Har du viljen til at ville lykkes!
- Vælg floorball på IKA Ringsted

Har du viljen til at forfølge dine drømme?

Det sociale

Så er IKA Ringsted stedet for dig. IKA tilbyder
optimale rammer for din sport og uddannelse.
Vi stiller krav, men garanterer udvikling. Du
kan både bo på akademiet eller hjemme.

På akademiet er der tilknyttet trivselspersoner, og vi har stort fokus på sociale
aktiviteter. Akkurat som på en efterskole
knytter man venskaber for livet.

Din uddannelse
Din uddannelse er vigtig og kommer altid i
første række. IKA Ringsted samarbejder
med skoler, ZBC, Midtsjællands Gymnasium
og andre uddannelser. Uanset hvor du skal
uddanne dig, er du velkommen på IKA.

Floorball-linjen på IKA
Floorball-linjen oprettes for skoleåret/sæson
2020/2021, hvis der er mindst seks tilmeldte
elever.
Bliv miljøelev - kr. 5.150 pr. måned
9. klasse og ældre - bor på akademiet
Bliv træningselev – kr. 995 pr. måned
9. klasse og ældre – bor hjemme
Bliv aspirantelev – fra kr. 590 pr. måned
6-8. klasse – bor hjemme

Træningslejr: Club La
Santa på Lanzarote

Betaling for 11 måneder om året.
Dertil kommer årsgebyr på kr. 2.500, der dækker
tøjpakke, kurser mv.

Din træning – og din klub
På IKA er der 100 % fokus på din personlige
træning. Særligt din fysik og din teknik.
Træningen tilrettelægges ud fra din profil og
dine behov. Trænerne er rutinerede og
dedikerede trænere med stor floorballerfaring. Holdtræningen får du i din klub.
 Morgentræning tirsdag kl. 7-9
 Morgentræning fredag kl. 7-9
Du kan frit vælge klub. Vi har pt.
samarbejdsaftale med Benløse Floorball
Club, hvor du får halv pris på dit kontingent.

Koordination

Fysik

Vil du vide mere?
Ring til Dennis Jensen (tlf. 28 72 70 51),
daglig leder af IKA, hvis du vil vide mere om
livet på IKA og praktiske ting.
Kontakt David de Fries (tlf. 26 29 11 87) eller
Thomas Brodersen (thomas@bfcfloorball.dk),
hvis du vil vide mere om floorball-træningen
og samarbejdet med Benløse Floorball Club.
Følg med på facebook.com/IKARingsted.

Teknik

Målmand

IKA Ringsted - Østre Parkvej 2 B - 4100 Ringsted - Tlf. 28 72 70 51 - www.ikakademiet.dk

