
 

 

 

 

Mv1® Målvaktscamper 

-Vi stöttar föreningar och inspirerar unga målvakter till att bli en 
bättre och mer komplett målvakt. Du får de kunskaper och verktyg 
som krävs för att utveckla dig som målvakt och samtidigt ha kul!  

Ändamål och syfte 
Vi vill med våra Målvaktscamper erbjuda målvakter möjlighet, 
verktyg och inspiration till killar och tjejer i sitt målvaktsutövande!  

Upplägget 
Vi genomför 1-2 dagars Målvaktscamper med färdighetsträning, 
teknik – och specialträning, varvat med mental träning och teori. Vi 
tror mycket på den mentala träningens inverkan för just målvakter! 
Därför ingår alltid mental grundträning som ett inslag i våra camper.  

Intresserade ledare får naturligtvis också vara med och delta, helt 
gratis, för att sedan ta med sig övningar, tips och råd ut i sin 
verksamhet.  

 

 

 



 

 

 

Deltagare 
Våra Målvaktscamper riktar sig till killar och tjejer 9 till 16 år. 
Camperna ett unikt tillfälle att specialträna sin teknik, få en inblick i 
den mentala träningens inverkan, samt ha kul!  

Instruktörer  
Huvudinstruktör och upphovsman till Mv1® och Mv1® 
Målvaktscamper är den f.d. allsvenska målvakten, och numera 
målvaktscoachen och Certified Mental Training Practitioner, Freddie 
Roth.  

Han leder träningarna tillsammans med andra erfarna instruktörer.  

Arrangera en Målvaktscamp med oss!  
Vill Din förening arrangera en Målvaktscamp med oss?  
Ni står för träningsplaner, mål, omklädningsrum, samlingslokal och 
lunch, vi står för resten!  

Ta tillfället i akt och gör detta till ett specialevenemang för era 
sponsorer, skapa merförsäljning genom er caféverksamhet m.m.  

Förutom ett trevligt arrangemang och en ökad goodwill för klubben, 
erbjuder vi även våra arrangerande samarbetsföreningar 50% rabatt 
på anmälningsavgiften! 

Vi skräddarsyr även Målvaktscamper som är direkt anpassade efter 

Din förenings önskemål och målvakter.    

Kontakta oss på: info@mv1.se eller 0761-349900 så diskuterar vi ett 
lämpligt upplägg för just Din förening.  

 

 



 

 

Våra Camper 

Mv1® MaxiCamp 2 d 18-36 målvakter + 3-6 instruktörer 1495:-  

4 x 90 min färdighets, teknik – och specialträning + 2 timmars mental träning och teori. 
2 luncher, frukt, 1 par målvaktshandskar, 1 t-shirt, 1 USB-minne med mental träning, diplom.  

Mv1® Camp heldag 6-18 målvakter+1-3instruktörer  995:-  

2 x 90 min färdighets, teknik – och specialträning + 1 timmes mental träning och teori. 1 
lunch, 1-tshirt, 1 USB-minne med mental träning + diplom.  

Mv1® MiniCamp heldag 6 målvakter + 1 instruktör  495:-  

2 x 90 min färdighets, teknik – och specialträning + 1 timmes mental träning och teori.  
1 USB-minne med mental träning + diplom.  

Mv1® Clinics 2 timmar 4-6 mv specialträning + 1 instruktör 295:- 2 

1 x 60 min specialträning utifrån tema (exempelvis skott, inlägg, djupledsspel – friläge)  

Mv1® PT-training 1 timme, 1-4 målvakter + 1 instruktör 150:- 1 

1 x 60 min individuell specialträning för dig som vill lite mer...  

Program (Exempel på en endagarscamp, Mv1® Camp) 

09:30 Samling och genomgång 
10:00 Målvaktsträning i stationsform  
12:00 - 12:30 Lunch 
12:30 - 13:30 Mental träning och teori  
13:30 Målvaktsträning i stationsform  
15:30 Utvärdering och feedback 16.00 Avslutning – Diplom  

 


