Pixbo Wallenstam Akademi

Talangutveckling

Pixbo Wallenstam Akademi
Pixbo Wallenstams Akademi är organisationen för de spelare
som lämnar barn- och ungdomsnivån och skall ta nästa steg i sin
mentala och fysiska utveckling.

Här får man möjlighet att enligt Pixbo Wallenstams Utvecklingsmodell
utvecklas som individer och spelare med behovsanpassad träning.
Här läggs också grunden för ett livslångt idrottande med möjligheter att
plocka upp de färdigheter och egenskaper som behövs för att kunna
lyckas på yttersta elitnivå.
Likt spelarna ingår även tränarna/ledarna i akademin och syftet är att de
skall utmanas och utvecklas i sina roller. Vi har en stor erfarenhetsbank
inom både innebandy och ledarkompentens inom akademin. Många av
dem har varit med och fostrat elitspelare under drygt tjugo år i vår
förening.

Pixbo Wallenstam Akademi
Pixbo Wallenstams strategiska mål
Pixbo Wallenstam som elitförening skall ha Sveriges bästa spelaroch ledarutveckling på såväl elit- som juniornivå.
50% av spelarna i elitlagen skall komma från vår Elitakademi

PW akademis övergripande mål:
-

Att
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Att
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fostra unga talanger till duktiga seniorspelare
varje år spela på innebandyfesten med DJ18/JAS/U16
varje år leverera minst 2 spelare till Pixbos representationslag I SSL
varje år vara representerade i U19 landslagen
varje år vara välrepresenterade i VSIBFs distriktslag

Vad erbjuder Akademin?
• Möjlighet att träna på olika nivåer och att successivt kliva
uppåt i sin egen takt och ambitionsnivå
• Pixbo Wallenstam är unika genom att kunna erbjuda seniorspel
från 16 års ålder i olika divisioner (Pantamera, Div. 3, Div. 1,
och SSL)
• Träna och spela med de bästa spelarna i Göteborg/Sverige
• Vara en del av i en av Sveriges mest framgångsrika elit- och
ungdomsförening (DJ18/JAS/U16/)
• Att vara en del i en av Sveriges mest respekterade
Innebandyförening
• Förberedelse för elitidrottande
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Förklaring
• Vid gymnasieålder övergår man i normalfall till
PW akademi.
• Grundtanken är att få 4 år i akademin,
m.a.o. tre år under gymnasiet därefter ett år
till.
• Detta kan givetvis göras undantag beroende
på utvecklingstakten.
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Strategi - spelarsammansättning –
Div 1 och Allsvenskan
(Truppstorlek 20 + 2)
Ej resultat utan utvecklingsfokus,
Resultatfokus gäller DJ18/U16/JAS.

•

Rutin
– 2-3 klasspelare
– Spelar i 1:a femman, PP
– Erfarenhet av SSL och framförallt ”föräldrar”

•

Stommen
– 10-12 spelare
– Äldre JAS-spelare
– Spelare som passerat JAS, som är på väg till U19, Allsvenskan, SSL
– De bästa i Sverige

•

Yngre JAS
– 3-5 spelare
– Se och lära inför nästa års JAS och Div. 1
– De bästa i regionen/nationellt

•

Supertalang
– 1-2 spelare
– Skall vara dem största talangerna i Sverige.

Strategi - spelarsammansättning –
Div 2 och Div 3
(Truppstorlek 20 + 2)
Ej resultat utan utvecklingsfokus,
Resultatfokus gäller DJ18/U16/JAS.

•

Rutin
– 2-3 klasspelare från t.ex. spel i Div. 1
– Spelar i 1:a femman, PP
– Erfarenhet av Div1 eller högre och framförallt ”föräldrar”

•

Stommen
– 10-12 spelare
– Yngre JAS-spelare
– De bästa i Sverige

•

Yngre -16
– 3-5 spelare
– Se och lära inför nästa års SM och Div. 3
– De bästa i regionen/nationellt

•

Supertalang
– 1-2 spelare
– Skall vara dem största talangerna i Sverige.
– Dessa kommer normalt från egna leden (PW Ungdom)
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Fokusgrupp
Syftet med fokusgruppen är att ge spelare
extra stöd och möjligheter för att kunna
vara med och konkurrera om platser i U19
landslaget.
De skall också genom denna
utvecklingsmöjlighet förberedas för spel i
Svenska Superligan.
•

Tredje året
– Träna försäsong med SSLlaget
– Fortsatt fysträning en gång i
veckan med SSL-laget under
säsongen
– En innebandyträning i veckan
med SSL-laget, vilket kan
ökas successivt i takt med
ökad mognad och nivå
– Spela matcher i Allsvenskan
– Ev. provspel i någon SSLmatch

•

Fjärde året
– Försäsong med SSL-laget
– Temporary Player till Czech Open i
Prag
– Tränar successivt till största delen
med SSL-laget, i takt med ökad
mognad och nivå
– Spel i både Allsvenskan och SSL
Det senare i takt med ökad
mognad och nivå
– Ev. dubbellicens

Kravprofil U19-landslaget
Vad krävs det för att spela i U19 landslaget:
-Mogen som person
-Ta ansvar utanför planen
-Bra fysik
-God spelförståelse
-Bra teknik
-Högt tempo
-Initiativförmåga

Provspel & Utvecklingscamp
Intresseanmälan 15–19 år Elitakademin
Ansvarig: Mehregan Redjamand.

Intresseanmälan kan skickas in när som helst under året och provträningar erbjuds främst under Maj-månad till utvalda
spelare. Till våra träningsgrupper i Elitverksamheten är det främst rekrytering av spelare in i mån av plats.
Pixbo Wallenstam tar emot ansökningar från ungdomar som på eget initiativ tar kontakt med föreningen. Ungdomar under 15
år, bosatta bortanför kommunens gränser, rekommenderas att vara kvar i sitt närområde. Givetvis kan det finnas särskilda
skäl till att ansöka om provspel i Pixbo Wallenstam, vi uppmanar till att man anger detta skäl i sin ansökan under övrigt.
Fyll i ansökan så noggrant som möjligt;
Ansökan om provspel hos Pixbo Wallenstam
Höga förkunskaper krävs vid eventuell intagning.

Enligt bestämmelser och god kontakt ber vi er att söka upp er nuvarande klubb samt meddela dem om er avsikt att söka
provspel hos Pixbo Wallenstam. Vi kommer givetvis också att ta kontakt med moderklubben i samband med provspel så att
det inte uppstår några frågor eller funderingar. Återkopplingen med er sker i god tid innan provträningarna, oftast i samband
med avslutad säsong för att säkerhetsställa om fortsatt intresse finns.

Utvecklingsveckan
Tillsammans med landslagsledningen anordnas en ”Utvecklingsvecka” för 15 åringar som satsar på innebandyn (Talanger,
samt de som har för avsikt att gå innebandygymnasium”) Här får man ett tillfälle att se vad Pixbo har att erbjuda som en
seriös och elitsatsande förening för framtiden. Pixbos akademi arbetar efter målsättningen att fostra framtida
landslagsspelare.
Inbjudan till Utvecklingsveckan är personlig och skickas ut i februari månad.

Värdegrund & Organisation
Värdegrund
•

LEDANDE
Vi är öppna för nya idéer, är inkluderande och erbjuder alla oavsett roll, goda förutsättningar för att utvecklas så långt som
möjligt. Vi ligger alltid i framkant i allt vi gör och är ledande sportsligt, organisatoriskt och ekonomiskt.

•

GEMENSKAP
Glädje och trygghet är en grund för gemenskap. Vi har roligt både på och utanför planen vilket gör att vi mår bra och kan
prestera. Alla blir väl omhändertagna och alla känner sig sedda. Vi har en öppen och tydlig kommunikation med varandra
så att alla aktiva, ledare, funktionärer och föräldrar har kunskap och förståelse om föreningens verksamhet.

•

FÖREBILDER
Alla i föreningen oavsett roll är förebilder och tar ett personligt och gemensamt ansvar för ett gott uppträdande samt
agerar ödmjukt och professionellt i alla situationer. Vi ser upp till varandra och alla bidrar till ett förtjänat gott rykte.

Organisation
Akademiansvarig;
Mehregan Redjamand
Mehregan.redjamand@pixbo.se
Tel. nr: 0733966866

Pixbo Akademi Dam
Akademichef Dam -

Pixbo Akademi Herr
Akademichef Herr - Henrik Larsen
Henrik.Larsen@wastbygg.se

Sportchef - Daniel Svartling

Sportchef - Lennart Lundgren

Innebandydaniel@outlook.se

Lennart.Lundgren@pixbo.se

Sportchef - Håkan Skålberg

Sportchef - Peter Runnestig

Hakan@edvardssonsbygg.se

Peter.Runnestig@pixbo.se

Patrick Larsson

Anders Björnåsen

Patrick@larsson.li

Anders@mosquito.se

