Att arrangera fotbollsskola är enkelt. Ert lokala distriktsförbund stöttar er genom hela processen. Så här går det till:

4. Beställ tröjor mm till deltagare
och ledare genom några få klick
på sajten utefter de storlekar som
föräldrarna har anmält.
2. Kontrollera föreningens uppgifter
inklusive kontaktuppgifter, adress
och sporthandlare. Registrera sedan
fotbollsskola genom att uppge datum,
tider, pris mm

6. Hämta tröjor, bollar mm hos
den butik ni har valt. Materialet till
fotbollsskolan levereras från och
med 2019 via valfri sportkedja.

svenskfotboll.se/fotbollsskolan
5. Utbildningsmaterial till ledarna
skickas automatiskt till er 2 veckor
innan fotbollsskolan. Glöm inte att
planera in ett utbildningstillfälle
med alla ledare.

1. Anmäl er förening på
svenskfotboll.se/fotbollsskolan
och få tillgång till administrationssidan.

3. Beställ det marknadsföringsmaterial
ni behöver (kostnadsfritt) på sajten.
Öppna sedan webbanmälan och börja
marknadsföra Fotbollsskolan i föreningen,
på skolor och i sociala medier.

Bara för Fotbollsskolan – Spelarmaskotar
Barnen som följer med spelarna in på plan innan landskamper kommer från Fotbollsskolan.
Under föreningens uppgifter uppger ni om ni vill vara med i utlottningen för detta uppdrag.

Våra medspelare
Svenska Fotbollförbundet samarbetar med
några av Sveriges starkaste varumärken.
Tre av dem har valt att gå in med extra engagemang i Fotbollsskolan. Tillsammans med
våra partners strävar vi efter att skapa bästa
möjliga förutsättningar för föreningar.

7. Fotbollsskolan
går av stapeln!

Så här arrangerar er förening årets upplaga.

Tillsammans får vi fler
blågula spelare.
Med Fotbollsskolan vill vi få så många som möjligt att upptäcka glädjen och gemenskapen i fotboll, oavsett nivå.
Att arrangera Fotbollsskolan är ett kul sätt att göra något extra för era spelare och ge föreningens äldre ungdomar
ledarerfarenhet. Samtidigt är det ett ypperligt tillfälle att locka nya spelare till er förening. Fotbollförbundet stöttar
med webbplats för administration, anmälan och marknadsföring samt förslag på innehåll och ledarutbildning.

Anmäl er som arrangör redan idag
För att anmäla er förening gå in på svenskfotboll.se/fotbollsskolan.

ALLA KAN
När du tar på dig den blågula tröjan
axlar du också våra värderingar. Det har vi
sammanfattat i orden Lira Blågult. Detta
genomsyrar allt vi gör inom Fotbollsskolan,
allt ifrån hur vi är schyssta mot varandra
till glädjen i att spela fotboll. Att Lira Blågult
kan vara att göra en snygg fint men även
att trösta en kompis som får ont, eller det
självklara i att respektera domaren och
dina med- och motspelare.
Lira Blågult är egentligen inga nyheter,
bara ett enklare sätt att prata om
värderingar.

Blågula spelarpaketET
– det här ingår
Spelare

Ledare

I spelarpaketet får varje deltagare en boll, vattenflaska, diplom och en blågul tröja från Adidas.
Ni kan även välja att köpa till shorts och strumpor
till era spelare.

Ett ledarpaket med funktionströja, t-shirt, shorts,
vattenflaska och utbildningsmaterial ingår för var
tionde anmäld spelare. Materialet innehåller förslag på
övningar och teoriuppgifter för fem dagar. Behöver ni
extra ledarmaterial är priserna 1237 kr/klädpaket och
99 kr/utbildningsmaterial.

Diplom 2019

har deltagit och kämpat väl i

fortsätt i samma anda.

Karl-Erik Nilsson

Håkan Sjöstrand

Ordförande, Svenska Fotbollförbundet

Generalsekreterare, Svenska Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet i samarbete med

Så lirar jag blågult:

”Att lira blågult för mig
är att vara en schysst
lagspelare som jobbar
för laget.”
Nilla Fischer, mittback, svenska landslaget

Spelarpaket: T-shirt, fotboll och vattenflaska.
Värde 437 kr
Tillval: Köp till shorts och strumpor från din
lokala sporthandlare. Pris och modell görs upp
med sporthandlaren.

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

Varje förening som arrangerar
Fotbollsskolan får en fin väska.
Värde 500 kr

