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Fadderakademin 2018
Aktiviteter som genomförts 2018 är enligt följande, se ekonomisk fördelning i slutet:

Fadderbesök inklusive tränarutbildning
Alla spelare i Linköpings FC, totalt 22 spelare* har genomfört Fadderbesök hos de anmälda lagen för
seriespel hos ÖFF. Undantaget Bollihop som inte funnit med i seriespel men ändå ingått i
fadderverksamheten. Spelarna det vill säga faddrarna har ansvaret att ta kontakt med sin
kontaktperson för alla de lag som de är faddrar för. Faddern åker ut till lagen och genomför träning
eller annan aktivitet vid två tillfällen, en gång på våren och en gång på hösten. Vad träningen eller
aktiviteten ska vara planeras tillsammans med kontaktpersonen för respektive lag. Faddern har
löpande kontakt med sina lag och informerar dom om hur de kan få årskort till våra matcher. De
bjuder även in sina lag till en speciell Damallsvenskmatch där lagen har möjlighet att i paus slå varsin
straff på Linköping arena. Faddern bjuder även in sina respektive lag till LFC Night två gånger per år.
Tränarna har i uppgift att vara ”fadder” åt alla ledare och genomför två utbildningstillfällen i
samband med LFC Night där cirka 150 ledare medverkar. Fadderbesöken och tränarutbildningen
under LFC Night är ett unikt projekt som ger Linköpings kommun och breddföreningar möjlighet att
träffa och skapa förebilder för framtiden.
*Plus F19-spelare 15 stycken, endast medverkan vid LFC Night

Planering
Projektledning för Fadderprojektet har 2017 varit Jonna Andersson som har det inskrivet i sitt avtal
10 timmar/vecka (här får vi ta hänsyn till landslagssamlingar och så vidare). Projektledaren ser till att
dela ut lagen till våra spelare samt utbildar de spelare som är nya i vad det innebär att vara en fadder
för ett lag. Projektledaren har kontakten med ÖFF och planerar utifrån de lag som anmält sig till
seriespel. Projektledaren ger information och leder övriga spelare hur de ska ta kontakt med sina
respektive lag och tar fram den information som spelarna ska ge till sina lag. Projektledaren stämmer
av och rapporterar till handledare. En stor del är bland annat planering av LFC Night. Innehåll på
träning för ca 700 spelare, boka och ha kontakten med speaker, sjukvårdare, bokning av plan
tillsammans med administration, tar fram och skickar ut inbjudan till alla lag i Östergötland, tar hand
om anmälningarna. Informerar och ser till att alla spelare och ledare vet vad de ska göra under
kvällen. Planerar tillsammans med tränarna tränarutbildningen och vad den ska innehålla under LFC
Night. Tar fram material, marknadsföring. När det är trycksaker som ska tas fram gör vi det genom
ÖFF.

Handledning/administration
Driver och leder projektet mot kommunen och övriga intressenter. Marknadsför och informerar
samarbetspartner om verksamheten. Handleder projektledaren. Hjälper projektledaren i
administrativa uppgifter som framtagning av årskort, marknadsmaterial och så vidare.

Material
Träningsmaterial, sjukvårdsmaterial och så vidare.

Tryckkostnader
Informationsskyltar för LFC Night, diplom och så vidare.
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Milersättning
Faddern har eget ansvar att ta sig till lagens hemmaarena, vid egen bil utgår milersättning.

Arenahyra
Bokning av LFC-Night, planen VIP-lokalen, omklädningsrum och så vidare.

Årskort alla lag
Administration och kostnad av årskort som alla spelare som är med i fadderakademin får tillgång till.
Kostnaden och värdet av kortet.

Marknadsföring
Marknadsföring via hemsida, sociala medier och så vidare.

Möten/utveckling
Övriga möten inom organisationen för att driva verksamheten framåt. Planering av hur projektet kan
utvecklas ytterligare. Ett värde där vi ser att fadderakademin har genom bra förebilder och
engagemang. Fler flickor som fortsätter att spela fotboll. Fler tjejer som får möjligheten att tränas
och inspireras av Sverige och i vissa fall världens bästa fotbollsspelare.
Med Östergötland som upptagningsområde ser LFC ett ökat engagemang i regionen som nödvändig
för så väl kommunen som för föreningens framtid.
Fördelning av de 300 000 SEK
*Antal lag: 107
Fadderbesök ink tränarutbildning*
Planering
Handledning/administration
Material
tryckkostnader
milersättning
arenahyra
årskort alla lag
Marknadsföring
Möten/utveckling

150.000 kr
65.000 kr
35.000 kr
2.000 kr
2.500 kr
4.500 kr
6.000 kr
10.000 kr
5.000 kr
20.000 kr

två besök per lag

