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Information 

Start och avslut 
Start 2023-02-18 kl. 08.00  och avslutning 2023-02-19 kl. 15.00 

Plats 
Norsjö ishall 

Innehåll/program 
Schemat över helgen kommer via kallelsen en vecka innan campen.  

OBS!! Det finns 10 platser till förfogande och blir det fler intresserade tränare så ansvarar Pär och Göran 

för vilka som blir antagna! 

Ingår i utbildningen 
Logi, mat, ev. utbildningsmaterial ingår. Resa t o r står föreningen/ledaren för. 

Logi 
Stugor med hotellstandard. OBS!! Det går att lösa med boende redan från fredag om så önskas. Meddela 

önskemål i så fall. 

Utrustning 
Anteckningsmaterial, utrustning för ispraktik (Overall, handskar, hjälm och klubba) 

 

Anmälan 
Anmälan om intresse av utbildningen sker via länk: 

Senast 7 februari! 

https://forms.gle/P44bwLWVnB1BXZqL8  
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Klubbtränarutbildningen  i samband med 

SIF:s utvalda Camper 
 

SIF Instruktörer 
Pär Karlsson 070-625 47 68. 

Klubbtränaransvarig på plats: Göran Lindblom. 070-260 60 61 

Utbildningens idé 
Idén är att vi skall vara i det praktiska hela tiden tillsammans med spelare och andra tränare. Vi kommer 

inte att arbeta enligt traditionell kurslokalsmodell med föreläsningar. Idén är att väva samman tränarnas 

utbildning under denna helg med spelarnas isträningar, teori och fyspass. 

Mycket av ansvaret för hur bra denna utbildning blir, vilar på dig som individ. 

Var aktiv, prata med kollegor, stöta och blöta, byta erfarenheter. 

För spelarna 
För spelarna är lägret ett individuellt utvecklingsläger med mål att få med sig kunskaper om vad som 

krävs för att elitsatsa framåt. 

Tränargrupper 
Ni tränare delas in i olika grupper och följer en träningsgrupp. Som klubbtränare så tilldelas du 

arbetsuppgifter under helgen. Du kommer att få vara både på is och på läktaren under ispassen. 

Om vi har någon målvaktstränare bland er klubbtränare så kommer han att länkas ihop med SIF:s 

målvaktsinstruktör under helgen.  

Arbetsmodellen 
Studera ispass, fyspass och vara med på teoripass. 

Reflektera, diskutera med varandra och med SIF-instruktörer. 

Ta med idéer, kunskaper hem till din förening och dina spelare. 
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Schema 

Samling  
Klubbtränarutbildningen startar i Norsjö ishall lördagen den 18 februari kl. 08.00.  

Arbetsuppgift i tränargrupp under helgen 
Under helgen jobbar ni med arbetsuppgifter i respektive klubbtränargrupp vid lämpliga tillfällen. 

Studera och reflektera och diskutera i respektive tränargrupp över is, fys och teoripass 

Alla grupper lämnar in skriftliga reflektioner vad som är bra och vad ni tycker kan utvecklas för att 

vår verksamhet ska bli ännu bättre!  

 

 

Varmt välkomna! 
 

 

 
Pär Karlsson – SIF ansvarig . par.karlsson@swehockey.se. 070-625 47 68 

Göran Lindblom – Klubbtränaransvarig. Goran.lindblom3@gmail.com . 070-260 60 61 
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