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Bakgrund
2014 startade Linköpings FC ett fadderprojekt tillsammans med Linköpings Kommun och
Östergötlands Fotbollsförbund. Fadderprojektet som vi döpt om till Fadderakademin innefattar bland
annat att spelarna i Linköpings FC agerar faddrar till alla flicklag i Linköpings kommun, som de sedan
besöker i deras träningsmiljö.
Dessutom blir flickspelarna inbjudna till LFC Night där de får chansen att träna med LFC-spelarna på
Linköping Arena samtidigt som deras tränare får en föreläsning med representanter från Linköpings
FC:s sportsliga verksamhet. 2015 var antalet ca 500 tjejer, 2016 var antalet 750 tjejer samt 140
stycken ledare. 2017 fortsatte i samma takt och hade ca 750 spelare och nästan 100 ledare. Förra
året var det fler lag från våra närmaste kommuner som Norrköping, Motala och Mjölby.
Sedan Linköpings FC startade projektet har antalet registrerade flickspelare gått upp med 23 % och
antalet lag har ökat från 80 till 102. Detta innebär att det är över 2 000 tjejer som är med i akademin.
Jämfört med att i hela landet är samma siffror ca +-0%. Alla dessa tjejer har fått årskort till Linköpings
FC:s hemmamatcher.
Intresset har även funnits utanför kommunen, där både SvFF och andra föreningar kikat på hur vi i
Linköping jobbar. Ett unikt projekt som börjar sprida sig till andra kommuner.

Syfte
Syftet är att erbjuda alla flicklag i Linköpings kommun en fadder från Linköpings FC som är starka
förebilder och motiverar tjejerna att fortsätta spela fotboll längre.

Målsättning
Målsättningen är att utvecklingen ska fortsätta positivt och att vi ser en ökning även kommande år av
antal registrerade flickspelare.

Målgrupp
Målgruppen är alla flicklag i åldrar 8-19 år som är aktiva inom flickfotbollen i Linköpings kommun.

Tidsramar
Projektet ska vara långsiktigt. Januari 2018- december 2020.

Budget
Ansöker om 300 000 kr per år under avtalstiden. Utvärdering årligen om innehåll.
•
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•

Spelarbesök
– Förberedelsetid
– Restid
– Administration
Årskort till alla spelare
– Administration
Projektledning/handledning
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LFC Night
– Hyra av arenan
– Funktionärer och övrig personal
– Utbildning av 150 ledare
– Marknadsföring
LFC Night Tour
– Nytt för 2018 är att vi kommer att besöka angränsande kommuner för att göra en
mindre variant på LFC night i förslagsvis Norrköping, Mjölby och Motala

Beskrivning av LFC Night och fadderprojektet
Den första historiska LFC Night gick av stapeln den 30 september 2015 på Linköping Arena när ca 500
flickfotbollsspelare fick chansen att träna med spelare från Linköpings FC. Samtidigt som tjejerna
tränade på planen fick deras ledare lyssna på ett spännande seminarium om ledarskap under ledning
av LFC:s tränarduo Martin Sjögren och Anders Jacobson. 2016 utökades LFC Night till både våren och
hösten. I maj 2016 kom 750 tjejer till Linköping arena och runt 140 ledare. Hösten 2016 började
Hjärta till hjärta vara delaktiga och samlade in kläder och fotbollsutrustning till tjejer och killar i ett
mycket utsatt område i Bulgarien. Linköpings FC har skänkt två matchställ samt fotbollskor till två lag.
LFC Night är ett koncept som kommer att bli allt viktigare i framtiden. Linköping FC:s ambition är att
vara regionens drivande kraft på damsidan och genom detta ta sitt ansvar för den fortlöpande
utbildningen av spelare i närområdet.
Se dokumentären om fadderverksamheten. Denna dokumentär har använts och visats i både
nationella och internationella sammanhang med Svenska Fotbollsförbundet och Elitfotboll dam. Både
i samband med EM i Frankrike och i andra möten där Svensk fotbolls framtid diskuterats.
https://youtu.be/QCPGR5XPZ70
Med Östergötland som upptagningsområde ser LFC ett ökat engagemang i regionen som nödvändig
för så väl kommunen som för föreningens framtid.

