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"Med fokusering på att bli en bättre hockeyspelare och med målmedveten träning vill vi skapa minnen som inspirerar på och utanför isen. 
Med våra 3 ledord, TRÄNING, GLÄDJE och GEMENSKAP vill vi att spelare, ledare och föräldrar kommer till våra camper med positiv inställning och med 

en ambition att skapa en camp i världsklass" 
Välkommen till vår hockeyskola! 

Henke och Joel 
i samarbete med Frölunda HC och Skärgårdens SK 

Joel Lundqvist Hockey Camp och Lundqvist Goalie Camp i 
samarbete med Frölunda HC och Skärgårdens SK önskar 

dig välkommen till Öckerö / Frölundaborg för 14e året! 
 
 
Vi hoppas du skall få en fantastisk vecka i Göteborg o Frölundaborg. 
För att underlätta planeringen inför campen finns i detta brev: vägbeskrivning, mat och en del 
regler under veckan, shop, försäkring, namnlista och schema. 
 
Digitalt informationsmöte 
Vi kommer även denna sommar ha ett digitalt informationsträff via Teams som upptakt inför varje vecka. 
Mötet är kl 20.00 på söndagen före aktuell vecka. En inbjudan/länk kommer skickas till spelarens första kontakt. 
 
Vägbeskrivning 
Frölundaborgs isstadion, Mikael Ljungbergs Väg, Göteborg 
 
Boende 
INGÅR EJ 
 
Mat 
Vi äter i Frölundaborg. Middag obligatorisk på eftermiddagen. 
Kom ihåg att maila oss ev. matallergi senast 2 veckor före campstart om du inte angett det i anmälan. 
Maila till goran.pegenius@frolundahockey.com Ange: namn, grupp och vecka + typ av matallergi.  
Nötförbud inomhus gäller under hela campen! 
 
Frukost 
Ingår ej. 
 
BAUER 
BAUER har de senaste målvaktsskydden på Öckerö för test på is för den som vill. För utespelare finns olika 
klubbor för att testa på isen. 
 
Shop – INTERSPORT 
Vi har försäljning av diverse förbrukningsmaterial och souvenirer i ishallen under sommarhockeyskolan. 
Shopen drivs även denna sommar av INTERSPORT. Alla deltagare får även en voucher på 25% som enbart gäller 
hos ”INTERSPORT 421” i Högsbo, Göteborg. 
 
Hood o keps 
Du får en keps och en hood när du kommer till campen. Hooden får du prova på plats så det blir rätt storlek. 
Tidigare somrar har det funnits möjlighet till tryck av namn och nummer på ryggen på hooden. Tyvärr kan vi inte 
göra det denna sommar p.g.a. omorganisation hos Intersport.  
 
Betalning 
Kontokort och swish går att använda i kafeterian och shopen på Öckerö. Kontanter går ej. 
 
Sociala medier 
Under campen kommer en del fotografering ske där bilder läggs upp på t.ex. Instagram och Facebook. I och med 
anmälan godkändes detta. Om det är någon som inte vill eller kan finnas med på bild så kontaktas undertecknad. 
Om vi inget hör så tolkar vi det som att det inte är något problem. 
Följ oss på Facebook o Instagram @lundqvistgoaliecamp och @joellundqvisthockeycamp 
 
Foto 
Denna sommar tar vi inga grupp- eller individuella foton med fotograf. 
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Telefoner 
Sommaren 2017 införde vi restriktioner för telefoner. Vi vill inte att spelarna har med sig mobiltelefoner till campen. 
Måste de ha det för ex hämtning så skall den vara kvar i omklädningsrummet. Detta har varit mycket positivt så vi 
har fortsatt med det sedan dess. 
 
Medicinering 
Om en spelare tar mediciner ligger allt ansvar för medicinutdelning hos föräldrarna. Ledarna gör inte detta. 
Kontakta huvudtränaren för gruppen i samband med ankomst angående medicinering eller om det är något annat 
som ledarna bör veta. 
 
Olycksfallsförsäkring 
För svenska spelare gäller den försäkring som är kopplad till spelarlicensen på alla spelare som är registrerade i 
spelarregistret. 
När det gäller utländska spelare måste spelaren själv ha en privat olycksfallsförsäkring. 
Påminnelse till dig som inte är från Sverige. Om man behöver besöka sjukvården måste man ha med sig ett EU-
kort eller liknande. Dessutom är det bra med legitimation. 
 
Bra att ha med till campen 
Komplett hockeyutrustning med nyslipade skridskor, fyskläder, badkläder, rena ombyteskläder varje dag, 
hygienartiklar, huvudvärkstabletter, skavsårsplaster, elastisk binda, vattenflaska, skridskosnören, skridskoskydd, 
tejp. Utespelare bör ha med sig ”barmarksklubba” för skottramp. Målvakter skall ha med sig 3 tennisbollar. 
OBS Märk upp utrustning och övriga saker med namn. 
OBS Kom med slipade skridskor till campen. 
 

Välkommen! 
Frölunda HC     Skärgårdens SK 
Göran Pegenius, rektor    Christoffer Lindell 
0046 709-450446    0046 700-051660 
goran.pegenius@frolundahockey.com   christoffer@skargardenssk.se  
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