Verdens største talentskole kommer
til Danmark for andet år i træk!
Efterårsferien uge 42, 14-19 oktober i København.

Tag dig hele vejen til SP
World Talent Cup i
Uppsala 2019!

Tilmelding & info

Årligt udvikles der over 2000 af
morgendagens stjerner på vores camps.
Er du en af dem?

Players født i 01-07
Drenge & Piger
Vanløse Hallerne
14/10-19/10 2018

www.selectedplayer.com

Selected Player - Sveriges mest populære floorballcamp
arrangerer SP Camp i København for andet år i træk!
Hvad er SP Select YourSelf Camp?

På Selected Players Future Camp tilbydes du en professionel og højkvalitets
floorballcamp for spillere født i årgang 01-07, med stort fokus på at udvikle hver
spillers individuelle teknik. Du får træning i vores unikke og meget populære
træningsmodel Key Training som bl.a. indeholder over 40 forskellige stavteknikker
med over 100 forskellige teknikbaner.
Vi garanterer at du som deltager kommer til at få bedre boldbehandling,
pasninger, modtagninger og skudteknik.
Vi har lige så stort fokus på målmændene som på markspillere på vores camps. Til
hver træning vil der være en målmandsinstruktør tilstede på banen som underviser
og udvikler målmændenes grundposition, forflytningsteknik, bevægelsesmønster
og redningsteknik.

Chancen for at tage sig videre!

Sommeren 2019 spillet SP World Talent Cup (SP WTC) i Uppsala. En
international turnering for spillere der er kommet længst i deres udvikling.
Til SP WTC bliver mindst et hold udtaget fra respektivt land af talentscouter som
findes på plads under samtlige af vores camps. Holdene får her muligheden for
at mødes på en international scene med højst tænkbare niveau.

“SP - er for dig med en brændende interesse for floorball som sammen med
andre ligesindede vil udvikles og nå dit højeste potentiale.”

- Jonathan Kronstrand

Key Training er en træningsmodel udarbejdet af SP som indeholder alle

momenter en floorballspiller behøver for at sikre en langsigtet fremgang og for at
nå sit bedst mulige potentiale.

Kamptræning SP Camp afslutter altid de sidste dage med forskellig

turneringsform. Kkampene er der hvor de tekniker som er blevet trænet på
gennem ugen skal praktiseres under kamp og vises frem.

Drömtåget (Drømmetoget) Gruppe- og personligudvikling gennem SPs

værdigrundlags-koncept Drömtåget. Ideen er at styrke spillernes fremtidige
selvværd og selvtillid både inde- og udenfor floorballbanen.

Planlagte sociale aktiviteter

Ved siden af træningen vil der også være planlagt andre sjove aktiviteter med det
sociale i fokus. Vi har fået en lille svømmehal stillet til rådighed kun for SPdeltagerne hvor der kan kobles fra nogle af dagene. Igen i år vil vi tage deltagerne
til X-jump trampolinhal og slippe dem løs.
Der arbejdes på flere aktiviteter. Der vil være speedshooting uden mere pris, så
man kan udfordrer kammeraterne i hårdeste skud.
De sociale aktiviteter er vigtige for at styrke sammenholdet og finde nye venner.

Personalet på pladsen

Træningerne holdes blandt andet af Jonathan Kronstrand 3x verdensmester med
Sverige, grundlægger af SP og er af mange anset som verdens bedste individueltræner i floorball, noget som SP Stars er bevis på. Med specieluddannet
instruktører holder Jonathan camps i verdensklasse året rundt.
Hver træningsgruppe får 2 danske holdledere hvis opgaver er at sørge for
grupperne overholder tiderne for træning, mad, kamp, sengetid osv. Udover dette
er det holdlederens opgave at sørge for trivsel og se til at alle i gruppen har en
fantastisk uge. Der vil også være samaritter tilstede som tager sig af lettere skader
såfremt de skulle opstå.

Informationscenter

Under alle camps som SP arrangerer findes der et informationscenter hvor forældre
og deltagere lettere skal kunne modtage informationer -det er også her eventuelle
spørgsmål kan stilles.

Vi garanterer at du udvikles på vores camps
Boende

Deltagerne og holdlederne bor på
Hyltebjerg skole der er tilbygningen til
Vanløse Hallerne. Egen madras skal
medtages. Komplet pakkeliste vil blive
sendt ud til alle tilmeldte spillere.

Måltider

Alle måltider inkl morgenmad serveres i
cafeen af vores kokke – der har stor
erfaring med at lave lækre måltider til
sportsudøvere. Maden fik kæmpe ros fra
deltagerne sidste år og vi har opgraderet
yderligere.

Haller

Vi træner og spiller i Vanløsehallerne der
ligger 20m fra hinanden.

Kommunikation & nyhedsbrev

Vi sender kontinuerligt nyhedsbrev ud til
de tilmeldte og deres forældre med
information om pakkeliste, boende,
transport, nyheder, sikkerhed mm. I
kontakter os bedst via mail og telefon,
se kontaktinformation på sidste side.

Rejsende til og fra Jylland

Busrejse bliver arrangeret og inkluderet
i prisen, så I som deltagere og forældre
ikke skal tænke over transporten til og
fra København. Vi indsætter en SPfloorballbus hvor vi ligger en rute op
med opsamlingssteder når vi kender de
tilmeldte. Mere info sendes til de
tilmeldte.

Tilmelding & mere info: www.selectedplayer.com
Pris

Pris: 3250 SEK hvor følgende indgår:

 SP trænings- og kampsæt
(shorts, t-shirts og sokker)
 Vandflaske
 Key Training
 Fysisktræning
 Match spil
 Drömtåget - SPs inspirations &
mentaltræning
 Overnatning på skole: 5 nætter
(tag med egen madras MAX 1m bred.)
 Helpension:
5x morgenmad, 5x frokost,
5x mellemmåltider, 5x middagsmad
og 4x natmad

Dato

Efterårsferien
Indtjekning søndag aften 14/10-18
Udtjekning fredag eftermiddag/aften
19/10-18

Kontaktinfo

Alexander Sundsfjord
alexander.denmark@selectedplayer.com
+4542338488
www.selectedplayer.com

