
På höstlovet 2016 genomförs Svenska Fotbollsakademins nya camp: Fotbollssnabbhet. Vi kommer 

att jobba med att utveckla spelarnas fotbollssnabbhet nedbrutet i de olika delmomenten Reaktionstid, 

Rörelsetid och Responstid. Varje delmoment är ihopparat med individuella tekniska och taktiska 

färdigheter som bollbehandling, finter och spelintelligens. Campen leds av professionella 

fotbollsinstruktörer från Svenska Fotbollsakademin. 

 

Program: 

31 oktober: Reaktionstid - bollbehandling 

Reaktionstiden är den tid det tar mellan ett intryck (syn, hörsel) till dess att kroppen börjar utföra 

rörelsen. 

 

Vi kombinerar träning av reaktionstid med individuell bollbehandling som stimulerar snabbare 

reaktionshastighet. 

 

1 november: Rörelsetid - SvFA 360 fintskolning 

Rörelsetiden är den tid det tar från att rörelsen inleds till att den specifika rörelsen är genomförd. Vi 

kopplar detta till fintskolning med fokus på hastighet i rörelsen. 

 

2 november: Responstid - spelintelligens 

Responstiden är totala tiden från ett uppfattat intryck till utförd rörelse (aktion). Vi tränar responstiden 

i matchlika spelsituationer som uppmuntrar spelarna att ta rätt beslut, utföra rätt aktion på kortast 

möjliga tid. 

 

Datum, tider, plats och pris 

31 oktober - 2 november på Boovallen. Priset  är 1695:- och då ingår förutom campen med 

professionella fotbollsinstruktörer också lunch, mellanmål samt en profilprodukt från SvFA. 

Verksamheten pågår 09:00-15:00. Personal finns på plats 08:00-16:00 

 

Anmälan på 
 

http://www.svfa.se/produkter/spelarutbildning/camp/hostlovscamp___boovallen__28_30_10__369/
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=2mrj0CExzQfUjM&tbnid=gd9RNZlzuW3x9M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sportnik.com/index.php/group/28035&ei=APtpU9S_Oc-FyAP1o4D4Aw&bvm=bv.66111022,d.bGQ&psig=AFQjCNG1zYwNoaMNZbBG1U9Kyzqft-SJEw&ust=1399540863049556
http://www.svfa.se/produkter/spelarutbildning/camp/hostlov--fotbollssnabhet---31-10-2-11--boovallen--438/


ANLITA EN PERSONLIG TRÄNARE! 
PT Fotboll är vad det låter som – en Personlig Tränare i Fotboll. Du kan anlita oss 

som individ eller i grupp om 2-5 spelare. Vi har spelare på alla nivåer från barn till 

proffs (bl a U21-guldhjältarna Simon Tibbling och Ludwig Augustinsson) 

 

Med PT Individ får  du din egna personliga tränare från SvFA. Din personliga tränare 

sätter dig och dina förutsättningar i fokus för att hjälpa dig på bästa sätt i din 

fotbollsutveckling. Samspelet mellan spelaren och den personliga tränaren kan 

liknas vid samarbetet inom individuella idrotter.  

 

Med PT Kompis genomförs passen i mindre grupper för att möjliggöra fler moment i 

träningen. Samla ihop ett gäng kompisar (2-5 spelare per pass) och låt våra 

instruktörer hjälpa er att utvecklas som fotbollsspelare! Även i PT Kompis är det stort 

individuellt fokus. Priset för PT Kompis kan bli så lågt som 230 kr/spelare och 

tillfälle. 

Läs mer och hitta information om bokning på 
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