
  

 

Välkomna till Saltis hockeyläger vecka 33, 2019! 
 
Varmt välkomna till hockeyläger 12-16 augusti i Saltsjöbadens ishall i SIF Ishockeys regi. 
Lägret är ett heldagsläger från måndag till fredag, där vi kommer att hålla två ispass, teori och 
fyspass varje dag. Lunch och två mellanmål per dag ingår. All träning har planerats av Jocke 
Nilsson som arbetar som sportchef för hockeysektionen och kommer delvis att ledas av honom. 
En av utgångspunkterna för planeringen av hockeylägret har varit att hitta balansen mellan att 
bedriva en träning där alla spelare kan uppnå maximal utveckling samtidigt som barnen finner 
glädje och längtar tills nästa lägerdag. Svenska ishockeyförbundets utbildningsmaterial har 
legat till grund för planeringen av alla träningspass (isträning, fysträning, teori samt teknik).  
 

Anmälan   
Görs på https://www.saltsjobadensif.se/ishockey/webanmalan/  
 

Pris 
2 000 kr/spelare vid anmälan senast den 31 juli 2019. Vid anmälan därefter är priset 2 200 kr. 

 

Gruppindelning 
Spelarna kommer att delas in i grupper utifrån ålder. 
  

Tränare och träning 
Övergripande ansvarig för träningen på lägret är Jocke Nilsson, som arbetar som sportchef i 
hockeysektionen. Jocke ansvarar för planeringen av alla ispass, fyspass och teoripass dvs det som 
händer kring det idrottsliga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
Ledare/tränare för grupperna kommer att vara juniorspelare inom Saltsjöbadens IF, som är 
mellan 18-20 år gamla. Det kommer att vara minst tre ledare per grupp, där var och en utav dem 
ansvarar för varsitt tema under veckan. Tränarna är alla aktiva spelare i SIF och kommer att 
genomgå en utbildning under sommaren för att säkerställa att alla är väl förberedda inför lägret.  
 
Alla grupper erbjuds två ispass om dagen och fysträning i skogen, på bollplan och i Tattbyhallen. 
Fysträningen ålderanpassas och innehåller mycket rörlighets- och balansträning. Vi kommer 
också att hålla teoripass och grupparbeten kring ämnen som laganda, kost etc. För de yngre 
spelarna kommer teoripassen att utgöras av lek eller frågesport. 
 

Målvaktsträning 
Målvaktsträning kommer att bedrivas i samband med utespelarnas träning dvs målvakterna får 
specifik träning under de vanliga ispassen, då det också finns skyttar med för att komplettera 
dem. 
 
Målvaktsträningen utförs av våra egna juniormålvakter i föreningen, som har fått bra 
utbildning under förra säsongen av föreningens externa målvaktstränare Fredrik Lindgren.  
 

https://www.saltsjobadensif.se/ishockey/webanmalan/


  

 

 

 

Schema 
De yngsta spelarna (födda 2011/12) kommer att ha ett fast schema varje dag ca kl 9-16. Övriga 
grupper får turas om vad gäller tidiga och sena istider men börjar som tidigast kl. 7.30 och slutar 
som senast ca kl 18. Ett detaljerat schema skickas ut senare.    

Var håller vi hus? 
Alla aktiviteter kommer att äga rum i Saltis ishall, i intilliggande Tattbyhallen och i närområdet. 
Vi äter lunch i Samskolan och mellanmål i ishallens cafeteria. 
 

Utrustning att ta med: 
• Hockeyutrustning och vattenflaska med plastslang. Glöm inte att prova skridskor och 

skydd före lägret! 
• Kläder och skor för fysträning ute/inne (glöm inte inneskor för träning i Tattbyhallen) 
• Hockeyklubba för utomhusbruk vid teknikträning (gärna en gammal klubba som 

du inte är rädd om eftersom den slits på asfalten). 
• Innebandyklubba 

 
Märk all utrustning!!! 
 
Sätt ditt namn på hjälmen inför lägret, det blir då mycket lättare för ledarna att veta vem som är 
vem på isen.  
Var också noga med att märka all utrustning och kläder med namn. Glöm inte att märka även 
skridskoskydden. Sista dagen lägger vi fram all kvarglömd utrustning utanför ishallen när ni 
hämtar era barn. Vi kommer att kunna lämna backarna i omklädningsrummen över natten under 
lägret. 
 

Specialkost eller särskilda behov 
Är ditt barn allergiskt mot något eller har särskilda behov så vill vi gärna att du meddelar 
lägeransvarig så snart som möjligt. 
 

Föräldrastöd 
Vi är mycket tacksamma om några föräldrar kan ställa upp med att vara på plats i ishallen under 
ett par timmar var under lägret för hjälp med mellis. Hör gärna av er ang detta till Catharina 
(kontaktuppgifter nedan). 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Frågor 
Har du några frågor kan du vända dig till någon av oss lägeransvariga!  
 

 
Varmt välkomna till sommaren roligaste hockeyläger!  
 
Lägeransvariga: 
Joacim Nilsson (sportchef) och Catharina Baerselman (ordf Ishockey)  
Ishockey@saltsobadensif.se  0768531286 
catharina.baerselman@baerselman-advokat.com 0727337720  
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