
Joel Lundqvist Hockey Camp, Lundqvist Goalie Camp, 

Hanna Olsson Hockey Camp och Frölunda Hockey Camps presenterar

SOMMAREN 2023

ANMÄL DIG PÅ
WWW.FROLUNDACAMPS.SE



JOEL LUNDQVIST HOCKEY CAMP
UTVECKLING DAGGRUPP
Födda: 2012-13
Antal platser: 25-30 utespelare 
Pris: 4.900 SEK

ELITGRUPP INTERNAT
Födda: 2010-11
Antal platser: 25-30 utespelare
Pris: 5.500 SEK

LUNDQVIST GOALIE CAMP
NIVÅ 1-2 DAGGRUPP
Födda: 2012-13
Antal platser: 24 målvakter
Pris: 4.900 SEK

NIVÅ 3 INTERNAT
Födda: 2010-11
Antal platser: 24 målvakter
Pris: 5.500 SEK

 17 - 21 JULI (v 29) • ÖCKERÖ

JOEL LUNDQVIST HOCKEY CAMP
UTVECKLING DAGGRUPP
Födda: 2010-2011
Antal platser: 25-30 utespelare 
Pris: 4.900 SEK

ELITGRUPP INTERNAT
Födda: 2008-2009
Antal platser: 25-30 utespelare
Pris: 5.500 SEK

LUNDQVIST GOALIE CAMP
NIVÅ 3 DAGGRUPP
Födda: 2010-2011
Antal platser: 24 målvakter
Pris: 4.900 SEK

NIVÅ 4 INTERNAT
Födda: 2008-2009
Antal platser: 24 målvakter
Pris: 5.500 SEK

FRÖLUNDA HOCKEY CAMPS
UTVECKLING DAGGRUPP
Födda: 2012
Antal platser: 25-30 utespelare 
samt fyra målvakter
Pris: Utespelare 4.400 SEK, 
målvakt 2.500 SEK

UTVECKLING DAGGRUPP
Födda: 2013
Antal platser: 25-30 utespelare 
samt fyra målvakter
Pris: Utespelare 4.400 SEK, 
målvakt 2.500 SEK

UTVECKLING DAGGRUPP
Födda: 2014-2015
Antal platser: 25-30 utespelare 
samt fyra målvakter
Pris: Utespelare 4.400 SEK, 
målvakt 2.500 SEK

GRUPPBESKRIVNINGAR
LUNDQVIST GOALIE CAMP
NIVÅ 1-2  
Grupp med fokus på grund-
läggande teknik i form av 
grundställning och positioner. 

NIVÅ 3  
Målvaktsgrupp där vi bygger 
vidare på grunderna och 
tränar på detaljerna i spelet. 
Passen håller ett relativt högt 
tempo. 

NIVÅ 4 
För dig som satsar helhjärtat 
på ditt målvaktsspel. Tuff 
fysträning och krävande 
ispass där vi bygger vidare på 
detaljer i målvaktsspelet. 

JOEL LUNDQVIST HOCKEY CAMP
UTVECKLING
Fokus på ishockeyns grunder, 
skridskoåkning och mycket 
smålagsspel. 

ELITGRUPP  
Mer krävande camp med tuff 
träning både på och utanför 
isen. På isen utgår vi från 
Frölundas spelidé med fokus 
på puckkontroll, målskytte 
och smålagsspel. 

Joel och Henrik besöker oss under veckan. 

Joel och Henrik besöker oss under veckan. 

Frölundas A-lag besöker oss under veckan. 

 24 - 28 JULI (v 30) • ÖCKERÖ

 31 JULI - 4 AUGUSTI (v 31) • ÖCKERÖ



Vi har i flera år haft separata tjejgrupper på vår sommarhockeyskola. 
En nyhet för 2023 är Hanna Olsson Hockey Camp som vi är mycket glada för. 
Sommaren 2023 blir det en tredagarscamp och målet är att redan sommaren 
2024 genomföra en hel vecka med enbart tjejer.NYHET!

Födda: 2007-2015
Antal platser: Gruppindelning görs utifrån anmälningarna. 
Målet är att skapa tre grupper med 20-30 spelare per grupp;
1. Grund (ca 2013-2015)
2. Utveckling (ca 2010-2012)
3. Elit (ca 2007-2009)
 
Pris: Utespelare 2.000 SEK, målvakter 1.200 SEK.
I daggrupp ingår träning, frukost, lunch, middag och mellanmål.
Alla deltagare får en hood och en keps.

Senare i vår kommer det finnas möjlighet att välja till boende för 
både spelare och anhöriga.
• Spelare födda 2009 och äldre kan boka boende utan anhörig.
• Spelare födda 2010 och yngre kan endast boka boende tillsammans
 med anhörig.
• Anhörig till spelare födda 2009 och äldre kan naturligtvis också 
 boka boende om man vill.

• I boende för spelare ingår sängplats i skolsal två nätter och 
 kvällsmål. Pris 500 SEK.

• I boende för anhörig ingår sängplats i skolsal två nätter, matpaket 
 i tre dagar (frukost, lunch, middag, kvällsmål) samt duschmöjlighet 
 i annan lokal. Pris 1500 SEK.

 13 - 15 JULI (v 28) • ÖCKERÖ
Hanna Olsson medverkar på campen alla dagar. 

GRUPPBESKRIVNINGAR
HANNA OLSSON HOCKEY CAMP
GRUND 
Fokus på ishockeyns grunder, 
skridskoåkning och mycket 
smålagsspel. 

UTVECKLING
Vi utgår från Frölundas spelidé 
och lägger störst fokus på 
ishockeyns grunder, klubbtek-
nik, skott och smålagsspel med 
ökande svårighetsgrad och 
tempo.

ELIT  
Mer krävande camp med tuff 
träning både på och utanför 
isen. På isen utgår vi från 
Frölundas spelidé med fokus 
på puckkontroll, målskytte 
och smålagsspel. 



ANMÄL DIG PÅ FROLUNDACAMPS.SE

facebook.com/frolundacamps
facebook.com/lundqvistgoaliecamp

JoelLundqvistHockeyCamp
LundqvistGoalieCamp

FÖLJ OSS I VÅRA SOCIALA MEDIAKANALER

Med fokus på att bli en bättre hockeyspelare och 
med målmedveten träning skapar vi minnen som inspirerar 
på och utanför isen, Med våra ledord TRÄNING, GLÄDJE 
och GEMENSKAP vill vi att spelare, föräldrar och ledare 
kommer till oss med en positiv inställning och med 
ambitionen att skapa en camp i världsklass. 
Välkommen till vår hockeyskola!

Henrik och Joel Lundqvist
i samarbete med Frölunda HC och Skärgårdens SK

Camperna är förlagda till Öckerö i Göteborgs skärgård,
där vi har en perfekt miljö för rekreation och träning. 
Här har vi nära till allt; ishall, boende, mat och salta bad. 
Vecka 31 ansluter även Göteborgs distriktslag för tjejer 
och killar. 

Campen vecka 28 startar torsdag morgon och avslutas 
lördag eftermiddag. Vecka 29-31 start måndag morgon 
med avslutning fredag eftermiddag. 

Vecka 28 är endast tjejer välkomna. Vecka 29-31 är både 
killar och tjejer välkomna på campen. 

I dagcamperna ingår frukost, lunch, middag och mellanmål 
(ej logi och kvällsmål). 
I internat ingår helpension och inkvartering.  Boende på 
madrass i skolsal, tio minuters promenad från ishallen. 
Väljer man att bo hemma är kostnaden densamma. 
Samtliga deltagare får hoodtröja och en keps. Målvakterna 
får även en träningströja. 

Camperna är krävande och håller ett högt tempo, anpassat 
för varje nivå, så tänk på att komma bra förberedd!  

Tänk på att campen kräver att man klarar att sova borta 
från övriga familjen fyra nätter i rad. 

Mellan passen finns tid för återhämtning och umgänge 
med övriga deltagare. Camperna innehåller även teori-
pass. Måndagar på Öckerö har vi en gemensam kväll 
med grillning och aktiviteter vid havet. 

Camperna v 29-30 genomförs i samarbete mellan Joel 
Lundqvist Hockey Camp och Lundqvist Goalie Camp vilket 
innebär att vi lånar skyttar och målvakter av varandra. 

Hockeyskolan ägs av Frölunda HC, Joel och Henrik 
Lundqvist samt Skärgårdens SK. Joel och Henrik besöker
camperna vecka 29 och 30. Vecka 31 gästas campen av 
Frölundas A-lag. Vecka 28 medverkar Hanna Olsson.

På frolundacamps.se hittar du anmälningsformulär, info 
om betalningsvillkor, regler för återbud, försäkringar m m.

För frågor, kontakta hockeyskolans rektor Göran Pegenius, 
goran.pegenius@frolundahockey.com

BRA ATT VETA


