Borneakademi.dk tilbyder et Mini Sportscollege til fodbolddrenge
For drenge tilbydes det til alderen U8-U9-U10-U11-U12, der brænder for fodbold og som ønsker lidt flere
udfordringer i hverdagen.
Alle interesserede fodbolddrenge kan ansøge om optagelse for efteråret 2021 og foråret 2022.
Mini Sportscollege (MSC) træner fredag eftermiddag i perioden april – juni og i august til oktober I
træningen er der fokus på de tekniske OTA færdigheder, hvor vi arbejder meget med boldføling, driblinger,
afleveringer osv. Her vil du sammen med andre dygtige drengespillere blive udfordret på dit potentiale med
ny, anderledes og målrettet træning. Vi er altid mange trænere på banen, hvilket skaber kvalitet i alle
øvelserne og giver os muligheden for at arbejde grundigt med de enkelte detaljer.
MINI SPORTSCOLLEGE INDEHOLDER:
• Én ugentlig træning (10 gange forår – 10 gange efterår).
• Tøjpakke og drikkedunk
• Special OTA Test
• Fælles spisning for spillerne efter træningen (2 gange).
• Et gratis gruppefoto.
• En børnebillet til en divisionskamp på Næstved Stadion (Næstved bestemmer kampen).
PRIS:
Prisen for at deltage på Mini Sportscollege i efteråret 2020 / foråret 2021 er kr. 3.200 incl. tøjpakken, som
bl.a. går til at dække udgifter til instruktører, fælles spisning + meget mere.
SÅDAN ANSØGER DU:
Ansøgning til efteråret 2021 starter primo juli 2021 og du bestiller din plads via:
http://www.nif.borneakademi.dk/side_menu0_ad1_t2.htm
Mini børneakademi er udelukkende et tilbud om fodboldtræning. Eventuelle spørgsmål, send en mail til
info@borneakademi.dk eller ring på mobil 2361 0177. Se eventuelt vores FAQ.
KRAV OG FORVENTNINGER TIL DELTAGERNE:
Børneakademiet har følgende forventninger til deltagerne.
• Man er motiveret for at lære.
• Man behandler materialerne godt.
• Man skal til hver træning møde i det officielle MSC tøj.
• Man medbringer egen drikkedunk til træning.
• Man opfører sig ordentligt overfor de øvrige deltagere og lytter til trænerne.
• Man kan koncentrere sig i al den tid træningen varer.
• Man hjælper trænerne med at rydde op efter træningen.
• Man melder i god tid afbud, hvis man er forhindret i at komme.
• Man skifter ikke klub, fordi man har været en del af Mini børneakademi, men fortsætter med at spille i sin
egen klub.
• Deltagerne er forsikringsmæssigt dækket ind via egen fritids- og ulykkesforsikring.
Der er begrænset antal pladser og ‘først til mølle’ princippet gælder. Vi glæder os til at se dig og tilbyde
rigtig god og sjov fodboldtræning i 2021 / 2022 på de gode fodboldbaner i Næstved.

