Mat og kosthold

Alle får sunn mat og drikke, og vår egen kokk sørger
for at alle får god energi til dagens økt. Det varieres mellom
varm mat, salater og tørrmat.

Miljø

Godt miljø der unge fotballspillere møtes i trygge
omgivelser er viktig. Derfor legges det stor vekt
på Fair-Play både på
og utenfor banen.
Vind Idrettslag ble av NFF kåret som årets fair-play klubb
i vår krets, NFF Indre Østland i 2016.

VELKOMMEN TIL

VIND AKADEMIET

Trenere

Trenerstaben utvides stadig og er i kontinuerlig utvikling. Målsettingen er at vi skal ha en trener med UEFA B-lisens, samt øvrige trenere
med grasrottrenerkurs på alle treninger på FFO. Du vil alltid bli fulgt
opp av en trener med C- eller B-kurs på Vind akademiet.
For de eldste gruppene akademiet er det en målsetting at det er minst
en B-lisenstrener pr. gruppe.

Påmelding

På hjemmesiden www.vindil.no finnes det et eget menypunkt for Vind
Akademiet. Her finner du også informasjon om påmedlinger, priser,
bestilling av utstyr osv.

Kontakt
Akademileder Thomas Andersen
thomas@vindil.no
telefon 915 81 270
Facebookgruppe: “Foreldregruppe FFO/akademi Vind IL”

www.vindil.no

TOPP KVALITET – REN IDRETTSGLEDE!

Vind AKADEMIET

Vind Akademiet er et fotballtilbud som vektlegger individuell- og
spesifikk ferdighetsutvikling for ivrige fotballspillere fra 5-7 trinn.
Spillerne differensieres i grupper basert på blant annet alder, holdninger,
ambisjons- og ferdighetsnivå. Vi har egen jentegruppe en dag i uken med
raskt økende oppslutning! I tillegg tilbyr vi egne keeperøkter for de som
ønsker å utforske eller spesialisere seg i denne rollen.
Øktene gjennomføres med utgangspunkt i følgende hovedtemaer:
Scoringsferdighet
Pasningsferdighet
Medtak/mottak
Dribleferdighet
Forsvarsferdighet.
Samtidig har vi alltid elementer av hurtighet, styrke, balanse,
koordinasjon og bevegelighet i våre økter.

Vind IL - Telenor Xtra Fotball Fritids Ordning
Vind FFO er et fotballtilbud for barn etter skoletid i regi av Vind ILs
fotballakademi.
Dette fotballtilbudet er for barn 2, 3 og 4 trinn. Du får tilbud om å
begynne etter påske den våren du går i 1.trinn, slik at deltakerne blir
godt kjent med rutiner, de andre barna osv.

Akademilag

Alle deltagere får tilbud om å være med på cup to ganger i året med eget
akademilag fra Vind. Vi deltar på Ham Kam talentcup på høsten og
Lillestrøm cup på våren.

Transport

Vi tilbyr henting fra alle lokale skoler, enten med buss eller bil og sørger
for trygg transport av alle deltakere.

På FFO vektlegges lek med ball og basisferdigheter. For de yngste er
tilbudet ment som en introduksjon til fotballaktiviteten, mens for de
eldre barna vil det være økt fokus på ferdighetsutvikling. FFO skal
være en arena for trivsel, fotballglede og utvikling! Barna differensieres i grupper basert på alder, kjønn, modning og ferdighetsnivå. En
dag i uken har vi egen jentegruppe med mange ivrige jenter. Vi tilbyr
også keepertrening godt tilrettelagt av egen keepertrener.
FFO tilbudet gjelder også i skoleferiene, ukene 9, 32, 33 og 40

Du finner mer informasjon om Vind Akademiet på www.vindil.no

