
HOCKEYFABRIKEN
CHRISTMAS INTENSITY CAMP

Märsta, Stockholm – 22 december



Hockeyfabriken Christmas Intensity Camp – 22 december

Märsta – fredag 22 december

Starzone Sports i samarbete med Wings HC bjuder in 
till HOCKEYFABRIKEN CHRISTMAS INTENSITY 
CAMP i Pinbackshallen (Märsta). 

Under en intensiv dag erbjuds du exklusiv tematräning i 
form av detaljerade spelsituationer där vi kombinerar 
teknik med individuell taktik. 

Syftet med HOCKEYFABRIKENS CHRISTMAS 
INTENSITY CAMP är att öka din individuella skicklighet 
med och utan puck. 

På isen kommer vi arbeta i ett intensivt tempo i mindre 
grupper där feedback maximeras och man får 
genomföra varje övning i ett stort antal repetitioner 

Målvakter har en dedicerad MV-tränare som jobbar med 
teknik och feedback för de spelsituationer vi tränar på. 

• HOCKEYFABRIKEN CHRISTMAS INTENSITY CAMP pågår 1 dag, 
fredag den 22 december. 2 grupper som indelas nivåmässigt med 
maximalt 30 spelare och 4 MV i varje grupp. 

• Intensity Camp fokuserar helt på is med 4 ispass för varje grupp, totalt 4 
timmar på is. 

• Campen pågår från 08:00 till 17:00.

• Fokus på nedbrytning av olika spelsituationer där du utvecklar din 
spelförståelse och teknik med fokus på individuell taktik.

• Utveckling av spelförståelse och att vara snabb i tanken

• Helplans avslutningsmatch där vi praktiserar allt vi lärt under dagen. 

• MV tränare som jobbar dedicerat med Målvakter

Läs mer och anmäl dig på http://starzonesports.com/camper

För spelare födda 09 till 02. 

Pris: 950 SEK

Omdömen (skala 1-10) där 5 motsvarar bra 
och 10 fantastiskt):

Kundreferenser:

Innehåll:

• Ispassen och instruktörerna är grymma. Mycket bra och varierade övningar med tydliga instruktioner. 
Man känner verkligen att barnen utvecklas.

• Fick hem hem hel nöjd son som var lyrisk och berättade massa positiva saker om campen och ledarna 
FANTASTISK och lärorikt en av de bästa Camperna han varit på sa han .... topp betyg och ett stort tack 
till er alla!

• Roman är jättenöjd med campen. Det är han som satt betyget själv. Roman säger att Fredrik L är den 
bästa målvaktstränare han någonsin haft.

Allmän information:

Fredrik Lassi

http://starzonesports.com/camper

