
Det du är bra på – ska du bli bäst på!

ENDAST FÖR TJEJER!

under påsklovet tränar du 6 pass som är 
anpassade utifrån din position & spets.
a-lagsspelare kommer på besök!

6-10/4



Vi vill ge tjejer i åldrarna 11-18 år chansen att öva på sina 
spetsegenskaper för att kunna bli bäst på det man redan är bra på.
 
För att kunna slå sig in i ett damlag, för att kunna bli bäst måste man tillåtas 
bli det också - där kommer spets campen in och skapar en miljö där varje 
spelare får utveckla något man redan är bra på så att man kan bli bäst på 
det. Vi vill även bidra till ett större socialt sammanhang och ett större kontakt-
nät mellan fotbollsspelande tjejer oavsett ålder eller lagtillhörighet.

Campen är indelad i tre lagdelar kan man säga. De som oftast är backar, de 
som oftast är mittfältare och de som oftast är forwards tillhör varsin grupp. 
Spelarna i dessa lagdelar spelar oftast där för att de sitter på vissa egenska-
per som krävs på just dem lagdelarna. Har man ingen bestämd position 
kanske man är mer intresserad av en och därav väljer den lagdelen. 
Campen är till för att spelare inte bara ska vara bra - utan kunna bli riktigt 
bra!

Måndag, tisdag, onsdag och fredag tränar man ett pass som är 75 minuter 
långa. På torsdag tränar vi däremot två gånger. Till den ena träningen 
kommer det A-lagsspelare från Hammarbys damlag som representerar 
varsin lagdel. De kommer vara med under passet för att ge tips och tricks.

Ni erbjuds:

-  6 träningspass á 75 minuter långa
-  Lagdels- & positionsanpassade träningar
-  Träning utav akademins ledare
- Träningsmetodik från akademin
-  Träffa A-lagsspelare
- Alla får varsitt diplom
- Alla träningar sker på Hammarby IP
 (Kanalplan)
- Alla flickor får delta mellan 11-18 år

Kostnaden för detta är 1000:-
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