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Zonutvecklare - arbetsbeskrivning

• Ledarutbildning i föreningarna tillsammans med fotbollsutvecklare

• Leda LLU (Lokal Ledarutbildning) tillsammans med FU IF

• Samordna ledarutbildning inom sin zon.

• Samordna kring zonlagsturneringen tillsammans med FU IF, DFK och 

SU

• Föreningsbesök för föreningar med och utan fotbollsutvecklare

• En brygga mellan förening och Göteborgs fotbollförbund (GFF) genom 

nätverksträffar inom Fotbollslyftet samt möjlighet till vidare 

kompetensutveckling, för att vara uppdaterad i den senaste rönen.



FU IF – arbetsbeskrivning SvFF

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Besöka lagen i träning och match.

Följa upp tränare som har deltagit i SvFF:s tränarutbildning.

Genomföra ledarträffar.

Samtala med ledare.



FU IF – arbetsbeskrivning SvFF

Extra arbetsuppgifter

Hjälpa föreningen att ta fram en spelarutbildningsplan.

Hjälpa ledarna att ta fram riktlinjer för deras lag tillsammans med spelarna.

Hjälpa till vid uppstart av nya lag.

Informera föräldrar om föreningens spelarutbildningsplan.

Informera ledarna om vikten av spelarsamtal.

Följa upp föreningens inriktning för utbildningsnivå, antal träningar per vecka 

mm.

Genomföra tränarutbildningar i föreningen eller anmäla tränare till 

distriktsförbundets utbildningar.



Utvärdering av 2022 och Frågor inför 2023

Frågor på vägen som har behandlats

• Hur når vi ut till föreningar utan FU IF?

• Hur många fortbildningsaktiviteter skall FU IF in i?

• Kan mer aktiviteter för FU IF förläggas i deras hemmiljö?

• Hur når ZU i större omfattning ut till ledarna i föreningarna direkt?

• Vad behöver ZU göra mer av?
• Ta hand om de som är intresserade 

• Närmare föreningens ledare

• Prata mer fotboll (fortbildning samt själva Zonlagsturnering var ett bra exempel på 
när detta blev av)

• Vad behöver ZU göra mindre av?
• Jaga föreningar som inte vill, hitta andra former för dom…



Fortbildningsaktiviteter 2023
Ett steg ut mot verksamheten

• Planeringsdatum/fortbildning (centralt)
• 29 Mars

• Lokal Ledarutbildning – LLU (lokalt)

kommer erbjudas för föreningar utan FU IF med!

• 22 eller 23 April

• Hembesök av ZU (förening)

kommer erbjudas för föreningar utan FU IF med!

• Företrädelsevis Maj/juni

• Zonlagsturnering (centralt)

kommer erbjudas för föreningar utan FU IF med!

• 9 September (möjligtvis valbart med 10 september)

• Hembesök av ZU (förening)
• Företrädelsevis September/oktober

• Lokal Ledarutbildning – LLU (lokalt)

kommer erbjudas för föreningar utan FU IF med!

• 21 eller 22 Oktober



Fotbollslyftet 2023 - ansökan

Vi erbjuder tre olika paket inom ramen av Fotbollslyftet

Paket 2a - Fotbollsutvecklare i föreningen - 15.000 kr i bidrag

Paket 2b - Besök av Zonutvecklare under året

Paket 2c - Processtöd i föreningen för att ta fram en 
Fotbollsutvecklare i föreningen



Fotbollslyftet 2023 - ansökan

Paket 2a
Föreningarna rekryterar sin egen Fotbollsutvecklare i föreningen (FU IF) som 
bedriver fotbollsutveckling inom föreningens väggar. För att ta del av bidraget 
innebär det att FU IF skall delta på 6 aktiviteter under året varav 2 är i sin egen 
föreningsmiljö när FU IF får besök av sin Zonutvecklare.

Här är det viktigt att FU IF planerar in för att kunna medverka på följande 
träffar. Tänk på att det är en och samma FU IF som måste medverka samt att 
samtliga träffar måste göras för att föreningen skall få sitt bidrag.

• 29 mars - Kick-off Fotbollslyftet 17.00-21.00

• 22 eller 23 april - Lokal Ledarutbildning vår 09.00-17.00

• 9 september - Zonlagsturneringen 09.00-18.00

• 21 eller 22 oktober - Lokal Ledarutbildning höst 09.00-17.00

Utöver detta skall FU IF tillsammans med Zonutvecklaren boka in två träffar 
(en vår och en höst) i er förening.



Fotbollslyftet 2023 - ansökan

Paket 2b
Besök av Zonutvecklare under året där föreningen samlar föreningens ledare i 
åldersgrupperna 10-16 år.

Uppgiften för föreningen blir att tillsammans med Zonutvecklare hitta ett 
lämpligt datum samt boka lokal och plan. Zonutvecklaren har teori samt 
praktik för föreningens ledare kostnadsfritt. Föreningen medverkar med en 
ansvarig person.

Paket 2c
Detta paket innebär att föreningen får processtöd med hjälp av RF-SISU och 
delvis Zonutvecklaren att hitta en person i föreningen som på sikt kan verka 
som Fotbollsutvecklare i föreningen.



Fotbollsutvecklarutbildning

18-20 augusti, Kviberg

En flygande start som Fotbollsutvecklare i sin 
förening!

Erbjuds även föreningar som inte har FU IF

https://fogis.svenskfotboll.se/fogisklient/kurs/kurstillfalleanmalan.aspx?kid=63495


Tack för visat intresse!

Fotbollslyftet
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