
 

 
 

 

Krutvägen 2, 415 28 Göteborg 
T +46 (0)31 703 73 00 

Ifkgoteborg.se 
 

 

EUROPA AKADEMI 
IFK Göteborgs Akademi siktar in sig på Europa. Riktigt motiverade fotbollsungdomar i hela vår 
region ska erbjudas bästa möjliga förutsättningar att nå sina drömmar om spel på de stora 
arenorna i Europa. 

IFK Göteborg Akademi har startat upp en Europa Akademi. En stor satsning på extraträning av unga 
fotbollsspelare i hela regionen. Parallellt med vår egen Akademi kommer vi att ordna träningar och 
matcher för regionens mest motiverade flick- och pojkspelare - hela vintern i bästa tänkbara 
fotbollsmiljö inomhus. 

Europa Akademin är till för dig som vill lite mer med din fotboll. Du vill träna extra när möjlighet finns. 
Vi erbjuder dig träning vintertid utöver träningen i din egen förening. Träningen sker inomhus i Prioritet 
Serneke Arena. 

Det här sker alltid i samverkan med spelarnas föreningar. Spelarna är kvar i sin klubb och sin 
hemmamiljö samtidigt som de har möjlighet till extra fotbollsaktiviteter, framförallt under vintern.  Det är 
således spelarens klubb som medverkar i Europa Akademin och godkänner respektive spelares 
medverkan. På så sätt ser medverkande föreningar till att det är de mest ambitiösa och intresserade 
spelarna som kommer till våra träningar. Och det kan vara olika spelare från gång till gång. 
Ungdomarna får efterhand även möjlighet att spela matcher i olika former, alltid med godkännande av 
spelarnas föreningar.  

Träningen är till för pojk- och flickspelare 10 - 14 år och sker mestadels i samband med helger dvs. 
fredag – söndag. För att kunna erbjuda bästa möjliga träning inomhus i Prioritet Serneke Arena, med 
våra ordinarie instruktörer så måste vi ta ut en avgift per spelare och träning. Det är spelarnas 
målsmän/föräldrar som brukar betala den avgiften. 

I Europa Akademin ingår även vår Öppna Fotbollsskola för 5 - 7 åringar och vår Akademi 
Fotbollsskola för 8 - 9 åringar, flickor och pojkar 

Vi söker således föreningar i regionen – inom cirka 15 - 20 mils omkrets från Göteborg – som vill 
medverka i vår Europa Akademi. Spelaren anger vid anmälan att hon/han har godkänt från sin 
förening att medverka i Europa Akademin. 

Det är även tacksamt om medverkande förening mailar in föreningens intresse till:  

roger.gustafsson@ifkgoteborg.se 

Medverkan är inte bindande på något sätt. Er förening kan prova på medverkan en period och sedan 
utgå när som helst om ni så önskar. 

EA-vinterträning startar i början av november respektive år och pågår hela vintern till slutet av mars 
nästkommande år. Europa Akademin fortsätter sedan kommande vinterperioder på liknande sätt. EA-
aktiviteter läggs även in på skollov under övrig del av säsongen. 
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Tanken med namnet Europa Akademi är att vi och ungdomarna satsar mycket på spel på de stora 
arenorna ute i Europa. Därvid har IFK och spelarna samma målsättning. Vår externa verksamhet 
kommer efterhand också att innehålla internationella inslag vad gäller matcher och camper med 
gästtränare från erkända föreningar ute i Europa. 

Läs mer nedan om vår Europa Akademi 2017 - 2018 bla med nyheter om EA-medlemskap för 
spelare och tränare samt att spelarnas tränare kan medverka som tränare på våra EA-träningar:   

IFK Göteborg Europa Akademi - För dig som vill träna lite mer 

Vill du träna för att kunna bli en ny stjärnspelare med hjälp av IFK Göteborgs spelarutbildning                                                                       

Här är några av våra Akademispelare som nu är elitspelare i andra klubbar  

• Marcus Berg, Al-Ain FC 
• Oscar Wendt, Borussia Mönchengladbach 
• Pontus Wernbloom, CSKA Moskva 
• Sam Larsson, Feyenoord 
• Gustav Svensson, Seattle Sounders 
• Nicklas Bärkroth, Lech Poznan 
• Gustav Engvall, Bristol City 
• Mikael Dyrestam, Kalmar FF 
• David Moberg Karlsson, IFK Norrköping 
• Robin Söder, KSC Lokeren 
• Joel Allansson, Randers FC 

Och i IFK Göteborg: 
 
• Sebastian Eriksson 
• Erik Dahlin 
• Billy Nordström 
• Patrik Karlsson Lagemyr    
• Pontus Dahlberg 
• Sebastian Olsson 
• David Boo Wiklander 
• August Erlingmark 
 

 

Se gärna hela aktuella listan på http://www.ifkgoteborg.se/akademin/spelare-fran-akademin/  
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10 - 14 åriga spelare erbjuds Europa Akademi träning (EA-träning)  
Fotbollsintresserade flickor o pojkar, 10 - 14 år, kan bli EA-medlemmar i IFK Göteborg Europa 
Akademi. 

Du spelar kvar i din förening och erbjuds extraträningar i vår Europa Akademi enligt vår nya EA-
träning. En träningsmodell som bygger på all vår egen erfarenhet av att utbilda ungdomar till 
elitfotbollsspelare samt den modernaste forskningen om hur man utvecklar ungdomar till att bli så bra 
som de har förmåga till. Du får även tillgång till vår websida www.S2S.net för all kontakt. 

- Du får förtur till IFK Camper och EA Camper i PSA. Samt till våra Internationella Camper med tränare 
från europeiska toppklubbar - bla på påsklov och sommarlov. 

- Du erhåller träningstips - hur du kan träna för att utvecklas på bästa sätt. 

- Du får träna enligt vårt unika träningsprogram "EA-träning". 

- Du ser utförandet av 156 fotbollsmoment och hur du kan träna på dem. 

- Du får träningsprogram och förberedelsetips inför varje träning i Europa Akademin. 

- Du hittar information och inbjudan till våra träningar i Europa Akademin. 

- Du får erbjudande om snabbhetsträning, skadeförebyggande träning och mental träning mm. 

En Europa Akademiträning säsongen 2017 - 2018 kostar normalt 150 kr för EA-medlemmar och 200 
kr för icke EA-medlemmar. Anmälan sker via ProCup (se nedan) och ni betalar ¨till IFK Göteborg 
plusgiro 581080-9 eller till IFK Göteborg Ungdom Swishnummer 123 461 70 15. 

Ange namn och födelsenummer dvs sex siffror samt skriv EA och ange datum också. 

I Pro Cup anger du även: Namn, att du är tränare, födelsedatum, e-mailadress och förening. 

Vid varje träning kan din klubbtränare medverka som tränare tillsammans med tränare från IFK 
Göteborg dvs om du har en tränare som har möjlighet att medverka dock är detta inget tvång. Så du 
som spelare får vara med i EA träning även om du inte har någon tränare med dig. Vi vill ändå att en 
av dina klubbtränare är EA medlem så hon/han kan följa vår verksamhet och vet vad du får träna på i 
EA, se mer om tränarens EA medlemskap nedan. 

Är det flera spelare från samma förening i en åldersklass så kan med fördel en tränare från spelarnas 
klubb medverka - även om fler tränare är välkomna att medverka. 

Anmälan till träningarna sker via Pro Cup http://www.ifkgoteborg.se/akademin/anmal-dig-till-vara-
aktiviteter/  
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Pris för EA-medlemskapet i ett år är 350 kr - gäller således t.o.m. oktober 2018 (EA-medlemskapet 
gäller även för dig som fyller 15 år före den 31/10 2018). Anmälan sker via Pro Cup 
http://www.ifkgoteborg.se/akademin/anmal-dig-till-vara-aktiviteter/ där du även sänder in 350 kr till IFK 
Göteborg plusgiro 581080-9 eller till IFK Göteborg Ungdom Swishnummer 123 461 70 15 

Ange namn och födelsenummer dvs sex siffror samt skriv EA. 

I Pro Cup anger du även: Namn, målvakt/utespelare, födelsedatum, e-mailadress, förening (som 
således godkänt din medverkan). När du anmäler dig till en träning anger du dessutom om en tränare 
följer med dig eller är EA medlem. Sedan får du tillsänt dig din personliga login till vår hemsida 
www.s2s.net 

Som tränare kan du medverka som tränare vid dina spelares EA-träningar i PSA. Du kan också bli 
EA-medlem och ta del av den information som spelarna får enligt ovan samt inbjudan till våra Europa 
Akademi tränarutbildningar bla med vår EA-träning, mental träning och snabbhetsträning. Du som så 
önskar kommer efterhand även att kunna kvalificera dig som ordinarie Europa Akademitränare och 
därmed få arvode för din medverkan på Europa Akademi träningarna. Samt möjlighet att bedriva EA-
träningar i den egna föreningen. Pris för tränares EA-medlemskap i ett år är 150 kr - gäller således 
t.o.m. oktober 2018. Anmälan sker via Pro Cup http://www.ifkgoteborg.se/akademin/anmal-dig-till-
vara-aktiviteter/ där du även sänder in 150 kr till IFK Göteborg plusgiro 581080-9 eller till IFK Göteborg 
Ungdom Swishnummer 123 461 70 15 

Ange namn och födelsenummer dvs sex siffror samt skriv EA-tränare. 

I Pro Cup anger du även: Namn, att du är tränare, födelsedatum, e-mailadress och förening. Sedan får 
du tillsänt dig din personliga login till vår hemsida www.s2s.net    

Tänk på att vi gärna vill att en tränare per åldersgrupp i den klubb/lag som har med spelare i 
vår Europa Akademi – är EA medlem. Då får tränaren all information som spelaren får och 
kännedom om den träning vi erbjuder spelaren. Tränare som är EA medlem får även 
information om våra tränarutbildningar och hon/han får erbjudande om att delta i våra 
utbildningar till reducerad kostnad. 

Som förening: Spelarens klubb ska godkänna spelarens medverkan i Europa Akademin enligt ovan. 
Det görs genom att spelaren anger detta i sin anmälan som EA-medlem och till EA-träning. Men det är 
mycket tacksamt med ett mail från föreningen om detta godkännande. Vi har även idéer om att  

efterhand kunna erbjuda spelarnas föreningar olika aktiviteter - som vi hoppas kan bidra till 
medverkande ungdomsföreningars vidare utveckling. Mer information kommer senare. Med vänlig 
hälsning IFK Göteborg Akademi, Roger Gustafsson roger.gustafsson@ifkgoteborg.se  

HÄR ANMÄLER DU DIG FÖR ATT BLI EA-MEDLEM 

http://www.ifkgoteborg.se/akademin/anmal-dig-till-vara-aktiviteter/  

INFORMATION OM VÅR NÄSTA AKTIVITET I EUROPA AKADEMIN hittar du på IFK Göteborg 
hemsida under Akademin. 

ANMÄLAN  

http://www.ifkgoteborg.se/akademin/anmal-dig-till-vara-aktiviteter/  


