
  

Göteborg Development Camp (GDC) 2021 

 
Göteborg Development Camp har varit ett väldigt uppskattat 
lägerinslag hos våra ungdomar och återkommer även i år. Vi har bokat 
v32, 09-13 augusti, innan skolan drar igång. Göteborg Development 
Camp är grundat av Elias Johannesson och drivs vidare i hans anda. 
 

Huvudansvarig för lägret, tillika huvudinstruktör under samtliga innebandypass, är 
Andréas Pettersson som varit tränare i 15 år, tränat IBK Göteborgs herrlag i 4 år 
och haft uppdrag för Svenska Innebandyförbundet på Sweden Floorball Youth 
Camp. Fokus ligger på Svensk Innebandys Utvecklingsmodell (SIU) för spelare. 

   

 

Lägret innehåller: 

• Innebandy med fokus på teknik/individuell utveckling, försvarsmoment och 
anfallsmoment med en turnering som avslut sista dagen, detta leds av 
Andréas Pettersson.  

• Målvaktsträning vid 2 tillfällen på ca 1 timma leds 
av damernas allsvenska målvakt. 

• Träningsdagbok, träningslära och 
kostföreläsningar leds av föreläsare från RF-SISU 
Västra Götaland. 

• Lär dig träna rätt med styrka, snabbhet och fys 
samt knäkontroll för skadeförebyggning leds av 
Olof Björklund Greter som är utbildad PT (personal 
trainer) 

• Dagen avslutas med en gruppaktivitet. 

• Sista dagen spelas turnering och bjuds på grillat efteråt. 

• Alla får även en T-shirt, storlek väljs på anmälningsblanketten 

• 2 spelare från våra seniorlag följer med respektive grupp under veckan, hjälper 
Andréas på innebandyn och anordnar en aktivitet på slutet av dagen. 

Vi kommer köra med 2 grupper. Pojkar födda 2005-2007 och 2008-2010. Vi har för 
avsikt att erbjuda GDC för tjejer också men det blir senare under året. 

 



  

Måltider 

Vi serverar lunch och mellanmål på eftermiddagen: 

• Mån Korv Stroganoff med ris 
• Tis Köttfärssås med pasta 
• Ons Kycklinggryta med pasta 
• Tor Köttbullar med hemmalagad mos och gräddsås 
• Fre Tacobuffé 

Till alla måltider serveras sallad, hårt bröd och lättdryck. 
Alla maträtter är laktosfria. Ev allergier redovisas på anmälningsblanketten. 

 

Datum & Tid: 

• Vecka 32, Mån 9/8 - Fre 13/8. Tid 09-16 

Info och priser: 

• Medlem 1 250 kr 
• Ej medlem 1 500 kr 
• Har man syskon som är med får man 250 kr reducerat per spelare 
• T-shirt ingår 

GDC Summer 2021: Anmälningsformulär 

Information och frågor maila till IBK Göteborg GDC 

E-post: GDC@goteborginnebandy.se 

 

https://form.jotform.com/201542061817044
mailto:GDC@goteborginnebandy.se

