
MV1.SE PRESENTERAR:

MV1CAMP



Vi sätter
MÅLVAKTEN i
fokus!



INNEHÅLL:
2 x 90 min färdighets, teknik – och
specialträning
 1 timmes mental träning och teori. 
 1 par Mv1® målvaktshandskar
4 Mentala träningsprogram (Mental
grundträning) ingår i form av ljudfiler.

MV1CAMP 



DAGSPROGRAM DAGSPROGRAM EXEMPEL

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



MÅLVAKTSTEMAN
| Utgångsställning | Greppteknik | Fallteknik |
Skott | Djupledsspel – friläge | Inlägg |
| Boxteknik | Igångsättningar | Anfallsspel |
Försvarsspel |

FYSISK TRÄNING 
| Koordination | Styrka | Rörlighet | Snabbhet |
Uthållighet |

RIKTLINJER
Våra instruktörer följer Svenska
Fotbollsförbundets riktlinjer för
ungdomsmålvakter

MENTAL TRÄNING 
| Mental Grundträning |



MV1CAMP

Vi vill med våra MV1CAMP erbjuda målvakter en
unik möjlighet att utvecklas och ge inspiration till
killar och tjejer i sitt fortsatta målvaktsutövande!

ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Våra MV1CAMPER riktar sig till killar och tjejer 
13 till 19 år. MV1CAMP är ett unikt tillfälle att
specialträna din teknik, få en inblick i den mentala
träningens inverkan, träffa andra målvakter och ha
kul! 

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

DELTAGARE



MV1CAMP

UTVECKLING
Träna för att utvecklas som målvakt och
individ

MÅLBILD
Ha ett tydligt mål med din träning 

ATTITYD
Din attityd är avgörande för dina
framgångar

MOTIVATION

Mål skapar motivation och mening



FREDDIE ROTH
MÅLVAKTSINSTRUKTÖR

PRESENTATION
Freddie har en allsvensk karriär bakom sig med 80
allsvenska matcher med Örgryte IS. Han har varit
instruktör i Halmstad BK, IFK Malmö, Malmö FF, Örgryte
IS samt för Skånes, Hallands -  och Göteborgs
fotbollsförbund

UTBILDNING
SvFF Gk A och B



ALEXIS MITROVGENIS
MÅLVAKTSINSTRUKTÖR

PRESENTATION
Alexis har spelat div 2 fotboll i över 20 år! 
Han debuterade som 15 åring för Karlskrona AIF i div 2.
Han har representerat IFK Fjärås, Lerkils IF och
Angered.

UTBILDNING
SvFF Gk D and B



UPPLÄGG OCH PRISER

MV1CAMP

VI SKRÄDDARSYR ERA BEHOV!



ARRANGERA EN
MV1CAMP

Ni står för träningsplaner,
bollar, mål,
omklädningsrum,
samlingslokal och lunch. 

Vi står för resten! 

EFTER CAMPEN

Efter avslutad MV1CAMP
faktureras föreningen för
antal deltagare

UNDER CAMPEN

Målvaktsträning i
stationsform 2x90 min

Teori "Målvaktens
mentala match" 60 min

Utvärdering och feedback

UPPLÄGG



DETTA INGÅR

2 x 90 min färdighets -
och teknikträning
1 timmes mental träning
och teori. 
1 par Mv1®
målvaktshandskar
4 Mentala
träningsprogram (Mental
grundträning) ingår i form
av ljudfiler.

DELTAGARAVGIFT

1795,- 
per deltagare

ANTAL
DELTAGARE

Minst 8 målvakter. 
Tjejer och killar.
13-19 år

PRISER



MV1CAMP MV1CAMP
Vi stöttar föreningar och inspirerar unga målvakter till att
utvecklas. Upplägget varvas med färdighetsträning, teknik
– och specialträning, samt mental träning och teori. 

Våra instruktörer följer Svenska Fotbollsförbundets
riktlinjer för ungdomsmålvakter


