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IFK Göteborg Öppna Fotbollsskola för flickor och pojkar 5 - 6 år 2019 - födda 2014 och 2013 

IFK Göteborgs Öppna Fotbollsskola ingår i IFK Göteborgs Europa Akademi och är öppen för alla 

flickor och pojkar oavsett vilken förening spelaren tillhör. Meddela spelarens ordinarie tränare i den 

klubb spelaren tillhör att hon/han är med på träningar i IFK Göteborgs Öppna Fotbollsskola.  

IFK Göteborg har ingen lagverksamhet för flickor och pojkar som är 5 - 6 år. (Detsamma gäller för 

åldrarna 7 - 11 år) Istället erbjuder vi öppna träningar för flickor och pojkar.  

I 5 - 6 års ålder är det i vår Öppna Fotbollsskola (och i 7 - 8 års ålder är det i vår Akademi 

Fotbollsskola).  

Från 9 - 13 års ålder erbjuder vi vår Europa Akademi samt Camper. Öppna Extraträningar erbjuds för 

12 – 14 åringar. Efterhand erbjuder vi en del spelare att komma med i IFK Göteborgs lagverksamhet. 

Det här sker tidigast från 12 år.  

Vår Öppna Fotbollsskola körs som längst från januari-maj och i september-december max 20 gånger 

per år, på vardagar kl. 15.00-16.00, max en gång i veckan och det sker i Prioritet Serneke Arena på 

Kviberg. Träning sker inomhus i hall med konstgräs.  

Ni anmäler spelaren genom att betala 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 ÖFS.  

Om det är betalning till en enstaka träning så ange datum också.  

Betala per träning eller för halva säsongen dvs. september-december:  

Kostnad per träning: 50 kr.  

Kostnad för halva säsongen dvs. vårsäsongen 2019: 300 kr.  

När ni betalt så behöver ni inte anmäla er innan träningarna – utan det är enbart att dyka upp  

Information om när träningarna är kommer på IFK Göteborg hemsida under adressen nedan. Titta 

alltid på den sidan innan träningen för att se om det är några ändringar. Inga personliga meddelanden 

sänds ut om ändringar.  

https://ifkgoteborg.se/akademin/   

Och så läser du om Öppna Fotbollsskolan.  

Kom omklädd eller klä om i våra omklädningsrum. Vid respektive träning skriver ni eller vi upp 

namnet på varje spelare.  

Frågor till roger.gustafsson@ifkgoteborg.se 

https://ifkgoteborg.se/akademin
mailto:roger.gustafsson@ifkgoteborg.se
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IFK Göteborg Open Football School for girls and boys 5-6 years 2019 - born 2014 and 2013 

IFK Göteborg Open Football School is part of the IFK Göteborg European Academy and is open to all 

girls and boys regardless of which club the player belongs to. Notify the player's regular trainer in the 

club the player belongs to that she/he is in training in IFK Göteborg Open Football School.  

IFK Göteborg has no team activity for girls and boys who are 5-6 years of age. (The same applies to 

ages 7-11 years) Instead we offer open trainings for girls and boys.  

In 5-6 years of age it is in our Open Football School (and in 7-8 years of age it is in our Academy 

Football School).  

From 9-13 years of age we offer our European Academy and Camps. Open Extra Trainings are 

offered for 12 – 14 year olds. Gradually, we offer some players to join the IFK Göteborg teams. This 

happens at the earliest from 12 years.  

Our Open Football School runs as longest from January-May and in September-December max 20 

times a year, on weekdays at 15.00-16.00, max once a week and it takes place in Prioritet Serneke 

Arena at Kviberg. Training takes place indoors in a hall with artificial turf.  

You register the player by paying 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 type ÖFS.  

If it is payment to a single training then enter the date as well.  

Pay per training or for the Autumn season September-December:  

Cost per training: 50 kr.  

Cost of Spring season 2019: 300 kr. 

When you have paid, you do not need to register before the trainings – it is only to show up 

Information about when the trainings are coming you can find at IFK Göteborg home page under the 

Address below. Always look there before the training to see if it is any changes – no personal 

message will be sent out regarding changes. 

Https://ifkgoteborg.se/akademin/   

And you can look for Öppna Fotbollsskolan. 

Come dressed up or dress in our dressing rooms. At each training, you or we write the name of the 

player.  

Questions to roger.gustafsson@ifkgoteborg.se 

https://ifkgoteborg.se/akademin
mailto:roger.gustafsson@ifkgoteborg.se

