REAL MADRID FOTBALLAKADEMI
PÅ KONGSBERG 30.6-2.7 2018
I samarbeid med Real Madrid CF Fundaciôn, Real Madrid Football Academy og Dues
Sportsreiser vil IL Skrim fotball arrangere årets råeste fotballakademi på Skrim Idrettspark på
Kongsberg lørdag 30.juni til mandag 2. juli 2018.

REAL MADRID MÅLSETTINGER
Real Madrid ønsker gjennom Real Madrid Fundaciôn å være tilstede rundt om i verden og
bidra til sosial og kulturell utvikling gjennom sine fotballakademier.
Gjennom idretten har Real Madrid som mål å fremme de gode verdiene som er knyttet til
idrettsutfoldelse og bidra til personlig utvikling.

INSTRUKTØRER
Real Madrid stiller med 4 profesjonelle trenere fra Real Madrid Football Academy som vil
være ansvarlige for det sportslige innholdet og gjennomføringen av dette. Disse har trening og
instruksjon av unge fotballspillere som yrke og de reiser verden rundt for å undervise for Real
Madrid. IL Skrim fotball vil stille med 8 B- og C-lisens trenere som hjelpetrenere.

DELTAGERE
Målgruppen er deltagere i alderen 13-19 år, født mellom 1.1.1999 og 31.12.2005.
Deltagerne vil bli organisert i grupper etter alder.
Dersom det meldes på nok keepere så vil man sette opp en egen keepergruppe som vil få
dedikert keeperinstruksjon i enkelte av øktene.

ALTERNATIV
IL Skrim tilbyr 2 alternativer for fotballakademiet:
1. Fotballakademi dagtid, 3 dagers opplegg fra kl.0900-1500
2. Fotballakademi med overnatting, 3 dagers opplegg fra lørdag kl.0900 til mandag kl.1500

DELTAGERAVGIFT
1. Fotballakademi dagtid kr.1900,- (inkluderer lunsj alle 3 dager)
2. Fotballakademi med overnatting kr.2400,- (inkluderer 3x lunsj, 2x frokost og 2x middag)

HVA FÅR DU
•
•
•
•
•

Real Madrid original drakt og shorts (MÅ benyttes under alle 3 dagene på akademiet)
Fotball
Drikkeflaske
Lunsj alle 3 dager
Diplom

UTSTYR
Husk å ta med:
•
•
•

Fotballsko
Leggskinn
Tøy ift. vær

Husk solkrem ved fint vær.

OVERNATTING
Deltagere som velger akademi med overnatting vil overnatte i en stor gymsal med adskilte
områder for gutter og jenter. Det er egne gutte- og jentegarderober.
Deltagerne må selv sørge for å ha med seg nødvendig utstyr ift. overnatting og akademi i 3
dager.
Husk å ha med minimum:
•
•
•
•

Liggeunderlag
Sovepose
Toalettsaker
Skift for kveldstid og -aktiviteter

IL Skrim fotball vil ha vakter tilstede på anlegget og i overnattingshallen til enhver tid.

PÅMELDINGSFRIST
Lørdag 16. juni 2018

PROGRAM

LØRDAG 30.juni
0830-0915
0915-0945
0945-1000
1000-1200
1200-1245
1300-1500
1500-1530
1500-1530

Oppmøte, registrering og informasjon
Åpningsseremoni
Inndeling i grupper
Første treningsøkt
Lunsj
Andre treningsøkt
Oppsummering
Foreldremøte

Kun for deltagere som har betalt for overnatting:
1530-1630
Innlosjering i gymsal
1630-1730
Middag
1800-2000
Sandvolleyball aktivitet
2030-2230
Annen aktivitet

SØNDAG 1.juli
0800-0900
0915
0930-1200
1200-1245
1300-1500
1500-1530

Frokost (kun for deltagere med overnatting)
Oppmøte
Første treningsøkt
Lunsj
Andre treningsøkt
Fotografering

1800-2000

Coaching Clinic for lokale trenere

Kun for deltagere som har betalt for overnatting:
1600-1700
Middag
1730- 2030 Sandhåndball cup

MANDAG 2.juli
0800-0900
0915
0930-1200
1200-1245
1300-1500
1515-1600

Frokost (kun for deltagere med overnatting)
Oppmøte
Første treningsøkt
Lunsj
Andre treningsøkt
Avslutning seremoni

SPRÅK
Kommunikasjon fra Real Madrid CF Academy trenerne vil foregå på engelsk.
All annen kommunikasjon og informasjon vil foregå på norsk.

KIOSKSALG
Det vil være kiosksalg på dagtid som IL Skrim Fotball står for.

FOTOGRAFERING
Ved å melde på en deltager til Real Madrid fotballakademi godkjenner man også at Real
Madrid CF og deres samarbeidspartnere kan komme og fotografere eller filme deltagerne
under trening og kamp, og at disse bildene kan anvendes i vårt reklame- og markedsmateriell i
ettertid.

RUSFRITT ARRANGEMENT
Arrangementet er rusfritt. Dette gjelder både dagtid og kveldstid.
Rusmidler inkluderer røyk, snus, alkohol, narkotika og tabletter.
Deltagere som tas med eller bruker rusmidler under arrangementet vil umiddelbart bli hjemsendt
uten refusjon av deltageravgiften.

INFORMASJON
Det blir sendt ut informasjon til deltagerne en uke før akademiet starter. Det er viktig at dere
har lagt inn korrekt e-postadresse og at denne sjekkes med jevne mellomrom. Sjekk
søppelpost/spam hvis dere ikke mottar e-post.

KONTAKTADRESSE
Spørsmål til arrangementet kan sendes til realmadrid.fotballakademi@ilskrim.no

