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Tävlingsfri fotboll 

-ytterligare information 

Syfte 

I mitt projekt vill jag erbjuda ungdomar möjligheten att spela fotboll utan några krav på att 

utvecklas eller att vara duktig. Det vill säga att träffarna inte kommer fungera som 

prestationshöjande träningar med matcher där vinnare koras. Fokus kommer helt och håller 

ligga på att ha kul tillsammans samtidigt medan vi spelar. Vi har tillgång till hallen under en 

timme, där vi kommer spela oavbrutet, förutom en kort samling i början och slutet av träffen. 

 

Anmälan 

Anmälan sker till direkt till mig på E-post adressen: Henrikapitzsch@hotmail.com 

På grund av begränsat utrymme i hallen har vi satt ett maxantal på 18 personer per träff. Det 

innebär i första hand att det är först till kvarn som gäller. I andra hand kommer de som inte 

redan spelar fotboll prioriteras. Om det skulle komma in fler anmälningar än det finns platser 

lediga kommer man kunna sätta upp sig på en väntelista som jag befogar över.  

     

Tid & plats 

När? Fredagar mellan kl. 16-00-17.00. Träningar sker samtliga fredagar fram till vecka 12 på 

vårterminen med undantag för lov. Se längst ned i dokumentet för detaljerad tidsplan. 

Var? Vikingahallen på Linero. Tre Högars väg 7. 224 75 Lund. 

 

Utrustning 

Jag Henrik Apitzsch, med stöd från Linero IF, står för att ta med bollar, västar och första 

hjälpen väska.  

     Det eleverna själva får ta med sig är följande: 

● Inomhusskor (ljus sula) 

● Kläder som är behagliga att utföra fysisk aktivitet i.  

Det är inget krav att med sig en vattenflaska och benskydd, men något som rekommenderas 

att ta med för det egna välbefinnandet. 
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Försäkring och ansvar 

I och med att de som deltar är elever från Vikingaskolan och det sker i samarbete med 

Vikingaskolan, täcker skolans försäkring om det skulle inträffa en olycka. Under träffarna 

kommer det vara jag, Henrik Apitzsch, som kommer leda träffarna och vara ensam myndig 

person i hallen. Dock är det helt i sin ordning om man som förälder vill vara närvarande som 

åskådare. Utifall det skulle inträffa en olycka är det viktigt för mig att ha tillgång till 

föräldrars hem- respektive mobilnummer för att snabbt kunna komma i kontakt med rätt 

person. 

 

Kostnad 

Varje elev får komma på de första träffarna helt kostnadsfritt, men om man därefter vill 

fortsätta tillkommer en avgift på 100 SEK. Avgiften täcker även medlemskap i Linero IF. 

 

Kontaktinformation 

Henrik Apitzsch, Nordmannavägen 4. 224 75 Lund. Henrikapitzsch@hotmail.com 

073- 3427575. 

Tillfällen för träffar 

Vecka - datum  Aktivitet 

50 – 14/12 Träff (avspark) 

51 – 21/12 Ingen träff (jullov) 

52 – 28/12 Ingen träff (jullov) 

1 – 4/1 Ingen träff (jullov) 

2 – 11/1 Träff 

3 – 18/1 Träff 

4 – 25/12 Träff 

5 – 1/2  Träff 

6 – 8/2 Träff 

7 – 15/2 Träff 

8 – 22/2 Ingen träff (sportlov) 

9 – 1/3 Träff 

10 – 8/3 Träff 

11 – 15/3 Träff 

12 – 22/3 Träff (avslutning) 
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