
 

Välkommen till Segeltorp IF:s Hockeyskola Team 13/14 2020/2021 

 

Segeltorps IF hälsar välkommen till nya barn och till de barn som varit med tidigare. I 

skridskoskolan/hockeyskolan tar vi in barn födda 2015 och 2016 och till hockeyskolan tar vi in barn 

födda 2013 och 2014. I skridskoskolan/hockeyskolan lär man sig att åka skridskor och i hockeyskolan 

lär du dig att spela med klubba och puck. Här kommer vi även spela matcher mot andra klubbar. 

Anmälan och avgifter 

Hockeyskolan: 750 kronor per säsong  

Team 13/14 1350 kronor per säsong  

 

Anmälan sker via vår hemsida www.segeltorpsif.se där man går in på ishockey och fliken 

"Hockeyskolor". Efter bekräftelse mailas fakturan inom några veckor.  

 

För er som är osäkra på om ishockey är någonting för ert barn så finns möjligheten att prova på. Det 

innebär att ni först betalar fakturan i samband med anmälan, därefter kan barnet vara med på två 

träningar. Om ni därefter inte längre önskar vara med så återbetalas hela avgiften. Maila då till kansliet 

på hockey@segeltorpsif.se och meddela att ni slutar. Glöm inte att meddela ert kontonummer för 

återbetalningen. 

 

Träningstider 

Hockeyskolan: Söndagar klockan 10.30-11.20.                                                                                  

Start söndagen den 13 september–söndagen den 6 december 2020.                                            

Uppstart efter juluppehåll 17 januari 2021 och avslutas söndagen den 14 mars 2021 med korv, 

läsk och diplomutdelning. 

Team 13/14: Torsdagar klockan 17.00-17.50 samt söndagar 9.30-10.20.                                           

Start söndagen den 6 september-söndagen den 6 december 2020.                                                 

Uppstart efter juluppehåll 17 januari 2021 och avslutas söndag den 21 mars 2021 med korv, 

läsk och diplomutdelning. 

Under säsongen kan vissa träningstider utgå pga. cuper, ändrade matcher eller lov. Denna information 

finns då alltid upplagd på hockeyskolans hemsida samt att vi går ut med info via mail. 

Det tar cirka en halvtimme för barnen att få på sig utrustningen och knyta skridskorna så därför 

rekommenderar vi att ni försöker komma i god tid till träningarna. Efter träningen vill vi tränare ha 

möjlighet att prata några minuter med barnen innan föräldrarna kommer in i omklädningsrummet. 

 

Utrustning 

Hockeyskolan: Obligatorisk utrustning är hjälm (helst med galler) och skridskor (slipade med skydd). 
Vi rekommenderar att halsskydd används. Armbågsskydd kan vara bra som ett extra skydd samt 
några tjockare vantar/hockeyhandskar. 

 
Team 13/14: Föreningen lånar ut tröjor. Övrig obligatorisk utrustning är hockeybyxor, hjälm med 

galler, halsskydd, armbågsskydd, suspensoar, benskydd, skridskor (slipade med skydd), 

hockeyhandskar och hockeyklubba. Änden på klubban ska vara tejpad så att den är tillräckligt tjock för 

att inte kunna åka genom gallret på hjälmen. Benskydden ska sitta fast på ett säkert sätt. Bäst görs 
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detta genom att använda damasker. Damasker kan köpas i Sportboden som ligger på samma plan 

som cafét. 

Handla hockeyutrustningen superbilligt via föreningen 

Föreningen har ett startpaket innehållande:  
CCM:s byxa, benskydd, armbågsskydd, handskar,  
axelskydd (täcker axlar, mage samt rygg) samt  
väska (trunk). Allt detta kan du köpa för endast  
500 kronor!  
 
Då det finns ett begränsat antal startpaket så  
gäller att handla det så snart ni kan från föreningen 
cafeteria.  
 
Det som man själv måste inhandla för att utrust- 
ningen ska vara komplett är följande: Hjälm med  
galler, suspensoar, klubba, halsskydd, damasker  
samt skridskor. 
 

På isen 

 

Hockeyskolan: I denna grupp går barn som tar sina första skridskoskär tillsammans med dem som är 

inne på sin andra säsong. Därför kan vi ibland behöva dela upp barnen i nivåanpassade grupper. 

Indelningen görs vid varje träningstillfälle beroende på vilka övningar som ska göras samt hur många 

barn som är på isen samtidigt.  

Team 13/14: I denna grupp går barn som precis börjat med klubba och puck till de som är inne på sin 

andra säsong. Därför delar vi upp oss på isen i nivåanpassade grupper. Indelningen görs vid varje 

träningstillfälle beroende på vilka övningar som ska göras samt hur många barn som är på isen. Ett 

normalt ispass består av uppvärmning, som alla gör tillsammans, skridskoteknik samt spelövningar.  

Barnen tycker att det är roligast att spela mot varandra så vi har nästan alltid med tvåmålsspel i slutet 

av träningarna. Vi försöker även lägga in lite roliga lekar. När vi har varit på is under några veckor och 

fått igång skridskoåkningen ordentligt så kommer vi erbjuda barnen att prova på att vara målvakt. Vi 

har två målvaktsutrustningar som barnen kan turas om att använda. Vi kommer även spela matcher 

mot andra klubbar. 

Matcher 

Team 13/14: För barn som är födda 2013 och 2014 finns inga seriematcher eller cuper. Men eftersom 

det är roligt att spela match samt att man lär sig mycket av det, så försöker vi ordna matcher mot 

andra klubbar. Om vi vinner matcher så är det jätteroligt men om vi förlorar så är vi glada i varje fall. 

När matcherna planeras tillsammans med andra klubbar försöker vi nivåanpassa lagen så att barnen 

får spela mot motståndare som har ungefär samma kunskapsnivå. 

Skridskoslipning 

Med ett par välslipade skridskor så är det mycket enklare att åka. Därför kommer barnens skridskor att 

behöva slipas några gånger under säsongen. Vi ledare kommer i mån av tid kunna hjälpa till med det. 

Priset är 40 kronor per par och gång. Pengarna använder vi för att göra en trevlig avslutning. Vid 

behov av slipning så lämnas betalning och skridskor som är märkta med barnets namn in efter 

träningen. Skridskorna kan sedan hämtas vid hockeyskolans förråd innan nästa träning. För att 

minska behovet av slipning, se till att barnen har skydd på skridskorna när de går utanför isen. 



Hjälpa till 
 

För att vi ledare ska kunna ägna så mycket tid som möjligt åt barnen så är vi tacksamma om ni 

föräldrar vill vara med och hjälpa till med följande: 

• Vara behjälpliga vid övningar ute på isen. Här vill vi påminna om att alla som är ute på isen 

måste ha hjälm och skridskor på sig. 

• Föra närvarolistan 

• Skridskoslipning 

• Hålla kontakt med andra klubbar för att planera matcher 

• Domare och speaker vid hemmamatcher 

Kontaktuppgifter 

Segeltorpshallen: Långängskroken 3, 141 75 Kungens Kurva 

Kansli: Ligger i ishallen 

Tel: 08-646 18 86 

För ytterligare information se hockeyns hemsida: www.segeltorpsif.se  

Mail till sportchefen: sportchef.hockey@segeltorpsif.se 

Mail till kansliet: hockey@segeltorpsif.se 

 

Information 

 

Information om eventuella förändringar av träningstider och information uppdateras ständigt på 

hockeyns hemsida under fliken "Hockeyskolor". 

Välkomna hälsar 

Jörgen Winborg 

Sportchef 

Segeltorp Hockey 
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