
Gustavs liv som föräldratränare 

Vad vore vilken idrottsklubb som helst, eller hela föreningslivet om man så vill, utan alla 

engagerade föräldrar? Utan ledare och tränare som lägger ned sin fritid på att våra barn ska 

få känna av allt det bästa med idrott och i vårt fall fotboll?  

IFK Lidingö FK har över 600 föräldrar engagerade i klubben. En resurs och kraft som består av 

eldsjälar och hjältar. Från klubbens sida vill vi varje dag rikta ett stort tack och värme till alla 

ni som planerar, tränar, kör, coachar, motiverar, inspirerar, tröstar, utbildar och mycket mer. 

Denna positiva kraft är det som lyfter hela klubben. Därför har vi valt att intervjua en av 

dessa hjältar, Gustav Dahlbeck Nobel, en av tränarna i P11:14.  

Varför blev du föräldratränare? 

För mig är det ett perfekt sätt att engagera mig i mitt barns idrottande och samtidigt 

få spendera tid tillsammans. Och det när vi gör något vi båda tycker är väldigt roligt. 

Som bonus har vi tränare och lagledare också väldigt kul tillsammans.   

 

Hur hittar du övningar och planerar träningar? 

Vi tränare hjälps åt i laget, kollar övningsbanken på hemsidan och diskuterar olika 

upplägg. Dessutom tjuvkikar vi också ofta på delar av åldersgruppsträningen och 

andra klubbträningar. Detta för att se vilka övningar de utbildade tränarna jobbar 

med och hur de lägger upp träningarna. Det kan jag verkligen rekommendera, de är 

otroligt duktiga.   

 

Hur många timmar per vecka jobbar du med laget i någon form? 

Det varierar lite, under pågående matchsäsong lägger vi nog mellan 5 och 10 timmar 

var i veckan om man räknar in träningar, matcher och planering.  

 

Känner du att du får hjälp och stöd från klubben? 

Absolut, det finns väldigt bra stöd att få från klubben. Jag hoppas kunna gå fler av 

klubbens tränarutbildningar när läget i världen så tillåter.  

 

Spelade du själv fotboll som ung? 

Nej det gjorde jag inte men jag har upp till vuxen ålder sysslat mycket med annan 

lagidrott och alltid haft ett stort fotbollsintresse.  

 

Vad är det bästa med att vara föräldratränare? 

Att se hur kul barnen har och se dem utvecklas, både individuellt och som grupp. Jag 

kan verkligen rekommendera att vara med i som föräldratränare. Det är givande på 

många plan!  

 

Vill du vara med och göra skillnad!? Tveka inte på att höra av dig till laget eller klubben!  


