
UK Sports & Events football camp 

 

Vi i Skiold har gleden av å kunne tilby årets beste og morsomste fotballskole. Vi flyr inn fire trenere 

fra England, som har vært tilknyttet noen av Europas største klubber. Det kommer trenere som har 

erfaring fra Liverpool, Blackburn og Everton. Lederen for fotballskolen vil selv delta som trener på 

feltet, hvorpå han har 13 års erfaring fra Liverpool FC. Han har trent flere spillere som har slått 

gjennom i Premier League.  

 

Her er litt om det de skriver om seg selv: 

As well as delievering high quality soccer skills and sessions to the children we always operate on 

thebasis that «if its not enjoyable, it is not worth taking part» and we treat all of the children on our 

camps as an equal member of their particular group, irrespective of their ability – everyone must be 

made to feel special.  

 

Praktisk Informasjon: 

Datoen for fotballskolen 14, 15, 16 og 17 august. Fotballskolen er for medlemmene i Skiold som er 

mellom 7-15 år. Skolen starter kl. 09.00 og varer til 15.00. Lunsj fra 11.30-12.30. Fotballskolen vil bli 

avviklet på Marienlyst. 

 

For aldersgruppa 12-15 år holder trenerne et forum for spillerne som de kaller for «talk sport». Dette 

er et diskusjonsforum, hvor også spillerne i Skiold for øvd seg på å prate, gjøre seg forstått og forstå 

engelsk. Det blir presisert at dette skal være morsomt, vel så mye som det skal være lærerikt! 

 

16. august kl. 1800-2100 vil vi holde et trenerseminar med trenerne fra fotballskolen for trenere og 

lagledere i Skiold. Christian Clarkson vil holde et «Coach Development» seminar. Han har blant annet 

spilt for Blackburn. Han er nå ansatt som Football Development Officer i Blackburn. Dette anbefaler 

vi alle våre trenere å ta del i! Er du interessert i å delta på dette så kryss av i påmeldingsskjemaet 

under. 

 

Pris pr. deltaker er kr. 1200,- Påmeldingsfrist 4/6-2017. 

Inkludert i denne prisen er ball og drikkeflaske, samt frukt og drikke. 

Påmelding skjer via denne linken: TRYKK HER OG MELD DEG PÅ 

http://213.179.53.71/paamelding%20fotballskole%20august%202017.htm

