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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 

efterhand även 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 godkänner respektive spelares medverkan.  

Träningen är till för pojk- och flickspelare 9 - 13 år och sker mestadels på söndag eftermiddag/kväll. 

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.  

I Europa Akademin ingår även vår Öppna Fotbollsskola för 5 - 6 åringar och vår Akademi 

Fotbollsskola för 7 - 8 åringar, flickor och pojkar  

Vi söker således spelare 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.  

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 kan även läggas in på skollov under övrig del av säsongen, se bl.a vår Tottenham Hotspur 

Clinics.  

IFK Göteborg Europa Akademi – är således till för dig som vill träna lite mer. Kanske vill du träna för 

att kunna bli en ny stjärnspelare med hjälp av IFK Göteborgs spelarutbildning - titta på IFK Göteborg 

hemsida om våra 50 Akademispelare som nu är elitspelare i IFK Göteborg eller i andra klubbar:  

https://ifkgoteborg.se/akademin/spelare-fran-akademin/   

9 - 13 åriga spelare erbjuds således Europa Akademi träning (EA-träning). De spelar kvar i sin 

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.  

Spelare och deras tränare kan även bli EA-medlemmar i IFK Göteborg Europa Akademi (dock inte 

nödvändigt för att få vara med på EA-träningarna). De får då tillgång till vår websida www.S2S.net för 

all kontakt och information samt för att se utförandet av de fotbollsmoment vi tränar på. Du erhåller 

träningstips - hur du kan träna för att utvecklas på bästa sätt. Även tränare kan bli EA – medlem. 

https://ifkgoteborg.se/akademin/spelare-fran-akademin/
http://www.s2s.net/
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Medlemskapet är gratis – det är bara att anmäla sig via ProCup och sedan får du tillsänt dig din 

personliga login till vår hemsida www.s2s.net  

Europa Akademiträning säsongen 2018 - 2019 kostar 150 kr per träning. 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 för den EA-

träning som du ska medverka på. Medföljande tränare kan medverka gratis och behöver inte 

anmäla sig. Tränare kan med fördel vara omklädd och medverka som assisterande tränare ute på 

plan. 

EA PLUS - I NOVEMBER INTRODUCERAS ÄVEN EA PLUS FÖR SPELARE FÖDDA 2008 

Det är en individuellt inriktad träning – där varje spelare får utveckla sitt eget utförande av momenten 

vi tränar på. Vi genomför en träning per månad november – december – januari – februari. Denna 

vinter gäller träningen enbart utespelare, flickor och pojkar födda 2008. Vi kommer påbörja EA Plus för 

målvakter nästkommande vinter.  

Spelare kan kombinera EA-träning med EA PLUS då det ligger på olika tider. 

EA Plus träning säsongen 2018 - 2019 kostar 150 kr per träning. 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 PLUS och ange datum för den 

EA PLUS träning som du ska medverka på. Medföljande tränare kan medverka gratis och behöver 

inte anmäla sig. Tränare kan med fördel vara omklädd och medverka som assisterande tränare ute på 

plan. 

Läs mer om denna träning på vår hemsida – där information kommer inom kort 

https://ifkgoteborg.se/akademin/  

TOTTENHAM HOTSPUR CLINIC 

UNDER SPORTLOVET OCH I BÖRJAN AV SOMMARLOVET 2019 SÅ ERBJUDER VI TVÅ 

TOTTENHAM HOTSPUR CLINICS FÖR EUROPA AKADEMI SPELARE 

Clinic (camp) för barn födda 2005-2009 med Tottenham Hotspur! Som Europa Akademi spelare har 
du förtur till vår fotbollscamp med Tottenham Hotspur. En camp på sportlovet 11-15/2 och en camp 
på sommarlovet 15-19/6 2019 – respektive vecka är det en tvådagarscamp för de yngsta och en 
tredagarscamp för de äldre spelarna! Vi kommer vara i Prioritet Serneke Arena. Ett perfekt tillfälle att 
vässa dina fotbollskunskaper ytterligare under ledning av coacher från en av Europas främsta 
fotbollsakademier. Under ett par fullmatade dagar får du träna med samma metodik som Tottenhams 
ungdomslag. Du får träna med coacher från den engelska storklubben, på samma sätt som 
ungdomsspelarna i Tottenham. Du får ett Tottenhamställ, lunch och ca 5 tim träning varje dag.  

https://ifkgoteborg.se/akademin/  

Kontakt: Roger Gustafsson roger.gustafsson@ifkgoteborg.se    

http://www.s2s.net/
https://ifkgoteborg.se/akademin/
https://ifkgoteborg.se/akademin/
mailto:roger.gustafsson@ifkgoteborg.se
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IFK Göteborg Academy is aiming for Europe. Really motivated footballers throughout our region will be 

offered the best possible opportunities to reach their dreams of playing at the major stadiums in 

Europe.  

IFK Göteborg Academy has started up a European Academy. A major investment in the extra training 

of young footballers throughout the region. In parallel with our own academy, we will arrange trainings 

and gradually also matches for the region's most motivated girls and boys players - all winter in the 

best possible football indoor environment.  

The European Academy is for you who want a little more with your football. You want to train extra 

when possible. We offer you training in winter in addition to training in your own club. Training takes 

place indoors in Prioritet Serneke Arena. This is always done in agreement with the players ordinary 

Clubs. The players remain in their Club and home environment while being able to enjoy extra football 

activities, especially during the winter.  It is thus the player's own club that accepts the respective 

players ' participation.  

The training is for boys and girls 9-13 years and takes place mostly at Sunday afternoon/evening. In 

order to offer the best possible indoor training in Priority Serneke Arena, with our regular instructors, 

we need to charge a fee per player and training.  

(The European Academy also includes our Open Football School for 5-6 year olds and our Academy 

Football School for 7-8 year olds, girls and boys)  

We are therefore looking for players in the region – within about 150-200 kilometers from Gothenburg 

– who want to participate in our European Academy. The player indicates that she/he has acceptance 

from their own Club to participate in the European Academy.  

The EA wintertraning starts in the beginning of November and runs all winter until the end of March of 

the following year. The European Academy continues in a similar way since the coming winter periods. 

EA activities can also be spent on school holidays during the year. See, among other things, our 

Tottenham Hotspur Clinics.  

IFK Göteborg European Academy – is there for those who want to practice a bit more. Maybe you 

want to train to be a new star with the help of IFK Göteborg Players education - Watch IFK Göteborg 

website about our 50 Academy players who are now elite players in IFK Göteborg or in other clubs:  

https://ifkgoteborg.se/akademin/spelare-fran-akademin/   

9-13 year old players are thus offered European Academy training (EA Training). They remain in their 

own Clubs and are offered extra trainings in our European Academy according to our new EA training. 

A training model based on all our own experience of educating young people to elite football players 

and the most modern research on how to develop young people to become as good as they have the 

ability to.  

https://ifkgoteborg.se/akademin/spelare-fran-akademin/
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Players and their coaches may also become EA members of the IFK Göteborg European Academy 

(though not necessary to join the EA training sessions). They will then have access to our website 

www.S2S.net for all contact and information and to see the performance of the football skills we train 

on. You get training tips - how you can train to develop in the best way. Even coaches can become EA 

– Member. Membership is FREE – just sign up via ProCup and then you'll be sent your personal login 

to our website www.s2s.net  

A European Academy training session 2018-2019 costs 150 kr each. Registration is done via ProCup 

(see below) and you pay to IFK Göteborg plusgiro 581080-9 or to IFK Göteborg Ungdom 

Swishnummer 123 461 70 15  

Enter your name and birth number i.e. six digits and enter EA and enter the date of the EA 

training you will be participating in. Accompanying trainers can participate free of charge and do 

not need to register. Coaches can be dressed up and be assistant coaches on the pitch. 

EA PLUS - EA PLUS Starts up in November for players born 2008 

It is an individually focused practice – where each player is allowed to develop their own performance 

of the skills we train on. We carry out one training session per month November – December – 

January – February. This winter the training only applies to outfielder, girls and boys born 2008. We 

will start EA Plus for goalies next winter. 

Players can combine EA training with EA PLUS as they are at different times. 

EA Plus Training Season 2018-2019 costs 150 kr per training. Registration is via ProCup (see below) 

and you pay and you pay to IFK Göteborg plusgiro 581080-9 or to IFK Göteborg Ungdom 

Swishnummer 123 461 70 15 

Enter the name and birth number i.e. six digits and enter EA Plus and enter the date of the EA 

Plus Training you will be involved in. Accompanying trainers can participate free of charge and do 

not need to register. Coaches can be dressed up as assistant trainers on the pitch. 

https://ifkgoteborg.se/akademin/  

TOTTENHAM HOTSPUR CLINIC 

During the February schoolbreak and early summer holidays 2019 We offer Two TOTTENHAM 

HOTSPUR Clinics for European Academy players 

Camp for players born 2005-2009 with Tottenham Hotspur! As a European academy player, you have 
priority to our Football Camp with Tottenham Hotspur. A camp on Sportlovet 11-15/2 and a camp on 
summer holidays 15-19/6 2019 – Each week it is a 2-days camp for the youngest and a 3-days camp 
for the older players! We will be in Prioritet Serneke Arena. A perfect opportunity to sharpen your 
football skills. Trainings are led by coaches from one of Europe's foremost football academies. During 
a few filled days you get to train with the same methodology as Tottenham's youth team. You get a 
Tottenham dress, lunch and about 5 hours of training every day.  

https://ifkgoteborg.se/akademin/  

Contact: 

Roger Gustafsson roger.gustafsson@ifkgoteborg.se  

http://www.s2s.net/
http://www.s2s.net/
https://ifkgoteborg.se/akademin/
https://ifkgoteborg.se/akademin/
mailto:roger.gustafsson@ifkgoteborg.se

