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Bra ledare
bygger svensk
fotboll och vi
bygger Sverige.
Vi vet att ett bra ledarskap kan förändra världen. Och i
vår värld börjar det med goda förebilder på hemmaplan,
där barn och ungdomar inspireras till att ta rätt beslut.
Om vi på Woody Bygghandel kan vara med och bidra till att fler bra
beslut fattas, har vi gjort något gott i samhället. Tankegången är enkel.
När vi har motiverade ledare som engagerar sig i ungdomarna, då
tycker ungdomarna det är roligt att spela fotboll. När något är kul, lägger
man gärna mer tid på det. Och då blir det mindre tid över till bus och
andra stökigheter.
Det ligger i vårt intresse att utbilda och premiera gott ledarskap.
Bra ledare behövs i näringslivet, inte minst i vår bransch där vi bidrar
till att bygga livskraftiga samhällen.
Vi tror att bra ledare gör skillnad, oavsett om de befinner sig på
eller utanför plan.

De riktiga
fotbollshjältarna
är de som står
utanför planen.
Det finns de som trotsar regn och mysiga hemmakvällar
för att öva tillslag med några tolvåringar. Som istället för
att hänga framför datorn, hellre planerar morgondagens
träningspass och lördagens matchuppställning. Som ägnar
lunchrasten åt att fundera ut en ny frisparkskombination
och hur laget ska få råd att åka på träningsläger.
Den här gruppen tränare och ledare är ovärderliga för fotbollen och
bidrar till att fler tjejer och killar väljer att stanna kvar och utvecklas
inom sporten. Det är avgörande för att svensk fotboll ska stå stor och
stark även i framtiden.
Det är för att uppmärksamma deras fina insats som Woody Bygghandel
och Svenska Fotbollförbundet har instiftat Woody Ungdomsledarstipendiet. Genom stipendiet vill vi ge tränare mer inspiration i vardagen
och, kanske framför allt, ge dem vårt varma tack för att de orkar stå
där längs långsidan och peppa våra ungdomar.
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”Att det var så här stort kunde jag
aldrig drömma om. En riktigt användbar
utbildning. Tack, tack, tack!”
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Titta noga. De du ser här har alla premierats med Woody
Ungdomsledarstipendiet för sin alldeles speciella förmåga
att engagera våra fotbollsspelande ungdomar. Några av
dem kommer att ha fostrat framtidens Källström, Schelin,
Isaksson och Seger och bidragit till att svensk fotboll växer
med nya framgångar.
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Här är några
av ALLA våra
stipendiater!

två kunskapsdagar utöver
det vanliga.
De som får utmärkelsen Woody Ungdomsledarstipendiet
vinner varken pengar eller medaljer. Istället föräras
de högsta respekt och två fullspäckade kunskapsdagar
signerade Svenska Fotbollförbundet.
Idén är att inspirera och förmedla ny kunskap från några av
de främsta tränarna och ledarna inom svensk fotboll. Kunskap
som i sin tur kommer spelarna och klubben till glädje.

”Jag hade ingen aning om att
jag var nominerad! Det var en kick
att få stipendiet, att få åka till
Göteborg, att träffa Erik Hamrén
och andra tränare som befinner sig
i samma situation som jag.”
Stipendiaterna får en djup inblick i den nya Spelarutbildningsplanen
och får konkreta tips på träningsmetoder. De får lyssna till några
av de främsta profilerna inom svensk fotboll – förbundskaptener,
riksidrottsinstruktörer, beteendevetare och fysiologer. De får också
ta del av spelarlegenderna och stipendieambassadörerna Patrik
Andersson och Victoria Sandell Svenssons egna erfarenheter
av sina olika tränare. Och framför allt får de ett helt nytt nätverk
av likasinnade.
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mans med Svenska Fotbollförbundet upp-

ammar vi den fantastiska insats som landets

Att bra tränare och ledare har
betydelse för spelarkarriären
vittnar många landslagsspelare
om. Men även om inte fotbollen
leder till en elitsatsning, så minns
vi personer och personligheter
som har engagerat sig lite extra
– personer som kanske har
givit dig högre självförtroende,
bättre självkänsla och en större
förståelse för andra människor.
Två legender som vet vikten av
inspirerande tränare är Patrik

Andersson och Victoria Sandell
Svensson. De har båda fantastiska
fotbollskarriärer bakom sig och
har valt att stå som ambassadörer
till Woody Ungdomsledarstipendiet – just för att uppmuntra
den fina insats som tränare gör
runt om i landet. Vilken tränare
som har betytt mest för dem,
är en fråga du själv skulle kunna
ställa till dem om du får stipendiet.

Vi är med
och stöttar
framtidens
ledare.
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m föregår med gott exempel när det gäller att

ungdomstränare gör för våra fotbollsspelande tjejer

och inspirera nästa generations fotbollsspelare.
vi tror att bra ledare gör skillnad, oavsett om

finner sig på eller utanför plan.

n, ambassadör för Woody Undgdomsledarstipendiet och uttagen i UEFAs världslag 2001.

ollen-vinnare, Champions League-mästare med FC Bayern München och VM-brons med landslaget 1994.

Patrik
andersson...
... är en av Sveriges bästa mittbackar
genom tiderna. Han var lagkapten i
landslaget under många år, vann guldbollen 1995 och 2001 och blev Champions League-mästare med FC Bayern
München. Patrik var också en del av
det omtalade VM-bronslaget 1994.

Victoria
Sandell
Svensson...
... är en av Sveriges bästa spelare
genom tiderna. Hon har målrekordet i
en landslagsmatch genom sina fem mål
i matchen 2007 mot Rumänien och har
för sina imponerande fotbollsinsatser
belönats med diamantbollen 1998 och
2003. Victoria har efter 166 landskamper ett EM-silver och ett VM-silver.

och killar. Woody Ungdomsledarstipendiet premierar
de som föregår med gott exempel när det gäller att

utbilda och inspirera nästa generations fotbollsspelare.

För att vi tror att bra ledare gör skillnad, oavsett om
de befinner sig på eller utanför plan.

Victoria Sandell Svensson, ambassadör för Woody Undgdomsledarstipendiet och en av Sveriges bästa spelare genom tiderna.
Tvåfaldig diamantbollen-vinnare, har 166 landskamper i blågult och vunnit silver i både EM och VM.

Nominera din tränare
till Woody Ungdomsledarstipendiet i år!
Mellan den 1 maj och 31 augusti kan du nominera
en tränare eller ledare som du tycker är ett föredöme.
Kriteriet för att kunna ansöka om stipendiet är att ungdomsledaren:
• Har minst 3 års erfarenhet som ungdomsledare
i en förening
• Är tränare/ledare för ett lag i åldersklassen 12–15 år
•	
Tillhör en breddförening (ej elitförening i dam- och
herrallsvenskan samt Superettan)
Nominera till Woody Ungdomsledarstipendiet via svenskfotboll.se. Fyll i
det digitala nomineringsformuläret och motivera valet av din kandidat.
Ansökningar selekteras av respektive distrikt inom Svenska Fotbollförbundet.
Distrikten föreslår sedan en eller flera lämpliga kandidater och den slutgiltiga
uttagningen sker av representanter från Svenska Fotbollförbundet och
Woody Bygghandel. Stipendiaterna offentliggörs under september i år.
Stipendiaterna premieras med två fullspäckade kunskapsdagar signerade
Svenska Fotbollförbundet. Under ledning av några av de främsta tränarna
och ledarna inom svensk fotboll, får stipendiaterna lära sig nya metoder
och trender. Men även en unik möjlighet att nätverka med likasinnade
tränarkollegor från hela Sverige. Vem tycker du har gjort sig förtjänt av
lite mer uppmärksamhet?

Nominera redan nu
på svenskfotboll.se

