SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET
Luleå 2020-09-14
Till samtliga ishockeyföreningarna i Norrbotten som bedriver barn och
ungdomshockey!
Kansli, Ungdomsansvariga, Sportchefer, tränare/ledare, Norrbottens
Ishockeyförbund.
Hej!
Jag håller på för fullt att planera säsongens föreningsbesök och utbildningar.
Jag har valt ut ett antal olika datum under säsongen där samtliga föreningar som
bedriver barn och ungdomshockey får möjlighet att få en kvällsutbildning i
temat ”Närkampsspel/Nollvision”
Vi börjar med ca 60-75 min teori och avslutar med ett ispass, minst 60 min) med
något av föreningens ungdomslag.
Jag bifogar ett schema över lediga tider att boka.
Ungdomsansvarig i varje förening kollar av och bokar dag och tid med
mig!
Ju fortare ni meddelar mig ert önskemål desto bättre för alla inblandade!

OBS!! Nytt för i år är att deltagande på detta föreningsbesök gäller som
giltig fortbildning!
Information
❑ Tre Kronors Hockeyskola, utbildningsdag (TKH) sker i Luleå, Scandic
Hotell, den 17 oktober.
En separat inbjudan och kallelse skickas ut under v.38.
Ansökan till TKH har gjorts via Idrotten Online av föreningarna.
❑ Under våren -21 ska vi köra en kvällsutbildning för TKH ledarna och
fundera vidare på hur vi jobbar med rekrytering, behålla och utveckla TKH
verksamheten. Utbildningen kallar vi ”TKH 2”. Inbjudan till den utbildningen
kommer i december.
❑ Regionscamp i Härnösand 12-15/11. U 16 spelare. 30+4 spelare.
SIF ansvarar för uttagningen av spelare födda -05.
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❑ Utbildningsdagarna i Överkalix för U 14 och U 15 spelare.
Anmäl era spelare! Mer info på Norrbottens Ishockeyförbunds sida!
❑ U 16 flickcamp i Norsjö. 16-17/1-21.
❑ U 18 tjej regionscamp i Härnösand. 12-14/2-21.
❑ Utvecklingscamp för U15 i Sunderbyn den 26-28/2-21. Totalt 7 stycken
camper för U 15 spelare kommer att genomföras i Sverige under den helgen.
30+4 spelare kommer att tas ut till Sunderbyn och utvecklingscampen.
SIF ansvarar för campen.
Utbildningar i höst
Inbjudningar till kurserna finns alltid på Norrbottens Ishockeyförbunds hemsida!
http://www.norrbottenhockey.com/Utbildning/Aktuellautbildningar/
LU
Står för Lokala Utbildningssatsningar. Ett nytt grepp från oss
Hockeykonsulenter där vi tillsammans med föreningar/SDF/SISU
Idrottsutbildarna eller andra samarbetspartner gör insatser som gagnar vårt
utvecklingsområde, Norrbotten.
Mer info om dessa projekt kommer inom kort.

Övrigt
Jag skulle vilja be er om en tjänst! Jag skulle vilja att samtliga
ungdomsansvariga i föreningarna skickar ett mail till mig så jag får aktuella
uppgifter.
Vilka är nyckelpersonen/erna i er förening?
Det vore kanon om jag fick dessa uppgifter.
Vi syns i vinter!
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