Vildbjerg SF har valgt at gå med i Projekt
Talent-idrætsklasser på Skolen på Sønderager
for pigefodbold. Projektet er en mulighed for,
at få udviklet et miljø, hvor der arbejdes
seriøst og sportsligt kvalificeret med de unge.
Fra folkeskolens 7. - 10. klasse er der på Skolen
på Sønderager, mulighed for at blive optaget i
en Talentidrætsklasse. Her har eleverne seks
timer ekstra idræt om ugen.
Tankerne bag projektet er, at der skal udvikles
talent. Derfor er ”fodboldlinjen” ikke for alle.
Vildbjerg SF har valgt, at der skal være
optagelse på fodboldlinjen. Derudover er der
en række forventninger og krav, som spiller og
forældre forpligtiger sig til. Forventninger og
krav kan ses på www.vsf-fodbold.dk under
Pigetalent MidtVest.
Retningslinjer for optagelse
Vildbjerg SF har vedtaget, at der kan optages
maksimum 15 spillere. Det er Vildbjerg SF, der
afgør hvor mange og hvilke spillere der skal
optages, og om der evt. skal dispenseres fra
max. antal.
Når der søges om optagelse skal der foreligge
en udtalelse fra nuværende skole og fra
træneren i spillerens nuværende klub.
Vildbjerg SF afgør, om forventninger og krav til
den enkelte spiller er opfyldt og derfor kan
optages.

Prøvetræning

Orienteringsmøde

For interesserede afholder Vildbjerg SF
prøvetræninger om efteråret.

Skolen på Sønderager afholder
orienteringsmøde i november for 7. til 9.
årgang og januar for 10. årgang. På mødet vil
der blive præsenteret en model for
organisering af undervisningen i en
idrætsklasse.

Datoer og tidspunkter for prøvetræningen kan
ses på www.vsf-fodbold.dk under Pigetalent
MidtVest. Vildbjerg SF forventer at der
deltages i minimum to prøvetræninger.
Til prøvetræningen skal du udfylde et
profilskema. Skemaet findes på www.vsffodbold.dk under Pigetalent MidtVest. Inden
prøvetræningen bedes du sende skemaet til
fodbold@vildbjerg-cup.dk.
Ansøgning om optagelse
Ansøgning om optagelse i en af
Talentidrætsklasserne sendes til Skolen på
Sønderager og kan rekvireres på skolens
hjemmeside www.soenderagerskolen.dk
Frist for ansøgning er for 7. til 9. klasse medio
december og for 10. klasse ultimo januar.
Forinden ansøgningsfristen til Skolen på
Sønderager, kan spilleren forvente at have
modtaget Vildbjerg SF indstilling, omkring
optagelse efter afholdte prøvetræninger.

Vildbjerg SF afholder orienteringsmøde i
oktober/november.
Kontingent mv
For hvert skoleår opkræver Vildbjerg SF et
kontingent på p.t. 1.000 kr. og samtidig
forventes det, at du og dine forældre hjælper
til under Vildbjerg Cup. Derudover vil der
komme udgifter til transport til skolen og
ekstra træningstøj mv.

Forventninger til forældre

VSF-Fodbold

Det er en stor beslutning at søge optagelse i
en Talentidrætsklasse.
At søge optagelse er ”ikke for sjov”. Det er en
beslutning som får stor indflydelse på
hverdagen. Et andet vigtigt punkt er også om
barnet er fuldstændig overbevist om, at
fodbold skal være en så stor del af deres
hverdag.
Vildbjerg SF forventer, at forældrene er lige så
seriøst indstillet overfor fodboldlinjen som
spilleren skal være. Grundlæggende vil en
seriøs indstilling hos forældre smitte positivt af
på spilleren.
Forældre skal yde støtte, når der helt naturligt
kan komme perioder, med mindre gejst
overfor fodbold. Her er forventningerne ikke
meget anderledes, end de vil være fra skolens
side.

Hjemmeside: www.vsf-fodbold.dk
Kontaktpersoner:
Jørgen Kristiansen

tlf. 23 11 56 62

Ketty Lauritsen

tlf. 29 92 04 75

Rene Nielsen

tlf. 27 36 86 81

Herning Elite
Herning Elite
Hjemmeside: www.herningelite.dk
Kontaktperson: Søren Baadsgaard
Mail: sb@irhk.dk
Mobil: 42 38 35 55
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