
Ålder: 22 år  

Bor: Borås 

Idrott: Fotboll 

Förening: 

Sandareds/Sjömarkens IF 

Familj: Mamma, pappa 

och lillebror  

 

 

 

 

 

 

Frida Persson, fotbollstränare 
 

 

Juryn, bestående av Samsung, Sveriges Olympiska Kommittés ambassadör Yannick Tregaro och 

Expressen, har valt Frida Persson till en av fackellöparna med följande nominering: 

 

”Frida Persson tränar ett flickfotbollslag i Sandareds/Sjömarkens IF. Frida älskar idrott, att arbeta med 

barn och ungdomar samt att få möjligheten att dela och föra sin passion för idrotten vidare till de yngre. 

2010 blev hon utsedd till Borås bästa ungdomsledare. Hon har nu tagit tjänstledigt från sitt vanliga jobb 

och arbetar som volontär i Republiken Kongo (Kongo-Brazzaville) under sex månader där hon som 

representant för Gothia Cup coachar unga fotbollsspelare.” 

 

 

Frida Persson har hållit på med idrott sedan hon var väldigt liten; då hela 

hennes familj är idrottsintresserad föll det sig helt naturligt. Hon började 

som ideell tränare eftersom hon tycker det är kul att jobba med barn och 

ungdomar samtidigt som hon gillar sport. Frida är ideell tränare för 

flickfotbollslaget i Sandareds/Sjömarkens IF.   

 

Frida Persson är ideell tränare sedan 2009. Hon tycker idrott är viktigt då 

det förmedlar glädje, gemenskap och roliga aktiviteter i en oslagbar 

kombination samt eftersom det är en stor del av hennes liv. För Frida är 

en bra ideell ledare någon som finns där och stöttar och peppar i med- och 

motgång och som skiljer på person och prestation; alla är lika mycket 

värda efter en match eller tävling oavsett vad resultatet visar. En bra ideell 

ledare är en god förebild med en positiv attityd.  

 

Frida Persson har läst Entreprenörsprogrammet på Sven 

Eriksonsgymnasiet i Borås och arbetar för närvarande som volontär i 

Republiken Kongo där hon som representant för Gothia Cup tränar unga 

fotbollsspelare. Förutom träning är Frida intresserad av design, inredning, 

att baka och laga mat samt av att läsa.  

 

Att vara en av Samsungs utvalda fackellöpare inför OS i London 2012 

tycker Frida Persson känns jättekul och hon är väldigt stolt över att just hon 

är en av de utvalda.   

 


