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med målet a) erbjuda den bästa fotbollsutbildningen i Sverige

SAFFs värdegrund sträcker sig bortom fotbollens tekniska aspekter. Vi 
lägger lika stor vikt på respekt, disciplin och en hållbar träning som även 
inkluderar kost och viloperioder.  

Med basen i Helsingborg är Spanska Akademin en av Sveriges mest 
framgångsrika klubbar. Vårt mål är a@ erbjuda den bästa 
fotbollsutbildningen i Sverige. Spanska Akademins träning riktar sig Bll 
barn och ungdomar mellan 8-18 år. Vårt koncept är baserat på samma 
filosofi och metodik som spanska professionella akademier använder.
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VI ÄR SPANSKA AKADEMIN
Vår sportchef är utbildad 4ll UEFA Pro och har kunskaper och 

erfarenheter som ungdomstränare för FC Barcelona

Vi har sedan starten 2014 tagit fyra av våra medlemmar 4ll 

Spanien för provträning med klubbar som FC Barcelona, 

Girona FC och Sevilla FC

Vi utbildar i spansk spels4l och teknik

Vi har kontakter med spanska och katalanska 

fotbollsförbundet samt flertalet La Ligaklubbar

Vårt årliga träningsläger i Spanien ger medlemmarna 

möjlighet aM testa sina färdigheter mot akademier som 

Cornella, BarceloneMa, Rayo Vallecano, FC Sevilla, Real 

Be4s och FC Barcelona
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Javier Karroum Gomez har varit tränare i FC Barcelonas 
akademi och är grundaren av Spanska Akademin 
fotbollsförening. Han började sina studier på universitet 
"Universidad  Autonoma de Barcelona” med en 
kandidatexamen i idroIspsykologi. Gomez har även en 
magisterexamen i fysisk träning anpassad Kll fotboll samt 
UEFA Pro licens som ger honom Kllåtelse aI leda landslag. 

Vid sidan av Spanska Akademin är Javier K Gomez även med 
och organiserar tränarkongresser Kllsammans med 
katalanska och spanska fotbollsförbundet. 
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Spanska Akademin Fotbollsförening (SAFF) erbjuder sponsringsmöjligheter för a; nå en varierande målgrupp av 
sportentusiaster och influencers via tusentals följare.  Var med och ta svensk barn- och ungdomsfotboll Cll en ny nivå!
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VAD VI KAN ERBJUDA ER

Föreläsning om ledarskap med vår sportchef Javier K Gomez

Möjlighet a> följa med ?ll Spanien under en provspelning samt se en La Liga match 

Sponsorintervju på SAFFs YouTubekanal

Exponerings?d i samband med helgresultat och YouTube-inspira?onsvideor

Företagslogga på matchtröjarnas framsida eller baksida
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