
                             

Talenthelg – Røa Fotball Elite 8-10.oktober  

Røa Dynamite Girls Talentskole blir ledet av Dynamite Girls sin Hovedtrener Geir Nordby, 

Toppspillerutvikler Fredrik Sæland, Keepertrener Lars-Erik Samuelsen og Utviklingsansvarlig 

Eline Torneus. De vil bli assistert av våre spillere. 

Årets utgave av Røa Dynamite Girls Talentskole er for jenter født i 2007, 2008 og 2009. 

Talentskolen er en helg med kvalitetstrening for jenter som har et ønske om å bli gode i 

fotball.  

Talenthelgen inneholder fire økter (tre fotballøkter og en fysisk trening). Vi kommer til å ha 

et overordnet relasjonelt tema, som tar for seg individuelle fokusområder innenfor det gitte 

temaet. 2-3 dager før oppstart kommer sender vi ut detaljerte økt-planer, slik at jentene kan 

forberede seg på det som venter.  

Vi legger også opp til frokost i fellesskap med gjennomgang av tema og fokusområder med 

videoeksempler, for å sørge for at det er tydelig hva vi skal jobbe med. I forkant av kampen 

mellom Røa og Hønefoss gjennomfører vi også en videoanalyse av kampen disse lagene 

spilte tidligere i år. Både for å prøve å forutse hvordan kampen blir, og for å se hva vi kan 

lære av dem med tanke på helgens tema. 

Det er plass til kun 30 utespillere og 4 keepere.	

På Røa Dynamite Girls Talentskole vil du oppleve følgende:	

• Gode	med-	og	motspillere	

• Høy	kvalitet	

• Trenerne	er	blant	Norges	beste	dametrenere	

• Treffe	1.divisjonsspillere	og	landslagsspillere	

• Frokost	og	lunsj	lørdag	og	søndag	

• Øktene	er	tilnærmet	lik	1.divisjonslagets	treninger	

• Få	innblikk	i	hvordan	man	bør	forebygge	skader	

• Inngangsbillett	til	Røa	Dynamite	Girls’	hjemmekamp	mot	Hønefoss	9.oktober	

Keepere får ren keepertrening i deler av øktene. Disse	øktene	ledes	av	våre	keepere	eller	

vår	keepertrener.	



                             
Program 	

Fredag 8.oktober   

17:00-17:20 Oppmøte med informasjon om helgen  

17:30-19:00  Treningsøkt 1: Fotball – RK1   

 

Lørdag 9.oktober  

08:00-08:35 Frokost med oppfølging/oppsummering av gårsdagen, og om dagens 

treninger.  

08:45-10:15  Treningsøkt 2: Fotball  

10:30-11:15 Lunsj  

11:30-12:15 Treningsøkt 3: Fysisk trening  

12:45-13:15 Foredrag: Hvilke spillertyper skiller seg ut? Hvem lykkes? Hvorfor? Med Geir 

Nordby 

13:30-14:15 Mat og gjennomgang av kampplan  

14:15-15:45 Analyse av vårens kamp mellom HBK-RFE  

15:00-17:00 Røa Fotball Elite v Hønefoss BK 1.div kvinner  

 

Søndag 10.oktober  

08:30-09:00 Frokost med Informasjon om dagen  

09:30-11:30  Treningskamp, 2 x 35 min  

12:00-12:45 Lunsj  

12:45-13:45 Spillerforedrag  

 

 



                             
Ved	spørsmål,	kontakt:	eline@roail.no		

Med	tanke	på	forsikring	er	det	viktig	at	du	får	en	godkjenning	fra	din	egen	klubb	om	at	du	

kan	delta	på	Røa	Dynamite	Girls	Talentskole.	

Det	kan	forekomme	noen	endringer	på	tidspunktene,	dette	vil	vi	eventuelt	komme	

tilbake	til.		

Vi	håper	å	se	deg	på	Røa	8-10	oktober	 "#$%		

 

 

 

  

 


