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Västergötlands Ishockeyförbunds spelarutbildning 8 - 10 aug 2022                                                             

Billingehov, Skövde 

 

I samband med västgötaveckan arrangerar Västergötlands Ishockeyförbund spelarutbildning under 
3st campdagar för pojkar och flickor född 2008 och som är registrerade i en ishockeyförening i 
Västergötland.  

Spelarutbildningen har fokus på individuell utveckling, teknikpass, teori och träningslära.                  
Alla spelare får minst 6st ispass, 3st fyspass, 3st teoripass fördelat på 3 campdagar.  

Deltagarantalet är satt till max 60st utespelare och 8st målvakter. Först till kvarn principen gäller! 

Tränare:  
Alla våra Huvudinstruktörer har hög utbildning och kan lära ut ishockey, både praktiskt och teoretiskt 
på bästa sätt. Vi kommer få besök av gästtränare under dagarna bland andra Linus Börjesson 
(Frölunda Hockey), Christian Karlsson (SIF), Oskar Larsson (SIF) och Axel Johnsson (Borås HC) 
målvaktstränare samt elitspelare från distriktet. (med reservation för ändringar) 

Tider/program: 
Spelarutbildningen är lagt till dagtid ca kl. 09:00-18:00 mån-ons. Ingen övernattning. 
Exakta tider och program kommer att skickas via mejl till deltagarna samt läggas ut på Västergötlands 
Ishockeyförbunds hemsida. 

Försäkring: 
Deltagare är försäkrade enligt Svenska Ishockeyförbundets regler för spelaren är registrerad i TSM. 
För lägret i övrigt gäller att vi som förbund ansvarar endast för omständigheter som vi kan råda över. 
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Samsyn Västergötland 
I Västergötland har vi en satsning som vi kallar Samsyn Västergötland med syftet att främja 
multiidrottande. Samsyn är en överenskommelse mellan idrottsförbunden Fotboll, Handboll, 
Ishockey, Innebandy och Bandy om hur vi ska tillvarata barns (15 år och yngre) intressen inom dessa 
idrotter. Idrottsförbunden har en rekommenderad överenskommelse om hur säsongen ser ut för 
dessa idrotter. Campdagarna ligger på ishockeyns lågsäsong, till lika på fotbollens högsäsong och då 
skall fotbollen prioriteras.  

Ni som spelar fotboll på sommaren och som vill deltaga på Campdagarna, ta kontakt med er ledare 
i fotbollen och få ett godkännande ifrån dem innan ni anmäler er. Det går bra att åka hem tidigare 
för fotbollsträning eller match men behöver anmälas i förtid för vår planering. 

Västergötlands Ishockeyförbund stödjer RF:s kampanj "Min andra idrott" som slår ett slag för de 
positiva effekterna av allsidig träning. Att hålla på med olika idrotter är bra på många sätt.  

Mer information för Samsyn Västergötland och min andra idrott finns på 
https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-vastra-gotaland/dokument/samsyn/samsyn-
informationsfolder200525.pdf 

Pris: 
1 600 SEK. I detta ingår träning, lunch och middag, samt vattenflaska och T-shirt.   

Anmälan:        
Anmälan är personlig och ska vara fullständigt ifyllda uppgifter. Bekräftelse skickas ut på mejl först 
efter att deltagaravgiften om 1 600 SEK har betalats. Först därefter är din plats garanterad. Du 
anmäler dig via nedanlänkar och målsman skall vara ansvarig för anmälan. Anmälan öppnas 
måndag 7 mars kl.10:00 

ANMÄLAN MÅLVAKT 

ANMÄLAN UTESPELARE 

Betalning sker till Västergötlands Ishockeyförbunds bankgiro 5046–4965. 

Observera! Skriv barnets namn/personnummer på betalningen. Inte föräldrarnas. 

Återbud: 
Förbundet behåller alltid 500 SEK för adm. kostnader. Vid återbud efter 1 juni 2022 behåller 
förbundet hela avgiften Undantag gäller vid skada eller sjukdomsfall, då återbetalas hela avgiften 
minus 500 SEK, mot uppvisande av läkarintyg från allmän vårdinrättning som styrker oförmågan att 
deltaga. Intyget skall ha inkommit till oss en vecka innan start av spelarutbildningen. För deltagare 
som påbörjat spelarutbildningen, men inte fullföljer dagarna sker ingen återbetalning.  

Vid inställd utbildning återbetalas hela avgiften. 

Frågor: 

Vid frågor vänligen kontakta Västergötlands Ishockeyförbunds kansli, 070-643 10 39 

info@vghockey.se

https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-vastra-gotaland/dokument/samsyn/samsyn-informationsfolder200525.pdf
https://www.rfsisu.se/globalassets/rf-sisu-vastra-gotaland/dokument/samsyn/samsyn-informationsfolder200525.pdf
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1595651
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1595651
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1595652
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1595652
mailto:info@vghockey.se
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Kontaktuppgifter Västergötlands Ishockeyförbund 
 

Kansli: 
E-post: info@vghockey.se 

Telefon: 070-643 10 39 
 

Postadress: 
Västergötlands Ishockeyförbund 

Gustav Adolfs gata 49 
541 45 Skövde 

mailto:info@vghockey.se
https://www.swehockey.se/Distrikt/VastergotlandsIshockeyforbund/

