
Os Akademiet

Ekstratilbud for alle ivrige fotballspelarar født mellom 2004-2006. 

I samarbeid med Sparebanken Vest



FORMÅL

• Gje ungdom i alderen 8-10-klasse 
muligheit til eit kvalitetssikra og godt 
fotballtilbud utenom fellestrening. 

• Legge til rette for at spelarar med stor 
treningsiver og motivasjon skal få 
muligheita til å trene meir og bedre. 

• Bygge «Toppidrettskultur» på Kuventræ. 

• Utvikle flest mogleg spelarar til eige A-
lag og videre til høgare nivå. 



Fokusomårder i trening

FYSISK: 

• Hurtigheit-Agility. 

• Skadeforebyggande trening og kjernemuskulatur. 

• Bevegligheit-Koordinasjon-Balanse. 

TEKNISK/TAKTISK:

• Utvikle funksjonell og hurtig teknikk.  1.touch! 

• Kva skjer før, under og etter ball? Persepsjon og valg som 1.A 
og dei andre. 

• Press og gjenvinning sentralt i alt treningsarbeid.  Intensitet og 
tempo nøkkelbegrep!  

MENTALT:

• Eierskap til eigen utvikling.

• Tilstedeværelse, fokus og energi i treningsarbeidet!  



Os Akademiet
-Meir enn berre fotball-

• I tillegg til å utvikle dei tekniske og taktiske ferdigheitene til 
spelaren ynskjer me i tillegg vektlegge det fysiske og mentale. 
Me vil derfor nytte oss av kompentanse hjå andre idretter og 
ressurspersoner. 

• Følgande er avklart: 

1. Yoga-timer med Os Yoga. 3 økter. 

2. Hurtigheitstrening/teknikk- Norna Salhus. 3 økter. 

3. Foredrag om mental trening/styrke- Olympiatoppen. 

4. «Kor ligg lista nasjonalt og internasjonalt»- Tom 
Mangersnes i NFF Hordaland. 

5. «24 timers utøveren» og «Sterkeresammen» NFF. Kva ligg 
i desse begrepa? Helge Bjørke i NFF Hordaland. 

6. To teambulidings-dager. Helgesamlinger- Første i august



Praktisk informasjon

• Trening onsdag morgon 0645-0800 og fredag 
ettermiddag 1445-1615 i sesong (august, september og
oktober). Utenom sesong er det og søndag 1700-1830. 
Helgetrening starter 1.helga i november. Felles frukost
etter onsdagsøkta og mat før og etter fredag. 

• Oppstart onsdag 21.august.  

• Teambuilding i Strandebarm laurdag 24.august. Dobbel-
treningsøkt og sosialt samvær/konkurranser. 10.00-
17.00. 

• Følgjer skuleruta- Akademiet tar fri i fellesferier og 
helligdager. 

• Transport: Me leverer på skulen etter morgonøkta og 
henter før trening på  fredager( ved endt skuledag). 
Søndag må ein sjølv komme seg til og frå. 



Avtalt ressurstreninger før jul: 

• Yoga- fredag 6.september. (Os Yoga)

• Yoga- fredag 4.oktober. (Os Yoga)

• Yoga- fredag 1.november. (Os Yoga) 

• Sprint/koordinasjon- Norna Salhus (Jonathan Byrkjenes) oktober

• Sprint/koordinasjon- Norna Salhus (Jonathan Byrkjenes) november

• Sprint/koordinasjon- Norna Salhus (Jonathan Byrkjenes) desember

• I tillegg vil Akademiet nytte samarbeidet med NFF Hordaland og Sandviken 
Toppfotball og ha gjestetrenere derifrå. 



Til deg som deltaker: 

• Møte godt forberedt til trening.  

• Møte presis til trening. 

• Syne stor tilstedeværelse og iver i 
treningsarbeidet. 

• Fellesskap og samhald! Ta vare på 
kvarandre. 

• Ditt beste er alltid godt nok! 



Påmelding og priser: 

• Halvtår: September-Desember(følger skuleruta). 

• Me vil nytte oss av Superinvite sitt påmelding og 
betalingsverktøy. 

• Fullt Akademi - Alle dager(onsdag, fredag og søndag):
Pris: 2600,-. 

• Halvt Akademi – Kun onsdag og fredager: 
Pris: 2100,-. 

• Fredagsakademi. 
Pris: 1400,-

• Kun søndager(november og desember): 
Pris: 750,-. 

Prisene er for heile perioden(august-desember). 


