
Det enda träningsverktyg du behöver 
Supercoach är appen som används av fotbollstränare på alla nivåer — från nybörjare till proffs.



Fotbollsträning har aldrig varit så enkelt 

Samarbeta med övriga tränare i 
ditt lag

Alla övningar du behöver  
på ett ställe

Färdiga träningar, anpassade 
efter ditt lags ålder och 

kunskapsnivå

Supercoach ger dig kunskapen och inspirationen för att maximera dina tränarfärdigheter. Med 
Supercoach blir träningarna roligare och mer engagerande, både för spelare och tränare.  



Det är enkelt.

Samarbeta direkt i appenFilmbibliotek med hundratals 
övningar

Vi vet hur man gör 
fotbollsträning bättre

Med Supercoach får du tillgång till hundratals 
övningar, skapade för spelare 5-15 år. Alla övningar 

är pedagogiskt förklarade i film, bild och text. 
Supercoach ger dig kunskapen och inspirationen för 

att maximera dina tränarfärdigheter.

Använd våra färdiga säsongscheman eller skapa 
ditt eget med den enkla drag-and-drop-

funktionen. Metoden bakom Supercoach har 
fostrat spelare som John Guidetti, Albin Ekdal och 
Ludwig Augustinsson och används idag av över 10 

000 tränare på alla nivåer. Brommapojkarna, 
Hammarby och BK Häcken är några av de klubbar 

som använder Supercoach. 

Supercoach gör det enklare att samarbeta med 
övriga tränare i ditt lag. Med hjälp av den smarta 

träningskalendern kan ni enkelt planera, 
överblicka och dela lagets träningar med 

varandra. Supercoach är det enda tränarverktyget 
du behöver, alltid tillgängligt i din ficka.



Det enda tränarverktyg du behöver



Gör som 10 000 tränare och klubbar — använd Supercoach

”Supercoach har hjälpt oss att utvecklas 
som organisation. Alla våra tränare 

använder Supercoach och responsen 
har varit fantastisk. Ungarna har roligare, 
de har blivit bättre spelare och tränarna 

tycker det är enklare att planera och 
utvecklas i sin roll.” 

  
Mikael Sörnäs  

Akademichef Brommapojkarna 
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Om Supercoach

Supercoach gör det superenkelt att planera fotbollsträningar. Med ett stort 
bibliotek av åldersanpassade och pedagogiska instruktionsfilmer så ger 

Supercoach dig kunskapen och inspirationen för att maximera dina 
tränarfärdigheter. Kombinera övningar och skapa utmanande träningspass 
eller använd de som finns i appen. Med den smarta träningskalendern kan 
flera tränare enkelt planera, överblicka och dela lagets träningssäsong med 

varandra. Supercoach är det enda tränarverktyget du behöver, alltid 
tillgängligt i din ficka.



Bakgrund

Filosofin bakom Supercoach kommer från IF Brommapojkarnas (BP) akademi, som 
med små medel lyckas bli en av Europas största talangfabriker och fostrat spelare som 

John Guidetti, Albin Ekdal och Ludwig Augustinsson. Det viktigaste steget i 
akademins utveckling var att gå från att rekrytera spelare till att utbilda spelare. För att 

lyckas behövdes ett system med tydliga stegringar mellan årskullarna. Över tid blev 
BP:s akademi mer och mer en utbildning med en tydlig läroplan och utbildade ledare. 
Ola Larsson, initiativtagaren till Supercoach, var med och drev den här utvecklingen. 
Med sitt brinnande intresse för tränar- och spelarutveckling och sin kärlek till sporten 

drivs Ola av en tydlig mission: att hjälpa fler att bli bättre.  
Kunskapen från åren i akademin digitaliserades och resultatet blev Digitala 

Fotbollsakademin, med syfte att utveckla svensk fotboll. Konceptet började säljas och 
man fick snabbt klubbar som DIF, Hammarby och Assyriska som kunder. I takt med att 
ny digital kunskap kom in i bolaget var det dags att ta nästa steg. Supercoach var fött. 


