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DET ÄR MI T T på dagen 
en ljus och grönskande sommardag. 
Mamma kommer in i huset och håller 
ett kuvert i handen, hon ser bekymrad 
ut. Den ljusa dagen skulle snart fyllas 
av nattsvart mörker. 

Vi förstår ganska snabbt att det inte 
rör sig om vilket brev som helst. Det är 
brevet som vi har väntat på så länge. 
Röntgenresultatet av våra skadade 
knän. 

Mamma läser tyst och förklarar 
sedan med nedstämd röst precis det vi 
fruktat. Vi måste båda genomgå varsin 
komplicerad operation. Vi kan bara 
inte fatta att det är sant. 

I varsitt rum sjunker vi förkrossade 
ihop på golvet och känner hur tårarna 
börjar rinna nedför kinderna. 

Vi är båda i total chock över tanken 
på att vi måste avstå från fotboll, vår 
största passion i livet, och gå igenom 
en extremt krävande rehabilitering. 

Men vad ingen av oss visste i den 
svåra stunden var att den här tuffa 
motgången skulle bli anledningen till 
att vi fyra år senare skulle få resa runt 
hela jorden med just fotbollen. Att vi 
skulle ha miljontals fantastiska fans, få 
träffa våra barndomsidoler och dribbla 
bort dem, lära världsproffs våra egna 
fotbollsskills och få chansen att leva ett 
unikt fotbollsdrömliv utan dess like. 

Men hur gick det egentligen till? 
Det här är vår egen story. Storyn om 

SkillTwins. 

Josef & Jakob

Vår story

FÖRORD
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Alla har vi varit små
SÅ LÄNGE VI kan minnas har vi älskat fotboll. 
Vi föddes 1996 och lekte med bollar innan vi kunde gå 
och passade till varandra innan vi kunde prata. 

Redan som små knattar fick vi följa med på våra sys
kons träningar och matcher, hängde vid sidolinjen och 
hejade på som lagens egna små maskotar. 

När vi var fyra år började vi spela fotboll i VIK, Västerås 
IK. Och där upptäckte vi hur kul det var. Vi trivdes, 
fick många kompisar i laget och åkte på cuper och trä
ningar.

Bollen blev vår kompis, vår trilling. Den var med 
oss precis överallt. Tränade tricks och finter så fort vi 
fick chansen. 

Och extralirandet började ge resultat på plan. När  

mammaJakob Josef

Jakob

Josef

Västerås IK
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Mamma har varit lag-
ledare och pappa är 
en riktig boll begåvning. 
Ja, vi är en fotbollstokig 
familj, helt enkelt.
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VI HADE ETT ENDA MÅL: 

ATT BLI FOTBOLLSPROFFS

vi var runt tio år stack vår bollteknik redan ut. Vi gjorde 
saker under matcherna som ingen annan gjorde och 
många blev imponerade.

Och hemma kunde vi ägna timmar åt att råkolla på 
YouTube när Cristiano Ronaldo, Zlatan och Ronal
dinho gjorde överstegsfinter och tunnlar. 

Vi föll verkligen för deras fräna skills. Så där skick
liga skulle vi också bli. Fotboll var livet och framtiden 
väntade. 

Vi var tolv år gamla och hade ett enda mål: Vi skulle 
bli fotbollsproffs.

mamma

Jakob Josef

1 1
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SAKER DU INTE 
VISSTE OM JOSEF

1.  Han tror själv att han är en  
superstar på att sjunga, och 
lever sig verkligen in ordentligt. 
Och det låter inte så bra … 

2.  Han har ingen aning själv om 
hur rolig han kan vara, och det 
är just det som gör det så kul.

3.  Han har en tendens att hamna i 
ytterst märkliga och ”awkward” 
situationer. Vi brukar kalla det 
för en typisk ”Josef-situation”. 

4.  Han skojar med mig för att jag 
brukar ha långa vita strumpor 
på mig, och påstår att det inte 
är särskilt stylish. 

5.  Han är grym på att skriva mail 
och det går snabbt som attan. 
Bra blir det också.

6.  Han är sjukt nojig för att det ska 
fastna svartpeppar mellan tän-
derna. Så fort vi har käkat ger 
han mig det bredaste smajlet 
som en säkerhetskontroll. Ibland 
pekar jag på en tand och säger 
att det finns en svart liten prick 
fast det inte gör det.  
(Got you, bro!)

7.  Han gör världens snyggaste 
överstegsfinter. 

8.  Han var aldrig särskilt road av 
att prata inför klassen, så jag 
försökte alltid peppa honom ge-
nom att sitta och smajla och ge 
honom lugnande blickar. Men i 
själva verket såg jag bara hel-
hispig ut och gjorde det säkert 
ännu värre.

9.  Det bor en riktig teater-
apa i Josef. Han är 
också väldigt duktig på 
att imitera folk.

10.  Han är en mästare på 
att improvisera fram 
spontana skills från 
ingenstans, vilket är 
otroligt imponerande 
och ett bevis på 
hans starka 
skill talang.

(ENLIGT JAKOB)
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1.  Han är extremt kramgo. En 
vandrande nallebjörn.

2.  Han älskar att dansa och visar 
alltid upp sina senaste moves så 
fort vi tar en paus från datorn 
när vi redigerar. 

3.  Han byter frisyr sjukt ofta och 
har världens roligaste rutiner 
när han fixar håret. Varje hår-
strå ligger perfekt på plats när 
han är klar.

4.  Han är jätteduktig på att rita 
och måla, fick högsta betyg i 
skolan.

5.  Han har en heltokig humor 
och lyckas alltid få en på gott 
humör.

6.  Han är väldigt kreativ och har 
livlig fantasi. Kan kasta ur sig 
häftiga idéer.

7.  Han är en masterchef när det 
handlar om omelett och kan en 
massa olika varianter.

8.  Hans smeknamn sedan barns-
ben är ”Boris”.

9.  Han har en riktigt cool  
klädstil.

10.  Han är min största idol, före-
bild och inspirationskälla.

SAKER DU INTE 
VISSTE OM JAKOB
(ENLIGT JOSEF)
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När allt går i kras

VI BÖRJADE LEVERERA riktigt bra i vår 
hemmaklubb VIK, och i takt med att vårt rykte växte 
blev våra drömmar också allt större. 

Båda två hade en position som yttermittfältare och vi 
spelade på varsin kant. Ingen av oss behövde någonsin 
kolla var den andre befann sig, det bara kändes i magen 
– vi kunde passa varandra utan att ens behöva titta upp 
från bollen. Ren tvillingmagi.

När vi var femton fick vi delta i uttagningarna till 
Västerås fotbollsakademi. Stadens bästa ungdomar 
hade samlats i en trupp som skulle detaljstuderas av 
tränarna, de som gjorde bäst ifrån sig hade chansen att 
bli värvade till akademien – och det var där man ville 

mamma

1 4

VI KUNDE PASSA 
VARANDRA UTAN ATT 

ENS BEHÖVA TITTA  
UPP FRÅN BOLLEN  

REN TVILLINGMAGI
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hamna om man ville ta nästa steg mot en proffskarri
är. Pressen var enorm och vi ville förstås inget annat 
än att bli utvalda. Vi förberedde oss in i minsta detalj, 
benskydden skulle sitta perfekt och vi tvättade till och 
med skorna för att de skulle se coola ut. Och vi lyckades 
prestera bra, speciellt på de tekniska övningarna. Så till 
slut kom vi in – som två av ett fåtal handplockade fram
tidslöften. Känslan var mäktig. ”Wow! Ett steg närmare 
proffsdrömmen. Nu kör vi, Bror!”

Och även om vi var väldigt stolta över att ha blivit 
värvade blev det en oväntat stor omställning. 

Plötsligt var det som om fotbollen var på en helt annan 
nivå. Spelarna på akademien var äldre än vi, det var 
som att kliva in i ett omklädningsrum med vuxna män. 
Och där kom vi – nästan yngst och kortast av alla.

Vi samarbetade grymt 
på planen med varandra. 
Bollen blev som en osynlig 
länk mellan oss.

1 5



S K I L L T W I N S  –  T H E  S T O R Y    

5 4

Ett oförglömligt minne i början av vår karriär var när 
vi blev inbjudna till Adidas huvudkontor i Tyskland. 
Där satt vi, två spralliga tvillingar från Västerås, i ett 
konferensrum omringade av massor av viktiga chefer. 
De visade upp en presentation som innehöll ett riktigt 
världsäventyr. Bland annat skulle vi få träffa fotbolls
legendarer, vara stjärnorna på ett jätteevent i Kina och 
få utmana toppspelare som Mesut Özil och Ander 
Herrera med våra skills. Den ena grejen häftigare än 
den andra. Vi satt bara och gapade. Till slut började 
vi skratta.

Från att ha varit knäskadade och borträknade var vi 
nu globala influenceambassadörer för ett internatio
nellt stormärke och lika viktiga som några av världens 
kändaste fotbollsstjärnor. Känslan var minst sagt magisk.

Utanför Adidas huvudkontor 
i Herzo i Tyskland.

FRÅN KNÄSKADADE OCH 

BORTRÄKNADE VAR VI NU 

LIKA VIKTIGA SOM NÅGRA 

AV VÄRLDENS KÄNDASTE 
FOTBOLLSSTJÄRNOR
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V i hade blivit inbjudna att 
skilla på ett stort event i 

Tyskland, där media, fot-
bollsstjärnor, och freestylers 
från hela världen samlades. 
På plats fick vi reda på att 
vi skulle möta superstjärnor-
na Mesut Özil och Ander 
Herrera i en skillmatch där 
självaste Zidane skulle sätta 
poäng på våra skills.

Vi kollade chockat på 
varandra. Özil, Herrera 
och Zidane!? Wow. Riktiga 
världsstjärnor som skapa-
de jätterubriker med sina 
grymma prestationer i stora 
matcher. Zidane är en av 
fotbollshistoriens största ikon 
någonsin, liksom. Vi blev na-
tur ligtvis nervösa, men samti-
digt extremt taggade. Match-
en skulle bara vara i fem 
minuter så vi hade inte lång 
tid på oss för att visa vad vi 
gick för. Allt skulle dessutom 
sändas live på internet, så 
om vi misslyckades med nå-
got skill skulle hela världen få 
veta det på en gång …

SKILLAR  
INFÖR ZIDANE Vi med Zidane

pappa

WOW!!!

Özil
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Se videon här!

Huvudfokus låg inte på 
att göra mål, utan att 
göra skills mot varandra. 
Inte freestyleskills, utan 
matchskills eftersom det 
var två mot två. Vi spelade 
med gott självförtroende 
och hade twinpower på 
högsta nivå.

Jakob: Jag var trängd, 
nära ett hörn och hade bollen 
mot Mesut Özil. Plötsligt ham-
nade jag i perfekt läge för 
att testa mitt breakdanceskill. 
Ett avancerat skill där alla 
steg måste sitta perfekt för att 
det inte ska bli fiasko. Men 
jag testade det, och i nästa 
sekund jublade publiken 
och både Özil och Herrera 
applåderade. Jag fick till det 
perfekt. Helt ärligt, jag var 
super stolt. 

Men jag hade fort farande 
kontroll över bollen och 

bestämde mig för att fortsätta 
skilla mot Herrera. Jag var 
hungrig på att visa mer. Och 
rätt som det var lyckades jag 
sätta mitt livs snyggaste pan-
na. Det var ren poesi. 
Efteråt blev det kaos. 

Publiken jublade, presenta-
tören skrek. Zidane smajlade 
från domar stolen. Det var ett 
av de mäktigaste ögonblicken 
i mitt liv. 

Det var helt klart en 
minnesvärd stund tillsammans 
med några riktiga super-
stjärnor.



SKILLSKOLA
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It's ShowTime!
Att skilla är det roligaste vi vet. Men det 
är så mycket mer än bara konsten att 
trixa med en boll. Det handlar om kropps
koordination och bollkontroll, om feeling, 
rytm och tajming. Att ha en bra grund
teknik har du nytta av inom fotbollen, 
oavsett om du spelar i lag på en plan eller 
utmanar polarna hemma på gatan.

Ä r du skicklig på att dribbla, finta och skilla gör det inte 
bara dig till en bättre fotbollsspelare – det kan också 

gynna hela laget.
Vår styrka är att vi har lyckats bygga upp en naturlig 

skicklighet inom alla former av skills. Street, fotboll, 
freestyle … Det är också därför vi kallar oss för skillare i 
stället för freestylare, street- eller fotbollsspelare, eftersom 
vi kan utföra skills i alla tre kategorierna.

Så nu vill vi lära dig hur du utvecklar dina färdigheter 
med hjälp av några av våra absolut bästa skills. De flesta 
har vi skapat själva. Svårighetsgraden varierar, men alla 
har vi varit nybörjare. Kom ihåg att inget kommer gratis. 
Det gäller att nöta och nöta. Och du måste våga misslyckas 
för att utvecklas. 

När du bemästrat ett skill är det läge att försöka använda 
det på match eller mot andra. 

Men det viktigaste av allt – det är att du har kul!  
Är du redo?

Freestyle

FOTBOLL

9 1

Let’s go!

Yo! Pusha videor när du gör skillsen från 

SkillSkolan med hashtaggen #SkillTwins - så 

ska vi se till att försöka kolla in ditt inlägg!

Se videor när 
vi skillar här!



SKILLS
FOTBOLLS-

Ett grymt skill och ett av de första som vi 
kom på själva.   

D et ser svårt ut, men bara du tränar tillräckligt mycket 
kommer du att bli mästare på nolltid. Det funkar  

bäst en mot en och kräver hyfsat stor yta för att det ska bli bra. 

Så här gör  
du skillet,  
se filmen här.

CROSSY CUT
Skill #1

Här lär vi dig fotbollsskills som du kan använda på fotbollsplanen som 

ett effektivt sätt att dribbla din motståndare på match eller träning.

Vi tycker att det är viktigt att kunna många olika varianter, då kan du 

utföra passande skills i varierande situationer på planen. 

I takt med att du utvecklar ditt skillregister kommer du säkert att kunna 

hitta på dina egna skills och känner själv vilka som är mest naturliga just 

för dig. Let’s go!

Röd pil visar kroppens rörelse.  

Vit pil beskriver bollbanan.

FAKTA OM FOTBOLLSSKILLS

I skillskolan använder vi höger fot som 

den starka, men om du är vänsterfotad så 

går det förstås lika bra att göra skillsen 

med vänster fot som den starka foten.



SKILLS
FOTBOLLS-
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Gå över bollen med din 
svaga fot och sätt ner den 

så att du korsar fötterna.

5.

Ändra riktning och toucha 
bollen framåt med tårna 
på samma fot och placera 
den foten framför bollen.

4.

Stoppa bollen med sulan av din starka fot.

2.

3.

Toucha sedan bollen diagonalt bakåt med en rörelse som går från sulan till tårna.

Närma dig försvararen som 
du vill skilla bort.

1.

Fortsätt förbi din försvarare.

8.
6.

Lägg tyngdpunkten på 
din svaga fot och toucha 
bollen bakåt med din 
starka fot.

Stoppa bollen med samma fot och toucha den diagonalt framåt mot den yta du precis frigjorde.

7.



Det här är en bra grund för att bli bra på 
streetskills.  

N ästan alla legendarer inom streetfotboll har med sig 
V-Cut Ground Moves i bagaget. Lär du dig dessa har du 

kommit en bra väg på väg mot att bli en grym streetspelare!

VCUT 
GROUND MOVES

Skill #1

FAKTA OM STREETSKILLS

Här lär vi dig några riktigt häftiga streetskills som du kan utföra mot dina 

motståndare på streetmatcher. Streetfotboll kan spelas precis var som helst, det 

behöver liksom inte vara värsta planen. Två vattenflaskor kan bilda ett mål, sedan 

behöver du bara någon/några att spela mot. 

Vi ser streetfotboll som en konstform som bygger på kreativitet, teknik och snabba 

riktningsförändringar. Här ingår bland annat ”ground moves”, ett avancerat fotarbete 

där du utför många skills direkt efter varandra så att det nästan ser ut som en dans.

 Pannamatcher är också en del av streetfotbollen, där målet är att försöka tunnla 

sin motståndare. Det är något av vår specialitet och det roligaste som finns! 

Röd pil visar kroppens rörelse.  

Vit pil beskriver bollbanan.

Så här gör  
du skillet,  
se filmen här.

I skillskolan använder vi höger fot som 

den starka, men om du är vänsterfotad så 

går det förstås lika bra att göra skillsen 

med vänster fot som den starka foten.



1 1 7

... och upprepa alla steg från början.

5.

Toucha bollen bakåt med sulan 
av din starka fot.

1.

Toucha nu fram bollen 

diagonalt med bredsidan av din 

svaga fot, på utsidan av ditt 

starka ben ... 

4.

3.

Utför exakt samma steg, men nu med din svaga fot så att det alltså blir så här: Dra tillbaka bollen diagonalt med sulan av din svaga fot.

2.

Toucha nu fram bollen diagonalt 
med bredsidan av din starka fot, på 
utsidan av ditt svaga ben. 



FAKTA OM FREESTYLESKILLS
Så här gör  
du skillet,  
se filmen här.

SKILLSSKILLS
Freestyle

Grundsteget om du vill bli bra på freestyle.   

H är handlar allt om träning och tålamod. Sätt upp mål 
för dig själv, som att klara fem kontrollerade kickar med 

båda fötterna. Efter mycket träning kommer du att klara fler 
och fler. Vi tror på dig. Lycka till!

KICKA MED BÅDA 
FÖTTERNA

Skill #1

Här lär vi dig coola freestyleskills som du kan använda på show eller tävling. 

Freestyle är en egen sport som skiljer sig från fotbollen. Bland annat handlar det 

om att uttrycka sin personlighet genom att utföra de coolaste, mest avancerade och 

originella skillsen så stylish som möjligt. Det gäller liksom att få det svåra att se lätt ut.

Inom freestyle är det viktigt att hitta sin egen personliga stil, ungefär som en 

konstnär hittar sitt eget unika sätt att måla tavlor.

På en freestyletävling utmanar du en annan freestylare med dina skills och 

poängbedöms i tre olika kategorier.

Röd pil visar kroppens rörelse. 

Vit pil beskriver bollbanan.

I skillskolan använder vi höger fot som 

den starka, men om du är vänsterfotad så 

går det förstås lika bra att göra skillsen 

med vänster fot som den starka foten.
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När detta känns enkelt, försök 
kicka bollen från din svaga fot till 

din starka, för att sedan kicka upp 

bollen till händerna igen.

4.

Håll i bollen med händerna och 

släpp den mot din starka fot.

1.

Innan bollen nuddar marken, så kicka bollen uppåt med den främre delen av din starka fot. Se till att tårna pekar uppåt.

2.

Vi minns när vi klarade 
12 kickar i rad för första 
gången och var superstolta! 
Nu kan vi kicka över tusen! 
Never give up!

Sätt upp mål och öka antalet 

kickningar mellan bägge fötterna 

innan du tar emot bollen med 

händerna igen. 

5.

3.

Ta emot bollen med händerna och upprepa rörelsen, men släpp nu bollen till din svaga fot. 


