
Verdens størsta talentskole kommer
till Danmark for sjette år i trek!

“SP- er for dig med en brændende interesse 
for floorball som sammen med andre 
ligesindede vil udvikles og nå sit potentiale.”
Jonathan Kronstrand
Grundlægger af Selected Player

Kontaktinfo SP office:

+46(0)8-5000 1909

info@selectedplayer.com

www.selectedplayer.com/da

Det andet trin i Selected Players uddannelseskoncept er vores 
nationale camps, Region Camp, for spillere fra 11 til 16 år.

Her mødes spillere fra hele landet i fire dage til en komplet 
uddannelse med unikke muligheder for individuel udvikling og 
matchspil. Danmarks nationale camps er åbne for alle spillere.

REGION CAMP 2022

Nå hele vejen til SP World 
Talent Cup i Uppsala 2023

Årligt udvikles der over 2000 
af morgondagens stjerner 
på vores camps. 
Er du en af dem?

WORLD TALENT CUP 2023
Tilmeld dig på 
www.selectedplayer.com/da

Drenge & Piger født i 06-10
Vanløse Hallerna uge 42

TILMELDING & INFORMATION

30.000 Selected Players siden starten 2006!
Sveriges mest populære floorballcamp

arrangerar SP Camp i Vanløse!

EFTERÅRSFERIEN UGE 42
17 - 20 oktober 2022

DRENGER & PIGER
Født 2006-2010

2700 SEK

Omkring 1850 DKK 
i dagens valuta

PRIS
- SP trænings- og kampsæt  
(shorts, t-shirts og sokker) 

- KeyTraining Floorball
- Fysisktræning 
- Turnering 
- Frokost

FØLGENDE INDGÅR

DATO:
17. -20. oktober
Mandag til torsdag

INDTJEKNING:
Hver dag kl. 8.30

UDCHECKNING:
Hver dag kl. 15.30

Træningen er planlagt af Jonathan Kronstrand 3x verdensmester 
med Sverige, grundlægger af SP og anses af mange for at være 
verdens bedste individuelle træner i floorball. Noget som SP Stars 
er bevis på. Som specialuddannet instruktør holder Jonathan 
camps i verdensklasse året rundt. 
På campen har vi kompetente innebandytrænere, og hver gruppe 
vil også have en teamleder, hvis opgave er at sikre, at deltagerne 
følger tidspunkterne for træning, mad, kampe osv. For os er det 
vigtigt, at alle nyder og har det godt uge.

PERSONALET PÅ PLADSEN

I vores nationale camps benytter vi os af den fremgangsrige 
træningssmodel KeyTraining Floorball for at opbygge deltagernes 
individuelle teknik og evne til at forstå spillet. Modellen er udviklet 
af den tredobbelte verdensmester, Jonathan Kronstrand, og 
udvikler spillerna progressivt via specialdesignade tekniktbaner 
og spiløvelsessystem.

UNIK TRÆNINGSMODEL

Sommeren 2023 spilles SP World Talent Cup (SP WTC) i Uppsala. 
En international turnering for de spillere der er kommet længst i 
deres udvikling. Til SP WTC bliver mindst et hold udtaget fra 
Danmark, af talentscoutere som er på plads under samtlige 
camps. Det vil sige at man får muligheden for at spille sig videre 
og blive en blandt de spillere der skal repræsentere Danmark i SP 
World Talent Cup. Holdet/spillerne får her muligheden for at prøve 
sig an, på en international scene og møde modstand på et højt 
niveau. 

CHANCEN FOR AT TAGE SKRIDTET VIDERE!

Key Training er en træningsmodel udarbejdet af SP som 
indeholder alle de momenter en floorballspiller behøver for at sikre 
en langsigtet fremgang og for at nå sit bedst mulige potentiale. 

KEYTRAINING

Kamptræning SP Camp afslutter altid de sidste dage med 
forskellige turneringsformer. Det er her hvor de øvelser som er 
blevet trænet på gennem ugen skal praktiseres under kamp.

KAMPTRÆNING

Ved siden af træningen vil der også være planlagt andre sjove 
aktiviteter med det sociale i fokus. De sociale aktiviteter er vigtige 
for at styrke sammenholdet og finde nye venner.

SOCIALE AKTIVITETER

SP Camps har tilknyttet en country manager som har det 
overordnede ansvar for information og kommunikation til 
forældre.

Vi sender nyhedsbrev ud til de tilmeldte og deres forældre med 
information om lejren. I kontakter os bedst via mail og telefon, 
se kontaktinformation nederst.

INFORMATION & KOMMUNIKATION

Kontaktinfo SP Danmark:
Alexander Sundsfjord

42 33 84 88

alexander@selectedplayer.com


