Tillslagsutbildning för fotbollstränare
Plats: Stora Halla Degerfors
Datum och tid: 23 februari 2014 Kl 08.30-14.00
Unik och inspirerande utbildning erbjuds till idrottsföreningar och
enskilda tränare, som vill skaffa sig specialist kompetens!
Utbildningsprogram
08.30
09.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

Närvaroregistrering och mingel
Teori – Information om tillslag, myter, tekniker mm
Tillslag – Tränaren i fokus, alla deltagare får prova olika tekniker
Tillslag – Passning
(Genomförs med övningstrupp)
Tillslag – Inlägg och avslut
(Genomförs med övningstrupp)
Teori – Diskussion och reflektion kring tillslag
Avslut och utvärdering

Bli en vinnare med unik kompetens!

Eija Feodoroff
i samarbete med

Varför tillslagsträning?
Eijas grundläggande budskap är att alla
fotbollsspelare ska besitta förmågan att
”bestämma över bollen” och ha kunskap om de
olika verktyg som finns gällande tillslag, för att få
fungerande tillslagsteknik i de olika situationer
som en spelare ställs inför. På så vis kan spelaren
medvetet arbeta med att utveckla och förbättra
sin specifika teknik inom just området tillslag.
Eija har förmedlat sin kunskap till utvecklingsbenägna ledare och spelare i såväl
allsvenska klubblag, svenska landslag som i internationella klubb- och
landslagsmiljöer. Senaste merit är SM-guld med LDB Malmö i Damallsvenskan!
Läs mer om Eija Feodoroff och tillslagsträning på
www.wecoach.se/utbildningar/tillslag.html

”- Tillslags träningen utvecklar mig mycket som spelare.
Jag har på bara 3 dagars träning fått större förståelse för
mitt tillslag. Vad jag behöver förbättra men även hur och
varför bollträffen blir som den blir. Tidigare har jag tränat
skott utan att riktigt veta varför det blir bra/dåligt.
Det har varit något abstrakt för mig men som jag nu kan
sätta fingret på och själv förklara. Det kommer vara viktigt
i min framtida karriär att jag fått den lärdomen, även om
det finns otroligt mycket att lära. Jag är tacksam att jag kom i kontakt med Eija.
Kommer använda mig utav henne framöver annars förlorar jag bara på det.”
Jiloan Hamad Malmö FF 2007-2013, (Lagkapten 2012 & 2013)

Deltagaravgift: 850 kr inkl. moms, enklare förtäring och dryck ingår
(Idrottsföreningar med fler än 5 deltagare erhåller 10% rabatt)

Är din idrottsförening
eller du som tränare
intresserad av denna
utbildning?
Gör er anmälan senast
17:e februari med namn
och kontaktuppgifter på
deltagare till
info@wecoach.se
så skickar vi
bokningsbekräftelse och
anvisningar för
inbetalning av
deltagaravgiften.
För frågor kan ni kontakta:
Joachim Forsberg
0735-444 788
WeCoach.se
Information finns på
www.wecoach.se

