
Lunds fotbollsutväcklingsläger( LFUL ) är ett sportutbildande företag som 
hjälper en fotbollsspelare som vill satsa på att kunna utvecklas inom 
fotbollen och hamna på en professionell nivå. Vi har 6 professionella 
fotbollstränare som har varit tränare för många stora internationella lag 
och vi tar fotbollen seriöst. Detta är för DIG som vill satsa inom 
fotbollen, för DIG mellan 15- 20 år. Våra utbildningslokaler finns på 
Klostergården vid fotbollsplanerna. Vi har 6 stycken fotbollsplaner att 
träna på med en tränare på varje plan. Utbildningen varar i en månad 
under sommarlovet, hela juni månad, dem dagarna ni har skola under 
juni månad så kommer ni och tränar från kl 4-8, sedan sover ni hemma. 
När skolan slutar kommer ni hit med de ni behöver och sedan sover ni i 
våra lokaler. För priset du betalar ingår mat, dricka, sovplatser och en 
bra träningsmiljö. Vi kommer göra allt för att spelarna som kommer hit 
ska hamna på professionell nivå inom fotbollen och att större lag 
kommer plocka upp dessa ungdomsspelarna. Vi har ett samarbete med 
Malmö FF och Helsingborg IF och AIKs tränare och de har skrivit på ett 
kontrakt på att ni som kommer och tränar med oss kommer få möta 
deras ungdomstrupp. 

För att vara med om det här kostar det 9000. Kostnaderna går till mat, 
planhyror, lokaler, el och värme, Tränarna och till matchens mot MFF, HiF 
och AIKs Ungdomslag. 

Om dem professionella fotbollslagen erbjuder en spelare ett kontrakt där 
spelaren eller spelarens fotbollsklubb får pengar så drar vi av 10 % ifall 
summan ligger på över 20 000.

För att vara med måste vi få en underskrift från spelarens tränare och 
från spelarens klubbledare, alltså t.ex. Haiwan BKs Styrelseledare. Så att 
dem går med på alla villkor om att vi tar 10 % och att klubben tillåter att 
ni tränar med oss under sommaren och inte kommer kunna delta på sin 
klubbs träningar. 

Avgifter:

1 juni - 1 juli Fotbollsförbättring Specialisering(för att jämna ut styrkor 
och svagheter. Att bli en balanserad spelare)            9000:-

2 Juli - 2 Augusti Fotbollsförbättring Fokusering på styrkor (Inom 
positionerna, beroende på vilken position du kör på)   9500:-



1 Juni - 1 Juli Guldpaket, får chansen att få provträna med Malmö FFs 
Ungdomslag (chansen att välja din drömposition så ska vi göra vårt 
bästa för att du ska bli väldigt bra på den positionen              12000  :-

För mer information ring :

Magnus: 073 XXX XXX X

Stefan: 073 XXX XXX X

Robert: 073 XXX XXX X

Tankvic: 073 XXX XXX X



So: Min affärsidé

Din affärsidé ska skrivas ned på en sida i 12-punkts skrift.

Två av dina kamrater kommer att ge respons på din affärsidé genom att 
ge dig två beröm och två tips om förbättringar.

 

När du formulerar din affärsidé till ett eget företag är det viktigt att du 
tar upp följande punkter:

 

Vad säljer du?

Jag säljer fotbollskunskap och förbättring som fotbollsspelare.

Varför ska man köpa just din produkt eller tjänst?

Eftersom vi hjälper spelarna att komma upp till professionell nivå och så 
lär dem sig att ha kul när de även är jobbigt. 

Vem är dina kunder?

Barn och ungdomar mellan 14-19 år och som har tillräckligt bra meriter.

Hur och var säljs din produkt eller tjänst?

På ett läger utanför lund. man är där under 1 månad. Kostar en del men 
pengarna går till mat och annat bra. 

Vilka är dina konkurrenter?

Har inga konkurrenter för att min affärsidé är så unik att ingen annan 
vet om de.



Vilka produktionsfaktorer använder du dig av och varför?

Råvaror, kunskap, material, pengar.

Vilket pris har du?

9000 +per person. 

Går du med vinst – när?

När spelare köps. 

Hur vet folk att din produkt/tjänst finns?

Dem får kma på besök.  Det kommer med posten. Flygblad kommer med 
posten. 

Transporter?

Matvarorstransport och materialstransport. En stor och lång buss. 

Har du några anställda?

Professionella tränare och vakter osv. Ledare och styrketränare.

Etc, 


