
SIO AKADEMIET 
Er du født mellom 2005-2008? 

Er du en av de som skulle ønske en fotball økt ekstra? 

Sammen med Sparebanken Vest vil Vestsiden Askøy starte 

opp Sio-Akademiet med fokus på ferdigheter og taktiske 

valg. 

Øktene vil stort sett foregå på Ravnanger, men avhengig av 

værforhold kan noen økter flyttes innendørs.  

Vi legger opp til 18 økter høst/vinter 2017-18, og 

treningene vil stort sett foregå søndager, med innslag av 

noen fredager. 

Krav og målsetting.  

Barna som ønsker å være med bør ha god 

motivasjon.  

Vi forventer at spillerne møter presis til trening, viser 

god vilje og hører etter når instruktøren snakker. 

For øvrig så ønsker vil å holde fokus på Fair Play.  

Vi vil tilrettelegge med god differensiering slik at 

barna får utviklet sine ferdigheter 

Deltagerne vil i tillegg få hver sin akademigenser.  

KRISTIN MULLER 
 
Erfaring fra landslag 
J15. spiller nå på 
Vestsiden  sitt 
damelag i 2.div. 

SINDRE MYRDAL 
Trener 
 
Erfaring fra landslag 
G15, og 
toppidrettsgymnas  

JOHN JONASDAL 
Trener 
 
Personlig trener og 
utdannelse innen 
idrett fra Høgskulen i 
Sogndal.   

MARIUS SALAMONSEN 
Trener 
 
Spiller, trener og 
utdannelse innen idrett 
fra Høgskolen i Sogndal. 

Christoffer Larsen 
Fotballproff i Danmark 
 
Askøys største fotballprofil. 
Til daglig spiler han i Lyngby, 
men har også flere sesonger i 
Brann. Vil besøke oss i sin 
ferie. 

Noen av dem du vil treffe og bli kjent med på akademiet: 

Sportslig og administrativt opplegg:  

Edvard Ravnanger – tidligere trener og 

spillerutvikler i Brann 

Kenneth Osvåg – mangeårig spiller i Løv-Ham, nå 

hovedtrener for herrer senior Vestsiden. 

Ørjan Særsten – Utdannet  trenerveileder og i gang 

med UEFA B. 

Trond Myrdal – tidligere leder av Talent Askøy 

Pris / Påmelding: 

Dette er et tilbud for barn på Askøy. Vi kjører derfor et «første mann til møllen», og 

vil ikke kvotere spillere fra klubber, men vi må ta hensyn til fordeling på 

aldersgruppene. Det er lagt opp til ca 25 spillere per gruppe / per kjønn.  

Pris er satt til 1800,- NOK  og påmelding gjøres her: PÅMELDING TRYKK LINK UNDER: 

 Påmelding SIO akademiet 

Øvrige spørsmål ring: 

+47 413 00 669 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYY-CfO5nzJfu0dwBS8HyLo1b4uTMvtWuD8_uZP6uqgFM_7Q/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYY-CfO5nzJfu0dwBS8HyLo1b4uTMvtWuD8_uZP6uqgFM_7Q/viewform?usp=sf_link

