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ungdoms-
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För de som vill följa (och rapportera från) en match

Match-
referat

Live-
sändning

Match-
kommentering

Liverapportering, 
statistik & tabeller

Bilder Intervjuer 
& videos

UPPLEVELSEN JUST NU



SVENSK FOTBOLL

Nya appen där varje match, oavsett 
nivå, får sin egen tidslinje och 
matchbevakning 



SVENSK FOTBOLL

Klubb- & lagreportrar

Enkel rapportering av mål & 
matchhändelser



Film, foto & kommentering



Scoreboard, emotions 
m.m.

Sportanpassad 
livestreaming



SVENSK FOTBOLL

Följarna kan få push-
notiser i realtid



Enkelt att skapa 
snygga lineups

SVENSK FOTBOLL



SVENSK FOTBOLL

Alla serier, klubbar & lag får
egna mediesajter
(helt automatiskt)



I appen, och på webben



Laginställningar
(admins)

Spelarinställningar
(själva eller målsmän)

Ingen anonymitet & bra 
hantering av olämpligt 

innehåll

Användarupplevelse 
för utomstående

Funktioner för integritet



Vad har Min Fotboll bidragit med till klubben? 

- En starkare gemenskap! Tack vare appen har det blivit lättare för oss runt 

omkring lagen att hålla koll på vad som händer och vad som är på gång och jag 

upplever att det har stärkt föreningsgemenskapen. Det är trevligt att kunna följa 

och uppmuntra varandra under matcher men även efter matcher då man kan 

prata om matchhändelser även om man inte varit där. Jag upplever ett ökat 

intresse för, och från, de aktiva, mellan lagen och mellan spelarna. Hela 

fotbollsintresset har ökat eftersom det är så lätt att hålla sig uppdaterad, i den 

mån man själv önskar. Min Fotboll har bidragit till att skapa ett sug efter att få 

veta vad som händer på matcherna.

Intervju med Nässjö FFs ordförande Hanna Almström 

Klubbfakta
•25 lag i seriespel
•800 aktiva medlemmar
•1500 medlemmar
•100 ledare
•3749 följare av Min Fotboll

https://www.svenskfotboll.se/nyheter/svff/2019/9/nassjo-ff-bast/



Grönt Kort 
(registreras med fördel i Min Fotboll)



Föreningsadministratören kan se föreningens alla lag och hur deras engagemang i Min Fotboll ser ut



Landslag 

Föreningar kan lägga upp sin egna partners/sponsorer –
för exponering på föreningens sida och de egna lagens lagsidor



Landslag 

Då kan det se ut så här på föreningens sida i Min Fotboll
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Sollentuna 6598 Vinbergs IF 1035 Jäders IF 576

Aasarum IF FK 690 Strands IF 1101 Håbo FF 2436

Stenungsunds IF 1205 Frösö IF 1464 IF Arvika Fotboll 1084

Östanbo IS 960 Matfors IF 747 Mariehem SK 843

Åsebro 577 Storfors AIK 1068 Ulricehamns IFK 1374

Torsåkers IF 911 Hittarps IK 500 Irsta IF 640

Stenkyrka IF 514 Lindals IF 1133 Själevads IK 1026

Ytterby IS 1255 Adolfsberg IK 934 Smedby AIS 1575



Sollentuna FK 6598

IF Brommapojkarna 3915

Nässjö FF 3749

IFK Fjärås 2503

Håbo FF 2436

Öster IF 2261

Hammarby IF FF 2228

Torslanda IK 2112

Tranås FF 2075

Älvsjö AIK FF 1912



Fördelar för en förening:

• Ökad uppmärksamhet och ökat intresse och 
engagemang för föreningens lag 

• Stärkt föreningsgemenskap

• Möjlighet att exponera partners och erhålla 
merintäkter

• ETT ställe att kunna följa allt från 
händelserapportering, tabeller och kommande 
matcher till livesändningar och härliga videoklipp. 
Med ett förbättrat integritetsskydd – och med 
push-notiser

• En framtida kommunikationskanal
https://minfotbollinfo.svenskfotboll.se/


