DAGS FÖR ÅRETS
FOTBOLLSSKOLA!

Nyhet - möjligt att ta betalt direkt vid anmälan via swish och betalkort

VARFÖR ARRANGERA
FOTBOLLSSKOLA?
• Nya spelare

Ett sätt att locka nya spelare till föreningen

• Befintliga spelare

Förstärk motivation och lärande hos
föreningens spelare

• Ledare

Ge föreningens ungdomsspelare
ledarerfarnehet

varför välja
FOTBOLLSSKOLan?
Svenska Fotbollförbundets officiella fotbollsskola

• Innehåll för teori och praktik

Åldersanpassade förslag enligt SvFF:s spelar-		
utbildningsplan - kvalitetetssäkrar innehållet

Kostnad / deltagare:

349:-

• Administrationssida

Förenklad hantering av anmälan, betalningar, 		
gruppindelningar och marknadsföring

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

• Deltagarmaterial

Från Adidas med inspiration från landslagen - 		
perfekt under mästerskapssommaren 2020

• Ledarmaterial

SvFF:s officiella träningskläder

• Support från distrikt

Ditt distriktsförbund hjälper till vid alla typer
av frågor.

• Matchknattar till landskamperna

Föreningar som deltagit i Fotbollsskolan 		
har möjliget att utses till knattar på damoch herrlandskamperna.

NYHETER 2020
• Betalning med swish och betalkort

Föreningen kan välja att ta betalt direkt vid
anmälan. På så vis blir alla anmälningar betalda
och föreningen behöver inte kontrollera vilka 		
som har betalt.

• Administrera flera fotbollsskolor
En person kan nu enklare administrera
fotbollsskolor i olika föreningar.

ATT ARRANGERA FOTBOLLSSKOLA ÄR
ENKELT. SÅHÄR GÅR DET TILL:
(Ert distriktsförbund stöttar er genom hela processen)
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Anmäl er förening på
svenskfotboll.se/fotbollsskolan
Registrera fotbollsskola med
datum, plats pris osv.
Beställ och ladda ner 		
marknadsföringsmaterial.
Beställ material till 		
deltagare och ledare.

• Förenklad gruppindelning

Gruppindleningen kan göras direkt i
deltgarlistan

• Förenklad beställningssida

Mer överskådlig vy. Mail till föreningen när
ordern skickas innehållande spårningslänk

• Enklare redigering av uppgifter

Snabbåtkomst till rabetter, måltider, platser när
fotbollsskolan registreras.

• Flera nyheter på:

Svenskfotboll.se/fotbollsskolan

Våra medspelare
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Utbilda ledarna. Ert distriktsförbund hjälper er gärna.
Hämta materialet hos
er valda sporthandlare.
Glada barn och ledare 		
deltar i fotbollsskolan.

