
 Vi ser fram emot World Talent Cup 
     under sommaren 2022, och att få
      hjälpa fler spelare utveckla sitt 
      matchspel nu och för framtiden.

Frågor?
Ring eller maila oss!

08-5000 1909
info@selectedplayer.com

W W W . S E L E C T E D P L A Y E R . C O M

Jonathan Kronstrand
Grundare av Selected Player

W O R L D  C L A S S
F L O O R B A L L  E D U C A T I O N

Ansvariga ledare
Varje nationslag kommer att ha två team-ansvariga ledare som följer laget 
hela tiden och även coachar laget i cupen. En huvudcoach och en 
assisterande coach. Ledarna kan vara rekryterade av oss från ditt hemland, 
alternativt engelskspråkiga svenska ledare. Ledarna kommer även att ha 
ett helhetsansvar, vilket innebär att de tar hand om spelarna i sitt team 
även utanför planen. KeyTraining-passen kommer att ledas av välutbildade 
och erfarna svenska instruktörer. Samtliga har, förutom egen gedigen
erfarenhet, genomgått Selected Players tränar- & ledarskapsutbildning, 
samt en värdegrundsutbildning.  

Servicecenter 
Under lägret finns ett informationscenter i IFU-arena dit ni är välkomna 
för att få svar på eventuella frågor och funderingar. 

Sjukvård 
För deltagarnas säkerhet har vi egen sjukvårdspersonal på plats, för att 
kunna ta hand ta hand om lättare skador och omplåstring. 
Vi har även kontakt med Uppsala Sjukhus och närliggande vårdcentral om 
så skulle behövas. 

World Talent Cup arrangeras av den globala utbildningsorganisationen 
Selected Player. Till WTC handplockas Sveriges största talanger för att 
bilda Team Sweden. I övriga länder nomineras spelare av sina ledare, 
alternativt genom att en förälder gjort en intresseanmälan som sedan följs 
upp av våra countrymanager genom kontakt med spelarens ansvariga 
tränare. Sedan bjuder vi, med hjälp av country managers, in toppspelare i 
sin åldersgrupp från Finland, Schweiz, Norge och Danmark som bildar sina 
egna Nationella Team!

Selected Players syfte är att forma och bygga morgondagens stjärnor i 
innebandy. Jonathan Kronstrand, en av världens mest meriterade 
innebandyspelare, med hela tre VM-guld och tre SM-guld i bagaget, har 
utvecklat den unika träningsmetoden KeyTraining, en revolutionerande 
teknikträning som extremt effektivt drillar deltagarnas individuella 
skicklighet i att lösa viktiga matchspelsmoment.
 
Under WTC ger vi deltagarna intensivutbildning i två delar. Första två 
dagarna jobbar vi med KeyTraining tillsammans med svenska KeyTraining 
instruktörer. Därefter går vi in i konceptets tävlingsdel som startar med en 
träningsmatch, där man spelar ihop laget och därefter väntar minst fem 
tuffa matcher mot internationellt motstånd.

Vänner för livet
WTC är mer än bara högkvalitativ träning och tävling. Det är också en
möjlighet att möta spelare från andra länder och att bygga ett nätverk av 
vänner för livet. Alla dessa delar har spelare enorm nytta av nu, och i 
framtiden! 

Boende 
Under WTC bor spelarna, med sitt Team, 
i tre- eller fyrbäddsrum på fyrstjärniga 
Arenahotellet, med gångavstånd till IFU Arena. 
Frukost serveras på hotellet.

Mat
Lunch, middag och kvällsmål serveras i 
Arenaköket på IFU Arena. 

IFU Arena 
IFU Arena har fem fullstora innebandyplaner, 
varav fyra har en läktarkapacitet på ca: 500 
sittplatser. Huvudarenan tar hela 2 500 
åskådare! Här genomför vi alla träningar,
matcher, teori, teambuilding mm. 

VAD INGÅR DET SOM DELTAGARE?

• Boende (4 nätter på hotell)
• Helpension (4 frukost, 4 luncher, 4 middagar, 4 kvällsmål)
• Deltagarkläder (2 tröjor, 1 par shorts, 1 par strumpor)
• Idrottsförsäkring
• 5 Innebandypass (KeyTraining)
• 1 Träningsmatch
• 5 Cup/tävlingsmatcher (minst 5 matcher)
• Fysträning
• Teoripass
• Teambuilding

Betalning sker smidigt via Klarna på vår hemsida:
www.selectedplayer.com

OBS!
Team Schweiz har en extra natt på hotellet och en extra måltider.
Team Finland har måltider inkludera på båtresan.

Uppsala ligger geografiskt väldigt bra med ca: 20 minuters resväg till
Arlanda flygplats och 40 minuters tågresa från Stockholm.

Team Finland åker gemensamt med Tallink Silja Line från Åbo, kvällsbåten 
dagen innan WTC startar (26/7) och blir hämtade med transferbussar från 
båtterminalen. Hemresan, med avfärd sista WTC dagen (31/7) är i hamn i 
Åbo på morgonen 1/8.

Team Schweiz åker med gemensamma flyg som bokas via Engelreisen. 
Zürich – Arlanda tur och retur, inkl. transferbuss i Sverige.
Resa till Sverige: Förmiddag 27/7 från Zürich.
Hemresa: Morgonen 1/8 från Arlanda.

Team Danmark, Team Norge och Team Sweden reser till Uppsala på 
egen hand. Eventuellt kommer gemensamma tågresor att presenteras 
under våren, där våra danska och norska ledare finns med på resan.

Världens bästa individuella 
teknikträning och toppturnering 

under en och samma vecka.

Kom till Sverige och tävla mot Team Sweden.  
Sveriges bästa innebandytalanger 

i din åldersgrupp!

I WORLD TALENT CUP MÖTS MORGONDAGENS STJÄRNOR!

VIKTIG PRAKTISK INFORMATION

RESA TILL WTC, UPPSALA, SVERIGE

Vecka 30. 27 - 31 JULI
WORLD TALENT CUP

SELECTED PLAYER SWEDEN ARRANGERAR

W O R L D  C L A S S
F L O O R B A L L  E D U C A T I O N

IFU ARENA - UPPSALA - SVERIGESPELARE FÖDDA 2006-2009


