
 

 

 

 

Konferens och fortbildning:  
För utbildare i Göteborg, Bohuslän, Dalsland och 

Västergötland 

5-6 mars 2022 

Katrinelundsgymnasiet och/eller digitalt 

i Göteborg  

 
 
  



 

 

 

 

Göteborgs Fotbollförbund, i samarbete med Bohuslän, Dalsland samt Västergötland, inbjuder 
till denna konferens/fortbildning som handlar främst om videoanalys men där deltagare 
också ges möjlighet till fördjupning i barn– och ungdomsfutsal. 

Videoanalysdelen riktar sig till utbildare, DFK samt SU inom barn- och ungdomsfotbollen. 

Att konferensen/fortbildningen erbjuder både videoanalys och futsal ser vi som en stor fördel 
då det är så vi önskar att våra föreningar jobbar med sin spelarutbildning.   

Konferensen sträcker sig över två dagar, 5-6 mars.  
Dag 1 (5 mars) består av barn- och ungdomsfutsal och erbjuda endast digitalt.  
Dag 2 (6 mars) består av videoanalys och du kan välja delta fysikt eller digitalt. 

Vi har delat i eventet i två spår med olika inriktning: 

Spår 1 – Videoanalys, 6 mars 

Föreläsare kring hur videoanalys görs samt samarbetspartner med Göteborgs 
Fotbollförbund får chansen att visa sin utrustning under denna dag. Vi börjar dagen 
i centrala Göteborg nära Ullevi för att sedan med buss ta oss ut till Lundby Strand 
där vi praktiskt kommer visa olika videolösningar.  

Spår 2 – Videoanalys + futsal, 5-6 mars 

Utöver ovanstående i spår 1 erbjuds deltagare att vara en del av vår konferens som 
vi valt att kalla Framtidens Futsal. Vi utgår från Scandic Opalen i centrala Göteborg. 
Futsaldelen utgår från hur spelformerna utifrån ett spelarutvecklingsperspektiv lär 
barn och ungdomar futsal. Det kommer vara både teori samt praktikdelar i denna 
fortbildning. 

 

Program lördag 5/3 (enbart spår 2) 

09.00-11.00 Gemensam information om de nya nationella spelformerna i Futsal 

11.00-12.30 Uppdelning i grupper med fördjupning och fortbildning 

12.30-13.30 Lunch 

13.30-16.00 Forts. Uppdelning i grupper med fördjupning och fortbildning 

16.00-17.00 Gemensamt arbete och avslutning 

 

Program söndag 6/3 

9.00-12.00 Föreläsningar Videoanalys 

12.00-13.00 Lunch 

13.00-15.00 Fortsatta föreläsningar 

 

 



 

 

 

 

 

Priser och anmälan 

Deltagare kan välja mellan följande alternativ: 

1. 2 dagars deltagande helt digitalt – Gratis (spår 2) 
2. 2 dagars deltagande digitalt lördag och fysiskt söndag – 300 kr (spår 2) 
3. 1 dags deltagande digitalt -  Gratis (spår 1, söndag)  
4. 1 dags deltagande inkl. lunch enligt program ovan – 300 kr (spår 1, söndag) 

 
Målgrupper – ytterligare info 
 
Målgrupper är ledar- och spelarutbildare och instruktörer i Bohusläns FF, Dalslands FF, 
Göteborgs FF och Västergötlands FF.  
 

Sista anmälningsdag är 1 mars. 

Anmälan återfinns på   
http://gbgfotboll.se/utbildning/framtidens-futsal  

Vid frågor eller ytterligare info vänligen kontakta 
rolando.moncada@gbgfotboll.se, 031-7610705 
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