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Tävlingsfri fotboll 

Mitt namn är Henrik Apitzsch och jag går tredje året på den samhällsvetenskapliga linjen på 

gymnasieskolan Spyken i Lund. Under läsåret skall alla elever utföra ett projektarbete och jag 

har valt att arbeta med tävlingsfri fotboll. Detta kommer jag genomföra i form av att erbjuda 

elever på Vikingaskolan i åk 5 och åk 6 möjligheten att prova på tävlingsfri fotboll, fredagar 

mellan kl. 16.00–17.00. Projektets uppstart är planlagt att ske fredagen den 7/12 och kommer 

därefter, med undantag för lov, fortgå varje fredag fram till vecka 12 på vårterminen. 

     Syftet med tävlingsfri fotboll är att ge eleverna möjlighet att prova på att spela fotboll utan 

krav på att vara duktiga eller att känna press på att utvecklas till bättre fotbollsspelare. Oavsett 

bakgrund och förutsättningar är alla lika välkomna. Tjejer såväl som killar. Fotbollsfantaster 

såväl som nybörjare. Projektet sker i samarbete med Vikingaskolan och Linero IF. 

Ordföranden i Linero IF, Rutger Pålsson, är min handledare och är insatt i projektets 

utformning och genomförande. För dem som känner sig intresserade får man delta två gånger 

kostnadsfritt, därefter behöver man betala en avgiften på 100 kr för resterande gånger.  

     Anmälan görs snarast möjligt via mejl till Henrikapitzsch@hotmail.com, där ni även kan 

ställa eventuella frågor. Blanketten skall därefter fyllas i och vara medtagen till första träffen. 

I och med begränsat utrymme i hallen har vi tyvärr inte plats för mer än 18 deltagare, så först 

till kvarn gäller. Mer detaljerad information om projektet går att finna på LIFs egna hemsida: 

www.lineroif.se.  

Med vänliga hälsningar, 

Henrik Apitzsch, Nordmannavägen 4, 224 75 Lund, 0733-42 75 75. 

 

Godkännande för deltagande 

Härmed tillåter jag att min son/dotter får delta i projektet:  

Målsmans underskrift:__________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________________ 

Telefon (hem):___________________________ 

Telefon (mobil):__________________________ 

Elevens namn:________________________________________________________ 

Elevens födelsedatum:________________________________________________ 

Sätt ett kryss om eleven redan är medlem i Linero IF eller en annan klubb □ 
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