Dags för
Landslagets
Fotbollsskola
2018!
Så här arrangerar er förening årets upplaga.

Ett blågult år med ER
förening som nyckelspelare.
Det är dags för den sextonde upplagan av Landslagets
Fotbollsskola! Och vi har ett viktigt men roligt arbete framför
oss. Tillsammans ska vi arbeta för att få fler barn att upptäcka
glädjen i fotbollen. Helt utifrån barnens behov, förutsättningar
och förmåga. Tillsammans med era engagerade tränare och
ledare skapar vi en schysst miljö, med mycket spelglädje som
får spelare att vilja fortsätta långt upp i åldrarna.

Nytt för
2018!

I år är det dessutom VM-år. Då känns färgerna gul och blå
starkare än någonsin. Ett perfekt tillfälle att väcka intresse
och värva nya fotbollsspelare till föreningen.
Efter 15 år som Sveriges största och blågulaste fotbollsskola
har vi lärt oss mycket och bistår gärna med all hjälp ni behöver.
Vi ses på planen!

• Nya övningar och ny teori som är bättre anpassad för yngre.
• Unika upplägg för tre olika spelargrupper (6-7 år, 8-9 år, 10-12 år).
• Gratis tillgång till digitalt utbildningsmaterial med övningar och teori.

Så blir ni arrangörer
Anmäl er förening

Så syns ni

Anmäl er förening på landslagetsfotbollsskola.se, där får
ni en egen sida där ni kan hantera alla uppgifter rörande
fotbollsskolan.

På sajten hittar ni även nedladdningsbart material som hjälper
er att marknadsföra fotbollsskolan, såsom broschyrer, affischer
och annonser.

Så håller ni koll
Självklart ska Landslagets Fotbollsskola vara lätt att
administrera. På sajten håller ni koll på anmälningar, mailar
föräldrar, delar in barnen i grupper och beställer spelarpaket.
Allt ni behöver för att fotbollsskolan ska fungera smidigt helt
enkelt.

Varje ledare utbildas!
Varje ledare för fotbollsskolan får tillgång till Landslagets
fotbollsskolas egen ledarutbildning, helt anpassad efter
fotbollsskolan unika förutsättningar.

Har du frågor?
Er förenings lokala distriktsförbund hjälper till under hela resan med fotbollsskolan.
För mer information och distriktens kontaktuppgifter, besök landslagetsfotbollsskola.se.

Blågula spelarpaketET
– det här ingår
Tränare och ledare utrustas med funktionströja, t-shirt och shorts i
samma fina material som våra landslag har. Självklart får de också intyg
för sina insatser i fotbollsskolan. Ett ledarpaket inklusive en vattenflaska
ingår i priset för var tionde anmäld spelare.
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299:

Spelarna får dra på sig den blågula tröjan och spela med en boll
med årets VM-design. De får också en vattenflaska, ett diplom och
landslagskortet som är laddat med fina erbjudanden.
Allt för bara 299 kr/spelare.

-

Paket till varje spelare med t-shirt,
fotboll och vattenflaska. Värde 437: -

Funktionströja, t-shirt, shorts
och vattenflaska. Värde 1497: -

Våra medspelare
Svenska Fotbollförbundet har äran att samarbeta med några av Sveriges
starkaste varumärken. De är oerhört viktiga för oss i vårt arbete och gör
det möjligt för svensk fotboll att synas i världen.

Tillsammans skapar
vi Sveriges bästa
fotbollsskola!
Landslagets Fotbollsskola grundar sig i fotbollens spela, lek och lär. Där barnens bästa står
i centrum. För det arbetet och för att tiden på skolan ska bli lärorik och kul för alla, behövs
rätt förutsättningar för tränare och ledare. Därför rekommenderar vi att alla tränare går en
tränarutbildning som omfattar bland annat konsten att bygga lag, barnens behov, ledarskap,
lekar och planering. Ett bra sätt att kvalitetssäkra fotbollsskolan samtidigt som tränaren får en
bra språngbräda för en framtida karriär. För frågor gällande ekonomiskt stöd för utbildningen,
kontakta ert distriktsförbund.
Som arrangör av Landslagets Fotbollsskola kan ni fånga nyfikna barn och hitta nya ambitiösa
tränare och ledare i er egen förening. Efter 15 år som Sveriges största och blågulaste fotbollsskola
har vi lärt oss mycket och kan bistå med all hjälp ni behöver. Idag är det över 500 föreningar som
arrangerar Landslagets Fotbollsskola – men fler ska vi bli.
Läs mer och anmäl er förening på landslagetsfotbollsskola.se.

Svenska Fotbollförbundet, Box 1216, 171 23 Solna, Telefon 08-735 09 00, svenskfotboll.se

