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”10	  Boråsklubbar	  startar	  tillsammans	  med	  IF	  Elfsborg	  en	  fotbollsakademi	  för	  
flickor	  15-‐17	  år,	  ”Camp	  Elfsborg	  Flickakademi”.	  
	  
	  
På	  initiativ	  av	  Bergdalens	  IK	  startade	  IF	  Elfsborg	  och	  Bergdalen	  en	  dialog	  hösten	  2013	  om	  att	  
starta	  upp	  en	  flickakademi	  i	  åldrarna	  15	  till	  17	  år	  som	  ett	  led	  i	  att	  stärka	  Flick-‐	  	  och	  
Damfotbollen	  i	  Borås.	  Borås	  som	  stad	  och	  område	  är	  idag	  underrepresenterat	  i	  de	  högre	  
serierna	  om	  man	  jämför	  med	  Sverige	  i	  stort	  och	  vi	  har	  ett	  gemensamt	  ett	  problem	  med	  att	  vi	  
har	  för	  få	  spelare	  i	  klubbarnas	  verksamhet	  och	  att	  tjejer	  slutar	  vara	  aktiva	  tidigt	  samt	  att	  vi	  
har	  för	  dålig	  kompetens	  generellt	  på	  ledarsidan	  samt	  för	  få	  kvinnliga	  ledare.	  Dessa	  initiala	  
samtal	  ledde	  till	  att	  samtliga	  klubbar	  i	  Borås	  samlades	  i	  augusti	  2014	  för	  att	  söka	  en	  
långsiktig	  gemensam	  lösning.	  
	  
Syftet	  är	  att	  stärka	  Flick	  &	  Damfotbollen	  i	  Borås	  och	  att	  med	  detta	  som	  ett	  första	  steg	  på	  sikt	  
skapa	  ett	  lag	  i	  Borås	  som	  kan	  etablera	  sig	  i	  Div	  1	  eller	  högre	  och	  samtidigt	  skapa	  en	  större	  
bredd	  inom	  Flickfotbollen	  på	  en	  högre	  nivå	  genom	  att	  erbjuda	  bättre	  tränings-‐och	  
utvecklingsmöjligheter	  i	  närområdet.	  Vi	  vill	  genom	  detta	  ge	  tjejer	  samma	  förutsättningar	  
som	  för	  killar.	  
	  
Följande	  klubbar	  är	  med	  i	  samarbetet;	  Bergdalens	  IK,	  Borås	  Gif,	  Brämhults	  IK,	  Byttorps	  IF,	  
Fristad/Sparsör/Borgstena,	  Kronängs	  IF,	  Mariedals	  IK,	  Sjömarkens	  IF	  samt	  IF	  Elfsborg.	  Vid	  
sidan	  av	  dessa	  klubbar	  så	  är	  även	  SISU	  och	  Borås	  Stad	  samarbetspartners.	  
	  
Den	  9/10	  så	  undertecknade	  ovan	  föreningar	  ett	  gemensamt	  dokument	  för	  att	  kunna	  starta	  
igång	  akademin	  med	  provträningar	  under	  november	  2014	  ,	  för	  att	  sedan	  vara	  igång	  med	  
verksamheten	  from	  januari	  2015.	  
	  
Verksamheten	  kommer	  att	  startas	  med	  flickor	  födda	  1998,	  1999	  &	  2000.	  Huvudansvarig	  
tränare	  kommer	  att	  vara	  Rebecca	  Johnson	  med	  ett	  förflutet	  som	  spelare	  på	  elitnivå	  i	  
allsvenskan	  och	  utomlands	  samt	  landslaget	  (U23,	  U21	  &	  Flick).	  Utöver	  Rebecca	  kommer	  det	  
vara	  resurser	  från	  IF	  Elfsborg.	  
	  
Förutom	  den	  rent	  träningsmässiga	  delen	  av	  akademin	  som	  kommer	  att	  omfatta	  ett	  sextiotal	  
spelare	  kommer	  akademin	  även	  att	  starta	  igång	  en	  ledarskapsutbildning.	  
	  
Den	  treåriga	  ledarskapsutbildningen	  är	  obligatorisk	  för	  de	  uttagna	  tjejerna	  inom	  akademin	  
men	  den	  kommer	  även	  att	  vara	  öppen	  för	  övriga	  flickspelare	  i	  samarbetsföreningarna	  samt	  
även	  för	  flickor	  utanför	  fotbollen.	  	  
	  
För	  att	  främja	  flick-‐	  och	  damfotbollen	  behövs	  fler	  kvinnliga	  ledare.	  Att	  det	  saknas	  kvinnliga	  
ledare	  är	  nämligen	  ett	  annat	  av	  flick-‐	  och	  damfotbollens	  problem.	  Genom	  
ledarskapsutbildningen	  hoppas	  man	  alltså	  få	  fram	  i	  första	  hand	  fler	  ledare	  men	  även	  i	  
förlängningen	  fler	  tjejer	  som	  vill	  utbilda	  sig	  till	  fotbollstränare.	  



Detta	  är	  en	  långsiktig	  satsning	  där	  målet	  på	  sikt	  är	  att	  skapa	  ett	  elitlag	  i	  närområdet,	  men	  där	  
också	  breddtanken	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  uppnå	  detta.	  
	  
Akademins	  Vision	  är	  att;	  
	  

• Erbjuda	  mer	  kvalitativa	  träningar	  
• Skapa	  förutsättningar	  i	  närområdet	  
• Öka	  intresset	  för	  Dam/Flickfotboll	  
• Få	  fler	  tjejer	  att	  börja	  spela	  fotboll	  
• Inspireraunga	  tjejer	  att	  satsa	  på	  fotboll	  
• Få	  tjejer	  att	  vara	  aktiva	  med	  sin	  fotboll	  längre	  
• Öka	  ledarkompetensen	  inom	  Dam/Flickfotbollen	  
• Få	  fler	  kvinnliga	  ledare	  
• Samverkan	  mellan	  Boråsklubbarna	  
• Dra	  nytta	  av	  IF	  Elfsborgs	  erfarenhet	  och	  kompetens	  	  
• På	  sikt	  få	  ett	  elitlag	  i	  Borås	  

	  
	  
	  
”Akademin	  är	  mycket	  mer	  än	  bara	  fotbollsträning,	  vi	  kommer	  erbjuda	  tjejerna	  som	  är	  
med	  i	  akademin	  en	  treårig	  ledarutbildning	  vilken	  även	  övriga	  tjejer	  i	  samma	  ålder	  skall	  
ha	  möjlighet	  att	  vara	  med	  på.	  Utöver	  det	  så	  kommer	  vi	  också	  erbjuda	  tränare	  och	  ledare	  
en	  löpande	  utbildning.	  Detta	  för	  att	  vi	  skall	  kunna	  öka	  kompetensen	  ute	  i	  klubbarna	  och	  
för	  att	  vi	  på	  sikt	  skall	  kunna	  få	  fler	  kvinnliga	  ledare”	  –	  säger	  Klas	  	  Palmqvist	  
	  
	  
”För	  IF	  Elfsborg	  känns	  det	  naturligt	  att	  vara	  med	  och	  stötta	  Dam-‐	  &	  Flickfotbollen	  i	  
Borås	  och	  ge	  tjejer	  samma	  förutsättningar	  som	  finns	  för	  killar	  i	  närområdet”	  -‐	  	  säger	  Janne	  	  
Ryrlén.	  
	  
”Det	  känns	  fantastiskt	  att	  nu	  så	  många	  klubbar	  med	  Dam-‐	  &	  Flickverksamhet	  har	  gått	  
tillsammans	  i	  ett	  gemensamt	  och	  långsiktigt	  projekt	  för	  att	  utveckla	  detta”	  –	  säger	  Cecilia	  
Andersson.	  
	  
	  
	  
	  
Eventuella	  frågor;	  Ring	  eller	  maila	  någon	  av	  nedan.	  
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