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STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF 
VERKSAMHETSBERATTELSE 



STOCKHOLM SPORT ACADEMY IF 

I dagsloget or Stockholm Sport Academy IF's huvudsakliga verksamhet parkour-, fotboll- och 
akrobatikkurser for barn och ungdomar i oldrarna 4 or och uppot. 

Forutom grupplektioner i form av terminstroning anordnas loger po host-, jul-, sport-, posk-, samt 
sommarlov. 

Po fOljande sidor ges kort information om Stockholm Sport Academy IF's troningsverksamhet 



v 

Hor erbjuds barn i oldrarna 4-7 or lekfull, nivoanpassad fotbollstroning. Vor molsottning or att varje
 
deltagare ska finna glodje och utvecklas efter sin egen formoga, so att varje troningspass ger en
 
succekonsla. Vi som utvecklar och arrangerar troningsupploggen or utbildade pedagoger och
 
undervisande lorare i Idrott och Holsa.
 

Lektionsupplogg
 

Lektionerna or uppbyggda for att skapa succekonsla hos varje individ.
 
Vi har skapat ett troningskoncept som utvecklar och utbildar spelaren, skapar gemenskap, nya
 
vonner och ger okat intresset for sport i allrnonhet och fotboll i synnerlighet. Molet or forma en
 
troningsrniljo dor alia for mojlighet att no sin maxpotential som individ och som idrottare.
 

stockholm Football Academy viII po ett roligt sott inspirera till fysisk aktivitet och skapa en god vana
 
att beholla livet ut.
 
En troning kan se ut enlig foljande:
 
-Samling
 
-Namnupprop
 
-Uppvorming
 
Liknande friidrottsuppvorming. Moisottning med uppvormning or att ge spelarna god motorik
 
genom koordinativ troning samt att leda in po sporten fotboll.
 
- Bollovningar
 
Individuella-, par- & lagovningar for att bekanta junioren med
 
boll samt for att fOrsto samspel mellan spelare.
 
-Teknik
 
Moisottning or att skapa fordigheter samt oppna upp fOr nya
 
mojligheter i spelet. '
 
-Avslutning
 
Lagsammanhollningslek/Matchspel
 



Lektionerna or uppbyggda for att skapa succekansla hos varje individ. Vi 
har skapat ett traningskoncept som utvecklar och utbildar individen, 
skapar gemenskap, nya vanner och ger okat intresset for sport och 
traning. Molet or forma en traningsmiljo dar alia for mojlighet att no sin 
maxpotential som individ och som idrottare. 

Stockholm Sport Academy viII po ett roligt sott inspirera till fysisk aktivitet 
och skapa en god vana att beholla livet ut. 

En Akrobatiktroning kan se ut enlig foljande: 
-Samling 
-Namnupprop 
-Uppvorming 
Med inslag av perceptions & balansovningar. 
- Dagens huvudmoment 
Har or syftet att utveckla den allmanna rorelsekometensen. Vi jobbar i 
stationer och tar hjalp av mattor, trampetter, ringar, rep mm. 
-Avslutning/nedvarvning 

Under terminen kommer vi ha inslag av Cirkus 
med bla airtrack, Iingong. 

Parkour gar ut po att rora sig po smidigt, kontrollerat och snabbt satt genom alia sorters miljoer. 
Fokus Iigger po standig rorelse, effektivitet, smidighet och sokerhet. 

Troningen bidrar till att oka deltagarnas fysiska styrka, kondition, koordination 
och balans. Samt oven sjolvfortroende, do de till synes svora rorelserna tranas och 
med tiden utfors nost intill anstrongningslost. 

Po vora Parkour - klasser tranar vi inomhus po Gymnastik- & Idrottshogskolan 
samt Gustav Vasa skolan, med avancerade hinderbanor. 

Avslutningsshow 
Varje termin avslutas med en show for fOroldrar och anhoriga. 



Verksamhetsberattelse 

Stockholm Sport Academy IF 2014 

Foreningsnamn: Stockholm Sport Academy IF 

Organisationsnummer: 802450-1291 

Styrelse OrdfOrande: Fredrik Lindstrom 
Sekreterare: Annika Wiklund 
Kassor: Caroline Eriksson 

Kort beskrivning av foreningen 

Foreningen bedriver i nuloget troning aret om, 0110 dagar i veckan: 
- Hostterminstroning 
- Hostlovsloger 
- Jullovsloger 
- varterminstroning 
- Sportlovsloger 
- Pasklovsloger 
- Sommarloger 

Foreningen amnar med sin verksamhet: 
- fromja barn, ungdomar och vuxnas idrottsliga utveckling. 
- ott ge varje individ mojligheten ott utvecklas maximalt utifran de egna fOrutsottningarna. 
- ott med kvalitet erbjuda individuellt anpassad troning verksamhet ett sociaIt utbyte for 0110 aldrar. 
- inrikta sig mot barn-, ungdoms-, vuxen-, motionsverksamhet. 
- fOreningen ska med sin verksamhet aktivt verka for en dopingfri idrott. 

') 



Beskrivning av genomford verksamhet 2014 

Traningsverksam het 
All termins- samt lagerverksamhet har genomforts som planerat. 

Parkour 
Som fOregaende or or Parkouren or fortsatt popular och intresset or stondigt okande. Parkouren nor 
fortfarande pojkar i tonaren, men intresset har nu okat i yngre aldrar. Under 2014 har det varit en 
positiv utveckling med fler flickor som utovare. 

Under verksamhetsaret 2014 okade intresset for Parkour ytterligare och troning bedrev i fler lokaler 
och stadsdelar on tidigare. Likasa intresset under sommarlogren okade stort. 

Oppet hus . Gratis prova po 

~I	 
Under var- samt hosttermin har foreningen arrangerat gratis "prova pa- tillfollen". Information har 
gatt ut till samtliga skolor i Stockholmsomradet. annons i lokaltidning samt information po hemsidan. 
Uppslutningen och intresset har vid bada tillfollen varit mycket stort samt uppskattat. 

sport Manager 
I december 2014 anstolldes en Sport Manager po timbasis. I januari 2015 skrevs sedan Frida Retsloff . 
po heltid som Sport Mananger po Stockholm Sport Academy. 

utbildning av tranare 
Infor terminsstart har Annika Wiklund. Johan Lindstrom samt Sport Mananger utblldat nyrekryterade 
tronare i Stockholm Sport Academys metodologi. 

Tronarna har oven utbildats i HLR 

Tronartroffar och middagar 
Tronarna har under aret troffats vid ett par tillfallen for gemensamma middagar. Syftet or att skapa 
en storre gemenskap mellan tronarna och dormed en mojlighet till vidareutveckling. 



Verksamhetsplan 2015 

1. Arsmote under maj 2016 

2. Budget fOr fOljande verksamhetsar faststolls po kommande arsmote 

3. Fortsotta bedriva troning i enlighet med fOreningens stadgar. 

4. M61sottning or 95% beloggning po verksamhetens termins- samt lovtroning. 

5. Utoka med troning i Toby till hasten 

6. Utokade sommarloger i parkour 

7. Foreningen ska vara fortsatt oppen fOr ALLA som viII trona. En malsottning or att alia som viii trona 
po Stockholm Sport Academy IF ska ges mojligheten. 

8. Arrangera oppet hus och gratis prova po vid minst ett tillfolle per termin. 

10. Utbildning av personalltronare infOr varje termins- samt logerstart 
Utbildningen halls av Fredrik Lindstrom, Annika Wiklund, Johan Lindstrom och Sport Manager 

11 . Anstolla ytterligare Sport Manager 

Resultat- samt balansrakning - se bilaga 

Ordforande 

Bevittnas 

)o\~. LLVl. 
Johan Lindstrom 


