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För att få fram västsvenska spelare till europeisk toppfotboll så måste de unga spelarna erbjudas den 

bästa tänkbara träningen. Och således behöver spelarna ha de bästa tänkbara tränarna. Av den 

anledningen kör vi igång en kvalificerad ungdomstränarutbildning som ska leda till att ambitiösa 

tränare från vår region kan utvecklas till skickliga ungdomstränare.  

Detta innebär dessutom att deltagande tränare samtidigt får en unik möjlighet att utveckla sig själva 

som fotbollstränare, för att på sikt även kunna bli topptränare i Sverige och ute i Europa - för de som 

vill satsa på det. 

Efter den tvååriga ungdomstränarutbildningen finns möjlighet till en påbyggnadskurs om senior och 

elitträning – för de som vill satsa vidare på det. 

IFK Göteborg Europa Akademi erbjuder således en kvalificerad ungdomstränarutbildning som vi 

benämner EA Tränar Akademi. 

Under en två års period erbjuds intresserade fotbollstränare en utbildning som består av ett antal 

träffar under utbildningstiden. Träffarna planeras in på kvällar och helger med ungefär en månads 

mellanrum mellan varje träff. Varje träff kommer också att kunna repeteras för de som missar en träff. 

Det är ingen kostnad för utbildningen eftersom deltagarna medverkar som assisterande tränare under 

våra EA aktiviteter för spelare. Vilket samtidigt innebär att deltagarna får viktig praktisk träning på 

utbildningens ingående delmoment. Det sker på våra camper och i vår Europa Akademi. 

Ingen examen utförs men deltagarna får intyg på genomförda delmoment. 

I utbildningstiden ingår bl.a. att deltagarna erbjuds medverkan i vår Nordiska Fotbollstränarkonferens i 

slutet på januari varje år. 

Under andra utbildningsåret ingår även en studieresa till Tottenham Hotspurs i London. 

Vi kan ta emot max 20 tränare under vår första kurs som är planerad att starta i januari 2019. 

Mer information kommer efterhand på vår hemsida https://ifkgoteborg.se/akademin/ 

Kontakt och eventuell intresseanmälan till: 

Roger Gustafsson  

roger.gustafsson@ifkgoteborg.se 
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To get regional players to European top football, the young players must be offered the best possible 

training. And thus players need to have the best possible trainers. For this reason, we are running a 

qualified youth coaching course that will lead to ambitious coaches from our region being able to 

develop into skilled youth coaches.  

This also means that the participating coaches have a unique opportunity to develop themselves as 

football coaches, in order to eventually be top coaches in Sweden and out in Europe - for those who 

want to invest in it. 

After the two-year youth coaching course, there is the possibility of a postgraduate course on senior 

and elite training – for those who want to focus on it. 

IFK Göteborg European Academy thus offers a qualified youth coaching course that we term EA 

Coach Academy 

During a two-year period, interested football managers are offered an education consisting of a 

number of seminars during the period. The seminars are scheduled for evenings and weekends with 

approximately one month apart between each seminar. Each seminar will also be able to be repeated 

for those who miss a seminar. 

There is no cost to the course because the participants also participate as assistant coaches during 

our European Academy activities and camps for players. Which at the same time means that the 

participants get important practical training on the part of the education.  

No degree is carried out but the participants receive a certificate of completion. 

The two year course period includes, among other things, participation in our Nordic Football Training 

conference at the end of January each year. 

The second course year also includes a study trip to Tottenham Hotspur in London. 

We can receive a maximum of 20 coaches during our first course which is scheduled to start in 

January 2019. 

More information will be later on our website https://ifkgoteborg.se/akademin/ 

Contact and any application for interest to: 

Roger Gustafsson  

roger.gustafsson@ifkgoteborg.se 
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