Hockeycamp Sweden – Elitecamp 2003
Rimbo vecka 29 – 16-22 juli För spelare födda 03.

Pris dagelev: 5550

Pris internat: 6150

Läs mer och anmäl dig på www.hockeycamp-sweden.com/sv/elitcamp-10-14-ar/
Hockeycamp Sweden (del av Starzone Sports):
Augusti 2016 bildas Starzone Sports genom en
sammanslagning av Hockeyfabriken och Hockeycamp
Sweden.
Starzone Sports är en av Sveriges största och mest
kompletta ishockeyaktörer inom utveckling av spelare, lag
och föreningar. Med mer än 14 Camper som kommer
genomföras under säsongen 2016/17, flera
föreningssamarbeten samt mer än 30 spelare som
coachas individuellt så etablerar sig Starzone Sports som
en marknadsledande leverantör i Sverige med ambition att
bli den ledande globala leverantören av tjänster inom
ishockey.

Om Hockeycamp Sweden Elite Camp:
Hockeycamp Sweden (en del av Starzone Sports) bjuder
in till Elitecamp 2003 i Rimbo vecka 27.
Under 7 dagar erbjuds intensiv och högkvalitativ träning
med likasinnade spelare som har en hög ambition i din
åldersgrupp. Hockeycamp Sweden Elitecamp är för dig
som vill ha träning som utmanar dig och som vill ta nästa
steg.
Under vår Elitvecka får du mer än 20 timmar is av träning
samt 3 matcher med videoanalys. Utöver det tränar du 15
timmar Off-ice för att få en komplett vecka av träning som
utveckla din individuella skicklighet.

Starzone Sports AB har ett komplett utbud av tjänster för
att erbjuda dig som spelare utveckling, både på och
utanför isen.

Du får coachning och träning av instruktörer av världsklass
utifrån att pedagogiskt instruera och visa tekniska detaljer.

•

Camper året runt i Sverige, Lettland och USA

Instruktörer:

•

Individuell coachning av spelare

•

Gustav Wallner – Skott & avslut, försvarsspel

•

Utvecklings- och scouting ansvariga för Casper
Coyotes i amerikanska juniorligan.

•

Ansis Straupe – Skridsko- och klubbteknik

•

Thomas Eriksson – Skridsko- och klubbteknik

•

Ett Akademiprogram för spelare

•

Mattias Valente – Anfallsspel- och passningsteknik

•

Föreningsutveckling, såväl sportsligt som
affärsmässigt.

•

Robbie Glantz – Skridskoteknik

•

Aris Brismanis - backtränare

•

Björn Bjurling (BB-goalie)- Målvaktsspel

Allt detta ingår:
•

20 timmar is

•

3 matcher med videoanalys och
teoriuppföljning.

•

15-20 timmar hockeyspecifik Off-ice träning.

•

Varje instruktör är specialist inom varje tema
för att ge dig den optimala inlärningen.

•

Forwards- och backspecifik träning

•

Dedicerade MV instruktuktörer via Björn
Bjurling och BB-goalie.

