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Vedtekter
for
MIL-akademiet.
1. VIRKEOMRÅDE OG EIERFORHOLD
Vedtektene gjelder for «MIL-akademiet» og er eid og drevet av Mosjøen IL fotball. «MIL-akademiet»
er et ekstra treningstilbud for aldersgruppen 15-16 år.
2. FORMÅL
MIL-akademiet skal gi et ekstra treningstilbud til våre mest motiverte spillere i alderen 15-16 år.
Dette skal være kvalitetsøkter med godt innhold og gode trenere med fokus på ferdighetsutvikling.
Gjennom MIL-akademiet og fokus på Fair-Play skal vi skape en aktivitet som gir gode vaner og
holdninger. Vi ønsker også å utvikle og gjøre flest mulig spillere forberedt slik at de klarer å ta steget
opp på vårt eget A-lag eller på enda høyere nivå.
3. OMFANG
MIL-akademiet arrangeres utenom sesong og skal ha en trening per uke og følger skoleruta til Vefsn
kommune. Første periode vil være fra februar-april. Treningstiden i 2020 er fredag 15.00-16.00.
I tillegg så er det ønskelig å få til treningskamper hver periode mot eksempelvis Polarsirkelakademiet
på Mo og Sandnesjøen sitt SIL Xtra.
4. KRAV OG FORVENTNINGER TIL DELTAKERNE
• Gode holdninger. Vi ønsker oss spillere som møter opp til riktig tid, er godt forberedt og som
oppfører seg bra.
• MIL-akademiet skal være et ekstra treningstilbud i treningshverdagen. Spillere som skal delta
må også delta på alle lagstreningen til sitt lag. Akademi treningene skal være i tillegg til deres
lagstreninger, ikke i stedet for.
• Trenings- og læringsvillige.
• Det meldes forfall i god tid ved sykdom og skader eller andre ting som forhindrer fremmøte.
5. FOKUSOMRÅDER
• Holdninger
• MIL sin spillestil
• Rolletrening. Rolleforståelse og krav til rolleferdigheter
• Offensiv og defensiv samhandling
• Valg
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6. LEDELSE
Øyvind Reinfjell og Martin Herring står som ansvarlige for prosjektet i 2020.
7. ØKONOMI
Pris per måned vil være 350kr. Inkludert i prisen vil alle som blir uttatt få en MIL-akademi genser.
8. PÅMELDING OG UTTAK
Vi har til enhver tid 16 plasser tilgjengelig i MIL-akademiet. Uttak til MIL-akademiet vil bli utført av
klubb og ansvarlige trenere på akademiet i samråd med trenere til G16 og G15. Uttakene er flytende
for hver måned slik at flere kan få muligheten til å delta. Viktig at deltakerne som blir uttatt oppfyller
kriteriene som er satt. Faktura for deltakelse vil bli fakturert hver spiller ved månedsslutt.

