PROJEKTRAPPORT
Mitt Sommarprojekt

Projektets namn
: Nora fotbollsskola
Genomförare (fyll i om flera : Andreas Modigh, Naj Karlsson, Mohammad Al Najm, Felix
tillkommit)
Löfborg
Hur gick det? Beskriv vad du/ni gjorde och hur!
Det funkade bra, vi var 2st varje dag och körde 09.00-15.00 och oftast lite extra.
Vi hade ett schema för varje dag, vi planerade nästa dag jämt då får barnen också vara med och
bestämma det som de tycker är kul.

Blev det som du/ni tänkte? Nådde du/ni målen?
Ja, vi var mellan 10-15 varje dag, så med planeringen så gick det bra då vi planera minst 12
personer per dag.
Jag tycker vi nådde målen då barnen hade kul och allting funkade bra.

Hur lyckades du/ni engagera målgrupperna (ungdomar och andra på er ort)?
Vi satte upp affischer i Nora och sen så hörde vi oss av till några klubblag t.ex P-99 i Nora så det
tillkom ett par spelare därifrån.
Är det något du/ni tyckt varit svårt i projektet?
Jag tycker att allting funkade bra eftersom vi hade en bra planering.

Vad har du/ni lärt er?
Det har varit roligt att få träna upp ungdomar precis som man själv blev tränad förut och kul att få
så stort ansvar och kunna göra det bra.
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Vad skulle du/ni göra annorlunda om du/ni gjorde det igen?
Jag hade nog kunnat tänka mig att åka någonstans t.ex Behrn Arena och kolla på fotboll med dem,
men det var inga matcher då så varje dag så tog jag in någon från Nora A-laget och mina
lagkamrater var såklart sugna på det när jag berättade om det på träningen så de kom ner på dagarna
och snackade lite med grabbarna och tjejerna så det tyckte dom att de va kul.

Andra som vill göra något liknande – vem kan de kontakta?
Jag skulle lätt kunna tänka mig att göra detta nästa år också.
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