
Järfälla Hockey Club   

Matchdräkter

JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB

TEL. 08-580 347 11 EPOST SPORT@JARFALLAHOCKEY.COM

Vi söker ledare till årets sommarhockeyläger!

Kronwall Hockey Camp 2018 

Är du intresserad? Eller känner du 
någon som kan vara intresserad? 

Mattias 
sport@jarfallahockey.com
0709-554995

Jag ser fram emot att höra från dig!

Under vecka 32 (6-10 augusti) arrangerar föreningen återigen vårt oerhört populära 
sommarhockeyläger! Ett läger där barnen får avsluta sitt sommarlov och starta upp den 
nya säsongen med en vecka av aktiviteter riktat mot världens bästa idrott – ishockey!

Materialansvarig
Ordning och reda på föreningens material, slipar 
skridskor och hjälper spelarna med deras 
personliga utrustning. 

Ungdomsledare
2 ungdomsledare följer respektive grupp under 
veckan. Är behjälpliga vid aktiviteterna samt ser 
till så att spelarna känner sig trygga när de tar 
sig till respektive aktivitet. 

Matansvarig

Ta hand om mathanteringen, servering av lunch 
och mellis.  

Arvode
Alla vuxna ledare ges en ersättning om 2 500 kr 
under förutsättning att man är där under 
samtliga 5 dagar av lägret. Lägret bygger till 
stor del på ideellt engagemang och ersättningen 
motiveras genom att lägret är på dagtid vilket 
innebär att ledarna behöver ta ledigt från 
ordinarie arbete. 

Upplägg 
- 5 grupper á ca 30 utespelare + mv
- 1-2 huvudtränare för veckan
- 2 vuxna ledare per grupp
- 2 ungdomsledare/ A-lagsspelare 
- Materialare på plats under hela veckan

- Dagarna är ca 8 timmar, olika startid.
Grupper ca 8-17.30 Nivåanpassning  
Födda 10-03 (individuellteknik)
- Detroit Red Wings Vit 
- Tre Kronor 
- Djurgården IF
- Järfälla Hockey Club
- Detroit Red Wings Röd
Det enda kravet är att man klarar sig så 
gott som själv, att man kan ta på sig sin 
utrustning på egen hand. Hjälp finns för 
att  knyta skridskor.

Föreningen reserverar sig rättigheten att 
bestämma grupptillhörigheten som spelarna 
ska ingå i samt att det kan ske ändringar 
efter första dagen.

Kursavgift
Inkl. lunch, mellis, tröja och vattenflaska 
Spelare Järfälla Hockey Club 2500:-
Spelare andra föreningar 3000:-
Målvakter egna: 1500: / utifrån 2000:-

Sökes
Ledare
2-4 vuxna ledare följer respektive grupp 
under veckan, vissa pass kommer dessa att 
hålla i själva och vissa pass ansvarar de för 
en station eller liknande. Får hjälp av 
huvudtränare och gästtränare. 

Korridorsansvarig
Ser till så att det är ordning och reda mellan 
aktiviteterna och kontaktar föräldrar vid 
behov. Behjälplig vid lättare skador och 
liknande.

mailto:kansli@jarfallahockey.com

