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SSK Tjejcamp - fotbollsakademi med Jackie
Bachteler
För tredje året i rad arrangerar vi vår uppskattade tjejcamp! I år har vi bytt namn till SSK
Tjejcamp och det beror på att Jackie Bachteler, som varit campens huvudtränare varje
år, numera finns i föreningen som tränare för damlaget.
Precis som tidigare år garanterar vi en högkvalitativ camp för tjejer som älskar fotboll.
Spelare i åldrarna 9-16 (f 2000-2007) år ges möjlighet att delta. Jackies assisterande
tränare kommer att vara spelare från Sunnanås damlag.
Träningen bygger på matchlika situationer där teknik, taktik, fysik och mental träning
vävs ihop i ett helhetsperspektiv. Inre drivkraft, balans och glädje är viktiga
utgångspunkter. Som deltagare är det viktigt med ett genuint intresse och engagemang
för fotbollen. Det betyder inte att man behöver tillhöra ett elitskikt utan just att man
tycker fotboll är det roligaste som finns och något man vill bli mycket bättre inom.
Att vara medveten om: 2-3 praktikpass/dag samt flera teoripass under veckan gör att
campen lämpar sig bäst för ungdomar som är ambitiösa, lyhörda och disciplinerade vid
träningsmomenten.
Varje träningsdag pågår mellan 08.30-15.00. Fika på förmiddag och eftermiddag samt
lunch ingår i avgiften. Varje deltagare får också ett träningsställ bestående av strumpor,
shorts och tröja.
Datum
f 2000-2004, måndag 8/8 – torsdag 11/8 (100 platser)
f 2005-2007, måndag 8/8 – tisdag 9/8 (100 platser)
Plats
Sörvalla idrottsplats
Pris
född 2000-2004, 1990 kr
född 2005-2007, 990 kr
Nytt för i år!
Upptakten sker i samband med damlagets elitettanmatch mot Hovås Billdal IF, söndag
7/8. Samling på Electrolux arena (Norrvalla) kl 11.00. Jackie hälsar välkommen och
berättar om campens upplägg samt om taktik inför matchen och särskild presentation
av de spelare som kommer att vara assisterande tränare under campen. Matchstart kl
13.00. Campdeltagarna bjuds på parisare innan matchstart. Efter matchen ges
deltagarna möjlighet att träffa damlagets spelare.
Detaljerat program skickas ut några veckor innan campens start.
Varmt välkommen!
Sunnanå SK

