
 

 

 

 

 

Välkommen till Kronwall Hockey 

Camp 2019 

 

 

   

 

Äntligen! 

Nu är det snart dags för Kronwall Hockey Camp 2019. 

V. 32 drar vi igång sommarens höjdpunkt som avslutas med Kronwall Stars matchen 

på fredagen. Kronwall Stars är ett årligt event med massor av aktiviteter utanför 

ishallen som avslutas med en match mellan Järfälla HC A-lag och Kronwall Stars.  

Det kommer bli en fantastisk vecka med mycket glädje och skratt. Hoppas att alla barn 

ser fram emot detta lika mycket som vi ledare gör.       

 

Här kommer information och regler kring årets camp. Läs denna information noggrant 

tillsammans med ditt barn. 

      

Introduktionsmöte / prova din utrustning på is. 

Söndagen den 4 augusti genomför vi introduktionsmöte i Järfälla ishall. Kl. 12.00 kör vi i 

gång på läktaren i ishallen, då presenterar vi veckan, gruppledarna och föreningens 

värdegrund m.m. Därefter har respektive grupp ett lagmöte i omklädningsrummet.  

Det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor. Därefter ges möjlighet att testa sin 

utrustning på is, Grupp 4-5 har tillgång till isen kl. 13.00 - 14.00. Grupp 1-3 har tillgång 

till isen kl. 14.00-15.00. 

 

Ankomstdagen 

På måndag den 5 augusti startar Kronwall Hockey Camp. Vid ankomstdagen kommer 

resp. grupp samlas i sitt omklädningsrum där ledarna berättar allt man behöver veta 

inför veckan. Titta noggrant i schemat när din grupp startar (olika starttider varje dag). 

 

Campen tar inget ansvar för värdesaker som försvinner. Svenska Ishockeyförbundets 

ungdomsförsäkring genom Svedea gäller för spelare som är registrerade i en förening i 

Sverige. Därför är du som deltagare försäkrad under veckan och vid resa dit och hem. 

Om du behöver nyttja din försäkring skall du kontakta ditt föreningskansli. Campen har 

ingen ytterligare försäkring. 

 

Veckans upplägg 

Veckan är indelad i fyra olika teman. Det tema som gäller för dagen kommer att följa 

grupperna genom ispass, fyspass, teoripass och bollspel. Tanken är att barnen förutom 

att ha roligt även ska få en större förståelse för och kunskap kring ishockeyns olika delar 

och hur man kan träna för att utveckla individuella förmågor inom ishockey. 



 

 

Tränare  

Varje grupp har en huvudtränare och 2-3 hjälptränare. De leder aktiviteterna och följer 

barnen hela dagen, även mellan aktiviteterna. 

      

Två målvaktstränare kommer att finnas med på första ispasset varje dag. Målvakterna 

kommer ha ett eget tema som de jobbar efter under hela dagen.  

 

Varje dag kommer en utomstående tränare till Kronwall Hockey Camp och leder 

förmiddagens ispass, utifrån dagens tema.  

 

Matschema 

Lunchen kommer att serveras och ätas i Järfälla ishall. Det är jätteviktigt att barnen äter 

en rejäl och näringsriktig frukost på morgonen innan campen startar. Om ni vet med er 

att ert barn har svårt att äta på morgonen så ta gärna med en frukt som de kan äta innan 

lunch. 

 

Vi serverar lunch varje dag gruppvis där första gruppen börjar sin lunch runt kl. 11.00. 

Under eftermiddagen kommer ett lättare mellanmål serveras. Inget godis, snacks eller 

läsk får ätas eller drickas under campens tider och absolut INTE NÖTTER i någon form 

då det finns barn som är väldigt allergiska mot nötter. 

 

Att dricka vatten är viktigt, speciellt om det blir varma dagar och för att slippa huvudvärk 

och trötthet pga. vätskebrist. Vi kommer se till att barnen dricker mycket vatten mellan 

aktiviteterna. Barnen kommer få vattenflaskor första dagen som vi märker med barnens 

namn. 

 

Kiosk 

Under campen är även föreningens kiosk öppen. Där kan man handla lättare lunch, 

kaffe, dricka, toast med mera och aven vissa hockey relaterade saker såsom 

skridskosnören och tejp.  

 

Uppförande, trivsel och förbud 

Målet med Kronwall Hockey Camp är att barnen ska ha en rolig och givande vecka 

tillsammans med sina kompisar. En perfekt avslutning på sommarlovet. Det är självklart 

nolltolerans när det gäller mobbing, rasism eller generellt dåligt uppförande mot 

kompisar och ledare. Föräldrar hänvisas till läktaren vid ispasen. 

 

Tider 

På morgonen kommer gruppledarna ta närvaro och det är viktigt att ni anmäler era barn 

när de anländer och när barnen blir hämtade. Meddela även om ditt barn får gå hem 

själv efter dagens slut. Behöver ditt barn avsluta campen tidigare någon dag måste ni 

meddela detta barnens gruppledare. 

 

Frånvaro alt om ert barn blir sen någon dag meddelas till Heike Hevekerl på kansliet på 

tele 070-956 32 54. 



 

 

      

Samlingstider och sluttider för grupperna 

Dagarna kommer vara ca 8 timmar med olika starttider. Titta noggrant när din grupp 

startar och när gruppen samlas. Börjar din grupp med is samlas din grupp en timme 

innan isträningen, övriga aktiviteter samlas gruppen 30 minuter innan.     

På fredagen är det samma samlingstid som ovan, skillnaden är aktiviteterna. 

 

Utrustning 

Alla barn tar med sig egen utrustning, träningströja får deltagarna låna till ispassen. 

 

Viktigt att barnen kommer med nyslipade skridskor första dagen. Byt gärna era 

skridskosnören inför campen. 

 

Checklista för utrustning 

 Träningsoverall 

 Kortbyxor 

 T-shirt 

 Strumpor 

 Underställ 

 Gymnastikskor (inne och ute) 

 Handduk 

 Suspensoar 

 Damaskhållare 

 Benskydd 

 Damasker 

 Byxor 

 Axelskydd 

 Armbågsskydd 

 Halsskydd 

 Skridskor (slipade) 

 Skridskoskydd 

 Hjälm 

 Klubba till ispassen 

 Klubba för utomhusbruk 

 Teknikkula 

 Handskar 

 Tejp till klubba och benskydd 

 Innebandyklubba 

 Fyskläder efter väder 

      

 

 

 



 

 

Bad  

Under veckan kommer de två yngsta grupperna ha bad i simhallen, som ligger bredvid 

ishallen. Kravet är att ditt barn är simkunnigt för att kunna få vara i stora bassängen 

annars får ditt barn vistas i lilla bassängen / vattenrutschkanan. Vi uppmanar föräldrar 

som har möjlighet att vara med under badet.    

 

Övrigt 

Ytterligare information om campen (schema och gruppindelning) skickas onsdag v.31. 

Om något är oklart går det bra att kontakta Heike Hevekerl på kansliet 

kansli@jarfallahockey.com eller telefon 070-956 32 54. Information kan du även finna på 

vår hemsida www.jarfallahockey.com 

Varmt välkommen! 
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