Kesäkauden toiminta
2019
Perhefutis – Jalkapallokoulu
Taitokoulu 1 – Taitokoulu 2 – Talentti – Ikäluokkatoiminta
Harrastefutis T11 – Harrastefutis P11 – Harrastefutis P13/T13

Ylöjärven Ilves tarjoaa 2-5-vuotiaille jalkapalloa Perhefutiksen muodossa.
Perhefutis on aikuisen ja lapsen yhteinen harrastus, jonka tärkein tavoite on
saada lapset ja aikuiset nauttimaan liikkumisesta sekä tietysti futiksesta. Tule
siis mukaan lapsen kanssa harrastamaan, olit sitten hänen äiti, isä, mummu,
pappa tai joku muu läheinen.
Missä? Aronrannan nurmikenttä
Milloin? Torstai klo 17.30-18.15 (2-3-v.)
Torstai klo 18.30-19.15 (4-5-v.)
Alkaa:

23.5.2019 (vk 21)

YLÖJÄRVEN ILVEKSEN JALKAPALLOKOULU 2019
Kesän 2019 jalkapallokoulu järjestetään tuttuun tapaan Aronrannan
nurmikentällä. Jalkapallokouluun otetaan tänä vuonna mukaan pääasiassa
2014 syntyneitä pelaajanalkuja, mutta myös vanhemmat juniorit voivat tulla
mukaan ottamaan ensikosketuksensa lajin parissa. Jalkapallokoulu
kokoontuu tiistai-iltaisin toukokuun lopusta elokuun loppuun yhteensä
kymmenen kertaa. Juhannuksen jälkeen pidetään heinäkuussa
kesälomatauko.

Missä? Aronrannan nurmikenttä
Milloin? Tiistai klo 17.30 / 18.30

Alkaa:

21.5.2019 (vk 21)

TAITOKOULU
Taitokoulu on harjoitustoimintaa seuramme 7-10 -vuotiaille innokkaimmille
jalkapallojunioreille. Niiden tärkein tavoite on synnyttää pelaajille innostusta ja
halua omatoimiseen harjoitteluun.
Seuran järjestämä taitokoulu toteutetaan kesäkaudella kahdessa ryhmässä Taitokoulu 1 ja Taitokoulu 2.

KEVÄTJAKSO 2019

SYYSJAKSO 2019

TAITOKOULU 1
Tiistai
15.45-17.00 (Soppee)
16.00-17.15 (Aro)
Vk: 16-25

TAITOKOULU 1
Tiistai
16.00-17.15 (Aro)
Vk: 31-39

TAITOKOULU 2
Maanantai
15.45-17.00 (Soppee)
16.00-17.15 (Aro)
Vk: 16-25

TAITOKOULU 2
Maanantai
16.00-17.15 (Aro)
Vk: 31-39

TALENTTI
Ylöjärven Ilveksen talentti on seuran lahjakkaimmille ja motivoituneimmille
pelaajille suunnattua toimintaa ja on osa seuran pelaajakehitystä.
Talentissa ovat mukana P11 (2008), P10 (2009), T12 (2007), T11 (2008) & T10
(2009) ikäluokat. Toiminta starttaa viikolla 17.

IKÄLUOKKATOIMINTA
Ikäluokkatoiminta on säännöllistä
pelitoimintaa jalkapallon parissa.

harjoitus-

ja

Mukaan ikäluokan toimintaan voi tulla milloin tahansa,
ottamalla yhteyttä ikäluokan toimihenkilöihin tai seuran
henkilökuntaan.

HARRASTEJALKAPALLO
Jo pitkään ollaan toivottu seuran valikoimaan harrastejalkapalloa. Nyt sitä olisi
tarjolla kolmen ryhmän verran.

T11 (2008-2009), P11 (2008-2009) ja P13/T13 (2006-2007)
Mitä harrastejalkapallo on? Toiminnan pääajatus on tarjota myös heille
mahdollisuus jalkapallon harrastukseen, jotka eivät halua käydä säännöllisesti
harjoituksissa ja pelitapahtumissa. Seuran ehdoton linjaus on, että vanhempi
ja lapsi itse valitsevat, osallistuvatko ikäluokkatoimintaan vai
harrastefutikseen. Harrastejalkapallon harjoituksissa harjoitellaan normaalisti
jalkapallon perustaitoja sekä pelataan paljon, hauskan pitoa unohtamatta.
Pääsääntöisesti ryhmä harjoittelee kerran viikossa ja kiinnostuksen mukaan
voi osallistua syksyllä Futisliigan järjestämään turnaukseen.
Valmennus: Harrastefutiksen vastuu on junioripäällikkö Sami Rukkilalla.
Lisäksi toimintaan otetaan mukaan vapaaehtoisia valmennukseen. Mitään
kokemusta ei tarvitse olla entuudestaan. Kysy lisää Samilta, jos kiinnostuit
hommasta.

RYHMÄT JA HARJOITUSPÄIVÄT
T11 (2008-2009):

Maanantai klo 18.30-19.30

P11 (2008-2009):

Maanantai klo 17.30-18.30

P13/T13 (2006-2007):

Torstai klo 19.30-20.30

HINTA
95€ (sis. harrastepassi + vakuutus) / kesäkausi
Lisäksi harjoituspaita 20€ (sis. nimipainatuksen). Seuran harjoituspaita tulee
omistaa osallistuakseen harrastefutikseen ja sitä käytetään harjoituksissa.

YHTEYSTIEDOT
Ylöjärven Ilves ry
Y-tunnus 1017797-7
Kuruntie 26
33480 Ylöjärvi
Toiminnanjohtaja
Päivinen Sami
0400 559112
sami.paivinen@ylojarvenilves.fi
Junioripäällikkö
Rukkila Sami
045 859 3790
sami.rukkila@ylojarvenilves.fi

Lisätietoja ja ilmoittautumiset:
www.ylojarvenilves.fi

@ylojarvenilves

