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Göteborgs Fotbollförbund



Utvecklingsmiljöer



Utvecklingsresor



SvFF organisation



FU IF - arbetsbeskrivning

FU IFs främsta uppgift är att utbilda och coacha ledarna i det som 

händer på planen dvs spelet fotboll! Detta görs bland annat genom:

• Tematräning – Genomförs på LSU

• Mentorskap – för ledare i förening som vill ha stöttning med råd och 

tips i sitt ledarskap

• Tränarutbildare för TUC, Mv D och Spelformsutbildningar – Se till att 

TUC med Mv D genomförs i din zon

• Spelformsutbildningar – Genomför 3 mot 3 och 5 mot 5 utbildning i 

föreningen eller tillsammans med annan FU IF.

• Spelarutbildningsplan – skall säkerställa att föreningen följer en 

spelarutbildningsplan

• Skapa och stimulera till lokal samverkan/samarbete – Aktivt se till att 

ledare genomför zonlagsturneringen samt gör utbildningar i sin zon.
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Zonutvecklare -

arbetsbeskrivning
• Ledarutbildning i föreningarna tillsammans med fotbollsutvecklare

• Stötta FU IF i samband med LSU

• 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.



Fortbildnings- och

förbundsaktiviteter

• Planeringsdatum/fortbildning

✓ 31 mars – spelformsutbildning

✓ 26 april – genomgång av tema och träningar för LSU

• LSU aktiviteter

✓ 1 maj, 

✓ 15 maj (enbart födda 2010)

✓ 12 juni

✓ 4 september(enbart födda 2010)

• Zonlagsturnering 

✓ 18 augusti – nomineringsmöte

✓ 1 september - fortbildning

✓ 5-8 september zonlagsträningar

✓ 10-11 september zonlagsturneringen

• Avslutning

✓ 20 oktober – Kick-out



Fotbollsutvecklarutbildning

• Uddevalla 

✓12-14 augusti

En flygande start som Fotbollsutvecklare i sin 

förening!



FU IF ekonomi

• Ett arvode från GFF som täcker förbundsaktiviteter (obligatorisk 

deltagande på 5 aktiviteter/år – Fortbildning) 

• Föreningen bidrar med medel som avgör hur många tillfällen FU IF 

är ute i verksamheten

• Ett belopp på 15 000:- utbetalas av GFF



FU IFs 

exempel - kvartalsvis
Datum Veckodag April Veckodag Maj Veckodag Juni

1 fredag söndag LSU 13-16 år onsdag

2 lördag måndag torsdag

3 söndag tisdag fredag

4 måndag Lagbesök onsdag lördag

5 tisdag torsdag söndag

6 onsdag fredag Lagbesök måndag

7 torsdag lördag tisdag

8 fredag söndag onsdag Lagbesök

9 lördag måndag torsdag

10 söndag WS 3mot3 tisdag fredag

11 måndag onsdag lördag

12 tisdag Lagbesök torsdag söndag LSU 13-16 år

13 onsdag fredag måndag

14 torsdag lördag Lagbesök tisdag

15 fredag söndag onsdag

16 lördag måndag Lagbesök torsdag Lagbesök

17 söndag tisdag fredag

18 måndag onsdag lördag

19 tisdag torsdag söndag

20 onsdag Lagbesök fredag måndag Lagbesök

21 torsdag Zonutv möte lördag tisdag

22 fredag söndag LSU 12 år onsdag

23 lördag måndag torsdag

24 söndag tisdag fredag

25 måndag onsdag lördag

26 tisdag Genomgång LSU tema torsdag söndag

27 onsdag fredag måndag

28 torsdag Lagbesök lördag tisdag

29 fredag söndag Lagbesök onsdag

30 lördag måndag torsdag

31 tisdag Lagbesök



Tack!


