
 

UTBILDNING FÖRENING 
Samba Football Academy lär ut den vackra brasilianska fotbollen ”O jogo 

Bonito” tillsammans med värdegrundsutbildningen Bonito Lifestyle. Vårt 

koncept förenar det bästa ur brasiliansk fotboll och kultur med modern 

idrottspsykologi och spelarutvecklingsteori. Utbildningskoncept är skapat av 

Erik ”Samba” Johansson f.d fotbollspelare i allsvenskan och Brasilien i 

samarbete med brasilianska elitspelare, tränare och socionomer. 
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Bästa hälsningar Erik ”Samba” Johansson 

f.d fotbollsspelare i Allsvenskan och Brasilien 

Utsedd av antimobbing organisationen Friends till årets idrottsförebild 2014   
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FÖRENING 
 

    

Föreningsutveckling 

Inspirationspass för föreningens ledare 

med syfte att presentera och förankra 

Samba FA:s utbildningskoncept. 

Samba FA skapar i samråd med er förening 

ett utbildningsupplägg för att 

implementera Samba FA:s värdegrund – 

och spelarutvecklingsmodell.  

 

Ledarutbildning 1 
Bli en mästare på att inspirera spelare och 

fotbollslag till utveckling, glädje och 

gemenskap. En halvdagsutbildning i 

Samba FA:s fotbolls – och 

värdegrundsmodell.  

 

Ledarutbildning 2 
En halvdags utvärdering och 

vidareutbildning i Samba FA:s fotbolls – 

och värdegrundsmodell. 

Utbildas majoriteten av ledare i en 

förening kan er förening titulera sig som 

Samba FA certifierad fotbollsförening. Er 

förening erhåller Diplom samt även 

godkännande att trycka Samba FA:s 

Certifieringslogo på era lags tröjor. 

 

Camp Brazil 
Samba FA:s utbildningsupplägg för 2-5 

heldagars fotbollskola hos er förening. 

Samba FA utbildar er förenings 

ungdomsledare som sedan är ledare för 

Camp Brazil träningsgrupper. Samba FA 

utbildar en ansvarig ledare från er 

förening som tillsammans med en Samba 

FA ledare organisarar och styr upplägget 

för Camp Brazil.  

 

Samba FA:s utbildningsforum 
Tillgång till Samba FA:s utbildningsforum 

med videoklipp och utbildningsmaterial 

som inspirerar och är till stöd för er 

förenings ledares utveckling av lag och 

spelare. Abonnemang kan köpas för 

samtliga ledare i föreningen eller 

individuellt. Uppstart maj månad 2015. 

 

Samba FA träningsgrupper i er 

förening 
Träningsgrupper för utvalda spelare och 

lag från er förening eller från flera 

samarbetsföreningar. Samba FA utbildar 

och handleder er 

förenings/samarbetsföreningars ledare 

som sedan leder träningsgrupperna. 

Alternativt Samba FA:s egna ledare 

arrangerar och utbildar spelarna. Antal 

spelare, pass och utbildningsupplägg sker 

utifrån ert önskemål. 

 

 

 

 


