollsskolan.

(Ert distriktsförbund stöttar er genom hela processen)
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349:-
Kostnad / deltagare:

Allt detta ingår:  
Deltagarpaket, ledarpaket (var 
10e anmäld spelare), admin & 

support från distrikt

http://svenskfotboll.se/fotbollsskolan

