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Linköping  sommarhockey  2018

LInköpIng HoCkey CLub
– nya idéer för ishockey – här blir de verklighet!

LHC bjuder in flickor och pojkar till sommarhockeyskola! 
LHC har bedrivit Sommarishockeyskola i mer än 20 år och där - 
igenom byggt upp erfarenhet som har fostrat unga spelare för  vår 
egen och andras organisationer till att bli etablerade elitspelare. 
Vår Ishockeyskola är auktoriserad av Svenska Ishockey Förbundet 
(www.swehockey.se/hockeyakademin).

Vi utvecklar och förbättrar vår Ishockeyskola kontinuerligt år från år 
och försöker ständigt att haka på utvecklingen. Allt vi gör är fokus-
erat på ISHoCkeyn, med allt vad det innebär.
Förutom att tonvikten ligger på träningen, kompletterar vi istränin-
gen med t.ex. inlineshockey, innebandy, fotboll, basket etc – allt 
med inriktningen på att utveckla ”liret”, individuella färdigheter, mo-
torik, balans och snabbhet, samt att ge varje elev råd om hur de kan 
bedriva egen träning. Med andra ord åldersanpassad, individinriktad 
träning. Att vara en godkamrat, lagspelare, att bli en bättre idrotts-
man och ishockeyspelare är mål som vi håller högt. normalt så kom-
mer våra a-lagsspelare ut och deltar på vissa av isträningarna.

nu gäller det för dig att ta chansen att anmäla dig till en av
våra fulladdade ishockeyveckor sommaren 2018!

ISHoCkeySkoLAn
Vi håller till på Stångebro Sportfält och i dess anläggningar.
Isträningen bedrivs i Saab Arena, Stångebro Ishall samt Tränings-
hallen, som ligger i skuggan av Saab Arena.
på området finns massor med faciliteter för olika aktiviteter
– skottramp, fotbollsplaner, idrottshallar osv,

• Vårt fokus är helt inriktat på att ha skoj, lira mycket samt göra
varje elev till en bättre ishockeyspelare.

Söndag - fredag

STArT
Söndag eftermiddag/kväll (före aktuell vecka) med inskrivning,
möjlighet till ”fri-åkning” och ”fritt lir” – tag chansen och kom 
när du kan - om du vill - och känn på isen och din utrustning.
efter ”fri-åkningen” har vi gemensam invigning och därefter
genomgång med respektive grupp.

AVSLuTnIng
Fredag eftermiddag med internmatch och prisutdelning för
varje grupp.

gruppernA:
Vecka 30:
Spelare födda 2003, 2004, 2005 samt målvaktsvecka 
(mer information se senare i dokumentet) 

Vecka 31:
Spelare födda 2006 och 2007.

Vecka 32 (obS ! Denna vecka erbjuds ej internat):
Spelare födda 2008 och 2009.

grupperna kommer att bestå av maximalt 34 spelare
(4 målvakter, 12 backar samt 18 forwards).

gruppindelningen sker i första hand åldersmässigt men blandgrup-
per kan förekomma. Vi kan ev. även ta hänsyn till egna önskemål 
– t.ex. om det kommer flera spelare från samma förening som ligger 
nära varandra åldersmässigt. Vill ett helt lag komma kan det givetvis 
diskuteras.

obS! Det är sportansvarig som har ensam beslutanderätt när det 
gäller gruppindelningen och vilken grupp en enskild spelare ska 
tillhöra.

Det kommer att finnas minst 3 ledare i varje grupp. Huvudtränaren
leder samtliga träningar och teoripass. Huvudtränaren är minst bu2 
eller JS2 (steg 3)-utbildad. De två assisterande tränarna följer grup-
pen under veckan och assisterar huvudtränaren i alla moment och 
aktiviteter. De håller uppsikt över gruppen och eleverna samt finns 
med som ett stöd hela tiden. gruppen håller ihop under samtliga 
aktiviteter och ingen behöver någonsin vara ensam.

SkoLAn
• Vårt fokus är helt inriktat på att ha skoj, lira mycket samt göra
varje elev till en bättre ishockeyspelare.

TränIngen
• Absolut högsta kvalité i all träning - speciellt isträningen.

• Fys och teori kompletterar och ger insikt. OBS! Åldersanpassat!

• Pedagogiskt lägger vi stor vikt vid att lära ut HUR man tränar
– även individuellt – vilket bl a stimulerar till egen, spontan träning. 
Allt för att bli en så bra ishockeyspelare som möjligt!
Vi har som målsättning att erbjuda en träning och utbildning av
absolut högsta kvalité. För oss är det viktigt att det är kul och att vi 
har goda ledare som sätter ”spelaren i centrum”. Spelförståelse och 
teknikträning, är det unika med just vår Ishockey skola och ingår som 
en del av det koncept som bygger spelare för framtiden. Helt säkert 
kommer seriositet, suverän spelförståelse och bländande teknik att 
bli signifikant för morgondagens stjärnor. Vår ambition är att hjälpa 
till att ge våra unga hockeyspelare grunderna till detta.

progrAMMeT
Det är viktigt att man är väl förberedd när man kommer till Ishockey-
skolan. Det är ett gediget program som kommer att ge många lär-
domar och erfarenheter för resten av livet! Speciellt vecka 30 – då vi 
kör lite mer elitinriktat – är det extra viktigt att man är redo för det 
tuffa programmet. Vi har ”stimulans till spontanaktivitet” i schemat, 
i lättsamma men ordnade former för att inspirera till ett livslångt 
idrottsintresse. Två-tre ispass per dag, matcher, fysisk träning - t ex 
bollspel, gymnastik, lekar, stafetter, tävlingar - teori, film, avslapp-
ningsövningar och vila.
Vi har kvällsaktiviteter för alla varje kväll (obs! gäller ej v. 32).
Det kan vara grillkväll, mv/skott-träning, match, taktikafton,
turneringar i olika bollsporter, mm.

ett propert och kamratligt uppträdande kommer att genomsyra
veckan och det är viktigt att man lär sig hur man uppträder och
umgås i grupp. kort och gott att uppträda som en god kamrat
och en seriös idrottare.

ISen
Vi lägger stor vikt på isträningen – skall man bli ishockeyspelare
behöver man träna bra på isen.

Vi genomför två-tre ispass varje dag med ett varierat innehåll.
Därutöver kommer det att vara en del specialträning (MV-b-FW)
och en kvällsmatch Vi kommer att prioritera träning av de tekniska
grunderna och spelförståelse. Detta kommer att ske i lekfulla
former och självklart kommer vi att ha en hel del spel, inte minst
i smålag, t ex 3 mot 3. 

Vi tycker det är oerhört viktigt att man själv får insikt i vad och
hur man skall träna, så att man sedan kan träna själv och bli
bättre (”Träna hårt när ingen ser på”).

MÅlVAktSCAMP
under vecka 30 kommer Mikael Vernblom, nanna Holm glas och kim 
Martin att genomföra en målvakts camp. 
Tre grupper kommer att finnas från senior ner till spelare födda 
2006. både killar och tjejer är välkomna. I seniorgruppen kommer 
bl.a. våra a-lagsmålvakter att delta.

Mer information om målvaktscampen och hur man anmäler sig dit 
finner ni i foldern “Linköping HC Målvaktscamp 2018”.

FySen
Fysträningen kommer att genomföras på ett pedagogiskt sätt där vi 
lägger stor vikt på att träna för att lära sig hur man själv kan träna 
på bästa sätt. Det blir minst ett fyspass om dagen där huvudinrikt-
ningen blir spelförståelse, ishockey-teknik, och koordination. Det 
blir en hel del bollspel med spelförståelseinslag samt nyttiga och 
roliga ”pröva på”-sporter.

MATCHer
Varje grupp kommer att spela minst två matcher under veckan med 
domare (någon av de yngre ledarna) och inför den publik som event-
uellt finns på plats.

TeorI
Teorin kommer vi givetvis också att anpassa efter gruppens ålder 
och se till att det blir ett underhållande och lärorikt innehåll.
Det blir lättsamt med inslag av teambuilding, videoanalys, utrust-
ningsråd och hockeyns grunder - framförallt ”ishockey-teori”.

närIngSrIkTIg MAT
Vi serverar två näringsriktiga lagade mål mat om dagen levererade
från egen restaurang. Dessa kompletteras med mellanmål och 
kvällsmål. I samband med måltiderna kommer vi på ett lättsamt
sätt informera, ge kostråd och prata en del näringslära.



koSTnADer
Vecka 30 och 31 (Vi erbjuder två alternativ):
Dagelev (hela veckor): 3 900 kr (v 30 och 31)
Internatelev (obS! ej v 32): 6 095 kr

Vecka 32:
Dagelev (hel vecka): 2950 kr

I PRISet IngÅR:
Dagelev:
Lunch, middag och mellanmål
(ej kvällsmål vecka 32)

Internatelev:
Logi på hotell (Scandic City), frukost, lunch, middag, mellanmål och 
kvällsmål.

Vattenflaska, Ishockeyskole-tröja (hood-tröja).
Vi erbjuder alla våra elever fri skridskoslipning efter behov
(i rimlig omfattning).

boenDe
Vi rekommenderar internat-alternativet om man vill få ut maximalt 
av veckan. eleverna bor på hotell som ligger nära våra ishallar. 
normal inkvartering är i 3-bäddsrum inklusive hotellfrukost.

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
Inbetalningen märks med: 
Sommarhockeyskola 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 position i laget, tröjstorlek och
ev. allergier etc.

Man anmäler sig till sin egen åldersgrupp – har man andra önskemål 
kan man ange dessa men inga garantier ges per automatik.

ÅteRBUd VId SjUkdOM/SkAdA:
Vid ev. återbud före den 31 maj 2018 återbetalas inbetald avgift
förutom 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
Samtliga deltagare i av Svenska Hockeyförbundet auktoriserade
sommarishockeyskolor är försäkrade enligt SIF:s b-licensförsäkring
i Svedea (spelare som är registrerade under föregående säsong i 
svensk klubb) – obS! övriga har eget ansvar tex genom egen för-
säkring (hemförsäkring ed). Vi råder samtliga att kolla upp detta 
innan start.

ÖVRIg InFORMAtIOn elleR FRÅgOR:
LHC:s ungdomskansli:
013 - 37 11 97
ungdom@lhc.eu

kanslist:
Susanne ”ussa” källkvist
0708 - 88 08 86
(anmälan, administrativa frågor, boendefrågor etc)

Ansvarig:
bo ekmark
0733 - 24 83 88
(sportsliga frågor, scheman, gruppindelning etc)


