HÖSTLOVSCAMP
Så mycket mer än bara en fotbollscamp!
Tillslag och personlig utveckling

Belek 27/10 — 3/11 2019

För tredje året i rad genomför vi vår exklusiva Höstlovscamp
i Beleks 5-stjärniga miljöer. Utvecklingen av tillslagen har varit
minst sagt påtaglig, självförtroenden och självkänslor har stärkts,
människor har fått vänner för livet och gruppen med föräldrar,
syskon, spelare och ledare har lett till en gemenskap som
verkligen visat sig vara bestående.
Campen genomförs 27/10 - 3/11. Innehållet fokuserar på tillslag
och mentala frågor som rör identitet, prestation och målsättning.
För de flesta dagar gäller två pass om dagen med teori där det
sistnämnda även berör tillslagsdelen i form av videoanalys.

Campen erbjuder:
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- Fokus på tillslag och personlig utveckling

- 2 träningar om dagen samt daglig teori
- Instruktörer med proffessionell erfarenhet
- 5-stjärnig logi, fantastiska gräsplaner
och mycket mer!

I vårt paket ingår:

- Flygresa tur & retur med transfer
- 8 dagar/7 nätter all-inclusive
- Fotbollscamp 5 dagar med
träningskit för spelare
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Professionell utbildning

Campen leds av Eija Feodoroff som i över 20 år
arbetat professionellt med att utveckla spelares
tillslag. Hennes erfarenheter och kunskap har
hon förmedlat till ledare och spelare på olika
nivåer i såväl svenska som internationella klubboch landslagsmiljöer. Bland några av de spelare
som genom åren tränats av Eija hittar vi namn som
John Guidetti, Ludvig Augustinsson, Isaac kiese
Thelin, Jiloan Hamad, Lotta Schelin och Anja Mittag.

12900:–/spelare
9200:–/anhörig
Läs mer om oss på
www.tillslag.se

Vi utvecklar människor!

”

Vi känner oerhört tacksamhet och glädje till den förmågan Eija har att
kunna hjälpa och lyfta ungdomar. Vår dotter har sakta men säkert kommit tillbaka till oss, hon mår bra, hon är lycklig och hon känner glädje med fobollen
igen. Jag som förälder önskar att det finns fler personer som Eija som har den
otroliga förmågan att nå fram och bygga den mentala styrka som finns hos alla.
Mamma till spelare född -00.

För mer information och anmälan, kontakta fredrik@tillslag.se
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