
 

      

Invitasjon til Sotra 360 Vinterakademi 2019/2020  

    

- Nyhet – meld deg på i dag! 

Sotra SK skal være en ledende klubb i regionen på spillerutvikling, og nå starter vi opp Sotra 360 

Vinterakademi for jenter og gutter i aldersgruppen 10-14 år. 

Hos oss får du gode treninger med høy kvalitet, og vi har dyktige instruktører med god kompetanse 

og erfaring. Og det beste av alt er at alle øktene foregår inne i den flotte fotballhallen vår i Straume 

Idrettspark! 

Sotra SK inviterer nå ivrige fotballspillere i aldersgruppen 10-14 år til Sotra 

360 Vinterakademi 2019/2020!  

Invitasjonen sendes til alle våre naboklubber, og til trenere for lagene i de aktuelle årsklassene. Sotra 

360 Vinterakademi skal være en treningsarena for de ivrigste spillerne, og det er viktig at de som 

melder seg på er motivert for ekstratreninger og for å være med gjennom hele vinteren. Vi kommer 

til å differensiere treningene sånn at alle skal få et godt utbytte av øktene. Opplegget blir delt i to, 

sånn at man bare trenger å binde seg til halvparten av treningene i denne omgang. 

Sotra 360 Vinterakademi - informasjon: 

• Aldersgruppe: 10-14 år (årsklasser: 2009/2008/2007/2006/2005) 

o NB! Åpent for både gutter og jenter 

• Deltageravgift: kr. 1.450,- pr. del (NB! Inkluderer utstyrspakke til verdi av kr. 800,-) 

• Sted: Fotballhallen i Straume Idrettspark 

• Terminliste: 

• Del 1:  

- Lørdag 19/10 
- Lørdag 9/11 
- Fredag 22/11 
- Lørdag 30/11 
- Lørdag 14/12 
- Lørdag 21/12 
- Fredag 3/1 

 
 



• Del 2 (foreløpige datoer): 

- Lørdag 18/1 
- Lørdag 25/1 
- Lørdag 15/2 
- Lørdag 7/3 
- Lørdag 14/3 
- Fredag 20/3 
- Lørdag 18/4 

 

Påmelding av spillere gjøres på nettsidene våre: www.sotrask.no  

Påmeldingsfrist: 10.oktober (for del 1). 

NB! Det er begrenset med plasser på Sotra Vinterakademi, så meld deg på så fort som mulig! 

  

Påmeldingen må inneholde følgende opplysninger: 

- Navn på spiller 

- Fødselsdato 

- Adresse 

- Størrelse treningstøy (Nike) 

- Klubb 

- Navn foresatte 

- Tlf.nr og e-post foresatte 

 

Vær oppmerksom på at denne påmeldingen gjelder del 1, og så blir det ny påmelding til del 2 i 

begynnelsen av januar. 

Har du spørsmål om opplegget, kan du ta kontakt med sportslig leder Joachim Fortun på tlf. 

90109314 – eller på e-post post@sotrask.no . 

 

Vel møtt til spennende og gode treninger innendørs gjennom hele vinteren! ☺  

 

Sotra SK sportslig utvalg 
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