
LHC bjuder in flickor och pojkar till målvaktscamp vecka 30 2018.
Campen leds av LHC:s målvaktstränare, bland andra Mikael Vernblom.
I campen deltar även senior- och juniormålvakter i LHC, så ta chansen att få träna med några av de 
bästa målvakterna i Sverige. Bland deltagande målvakter finns Jonas ”Monstret” Gustavsson och Jacob 
Johansson.

LHC målvaktscamp utmärker sig genom att ha elitmålvaktstränare, tillika steg tre målvaktstränare,
som alla arbetar eller har arbetat i olika landslag. De vill nu hjälpa dig att ta nästa steg i din utveckling.
Campen äger rum på Stångebro Sportfält där både isträning och fysträning genomförs. Den sträcker
sig över fem dagar 23-27 juli (vecka 30) och är en perfekt uppladdning inför säsongen. Vi arbetar med

ett åldersanpassat upplägg, där du som målvakt får jobba med det som är aktuellt för din ålder. 
Campen består av 3 grupper där anmälan till ungdomsgruppen sker genom att följa informationen i 
inbjudan. 
Målvakter födda före 2003 skickar intresse direkt till: nanna.holmglaas@lhc.eu för mer information.

Varje dag består av isträning, fysträning och teori/video
•	 Isträningen	ska	hjälpa	dig	att	utveckla	din	spelidé	samt	dina	taktiska	och	tekniska	färdigheter.
•		 Fysträningen	syftar	till	att	utbilda	dig	i	hur	du	som	målvakt	optimerar	prestation	och	minskar	skador.
•		 Teoripassen	kommer	att	vara	både	i	grupp	och	i	individuell	videofeedback	från	isträningarna.

Vi välkomnar ungdomsmålvakter, killar och tjejer, födda 2003-2006, max antal: 15 st. Pris 3 900 kr

I priset ingår lunch, middag, mellanmål, en hood-tröja, vattenflaska samt skridskoslipning.

Varje målvakt får dessutom en individuell videosammanställning tillskickad sig efter 
avslutad camp.

Det finns möjlighet att bo på hotell under veckan (söndag-fredag, 5 nätter). 
Boendet äger rum på hotell i närheten (inkl frukost). 
Priset per person är 2.200 kr.

Målvakterna kommer under veckan att vara med några pass (4-6 pass under 
veckan) i LHC Sommarhockeyskola för utespelare. Detta för att få både den 
indivi duella träningen men även den kollektiva lagträningen/match. 
Under dessa lagträningspass kommer en målvaktstränare vara närvarande till att 

ge feedback under träningen/matchen. 
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Anmälan
1 500 kr insändes i samband med anmälan. OBS! Man är inte anmäld förrän denna avgift är inbetald. 
Resterande belopp senast 30 april 2018.
Inbetalning skall göras på Bankgironummer: 847 – 4850 och inbetalningen märks med: 
Mv camp 2018 ”spelarens namn”.
 
Anmälan gör du via vår hemsida www.lhc.eu/ungdom-sommar
Där fyller du i spelarens namn, adress, ålder/födelseår-mån-dag, klubb, lag/åldersgrupp samt väljer 
MV Camp, tröjstorlek och ev. allergier etc.

Återbud vid sjukdom /skada:
Vid ev. återbud före den 31 maj 2018 återbetalas inbetald avgiftförutom 500 kr som klubben behåller 
för administrativa kostnader. Efter detta datum återbetalas ej erlagda avgifter. Undantag gäller vid 
sjukdom/skada då hela avgiften minus 500 kr återbetalas mot uppvisande av läkarintyg från allmän 
vårdinrättning som styrker oförmåga att delta. Intyget skall vara Ishockeyskolan tillhanda senast 
dagen innan aktuell lägerveckas början.

Om man blir sjuk/skadad under påbörjad vecka, så att man måste avbryta veckan helt, återbetalas en 
del av avgiften (max hälften av totalsumman och därefter i förhållande till hur många dagar som
återstår, mot uppvisande av läkarintyg enl ovan – detta skall vara hockeyskolan tillhanda innan någon 
som helst återbetalning sker).

För	den	som	inte	kan	beredas	plats	återbetalas	hela	avgiften.

Försäkring
Målvaktscampen är en del av Linköping Sommarhockey 2018. Det innebär 

att	den	är	auktoriserad	av	Svenska	Ishockey	Förbundet.

Försäkring	enligt	SIF:s	B-licensförsäkring	i	Svedea	gäller,	alltså	
spelare som är registrerade under föregående säsong i svensk 
klubb. 

OBS! Övriga har ett eget ansvar t.ex. genom egen försäkring 
(hemförsäkringen el dyl). 

Vi råder samtliga att kolla upp detta innan start.
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Välkomna!
Vid frågor, kontakta 072-7 15 09 99
nanna.holmglaas@lhc.eu


