
MÄRSTA (STOCKHOLM)– 3-5 APRIL

Hoodie och mössa ingår i Camp avgiften!

VÄRDE: 798 SEK

”Klapp-klapp känsla , vi andas hockey” 



CCCP SKILLSCAMP– 3-5 APRIL

Märsta Tisdag- Torsdag  

Starzone Sports i samarbete med Wings HC och CCCP 
Hockey bjuder in till CCCP SKILLSCAMP PÅSKLOV i 
Pinbackshallen (Märsta). 

I 3 dagar erbjuds du under ledning av instruktörer med 
rysk bakgrund samt Starzones instruktörer exklusiv 
tematräning i form av detaljerad skridsko- och 
klubbteknik. Syftet med CCCP Skillscamp är att öka din 
individuella skicklighet med och utan puck. 

Vi kommer att kombinera detaljerad teknikträning med 
roliga gruppaktiviteter, Off-ice med skott och teknik med 
roliga tävlingar. 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

Alla spelare som medverkar på Campen får en CCCP 
Hoodie och mössa. Du får också ett attraktivt 
produkterbjudande från CCCP med 25 % rabatt på ett 
engångsköp. 

• CCCP SKILLSCAMP PÅSKLOV pågår tre dagar (tis-tor) under vecka 
14. 2-3 grupper som indelas nivåmässigt med 30 i varje grupp. 

• 3 ispass, och ett Off-ice/fyspass varje dag

• Fys och Off-ice pass med dedicerade instruktörer. 

• Campen pågår från 08:00 till 17:00 varje dag. 

• Teknikträning med ryska influenser, fokus på skridsko- och 
klubbteknik. 

• Ryska och svenska instruktörer tillsammans för en unik teknikträning. 

• Starzones spelar APP ”Players Book” där filmer och aktiviteter från 
Campen levereras direkt i din personliga APP. 

• Teknikträning implementeras varje dag i olika typer av spel så att 
spelarna varje dag får testa ny kunskap i matchsituationer. 

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

För spelare födda 09 till 02. Pris: 2450 SEK

Innehåll:Allmän information:

Fredrik Lassi

NYHET: DELA UPP BETALNINGEN 50 % VID ANMÄLAN – 50 % 30/4 ANGE KOD: 50%påsklovcccp18

STARZONE APP – PLAYERS BOOK:

powered by Winnerheads

• Camp videos i din Playes Book (App)

• På varje Camp genomför vi istest eller 
skridskoanalys som du får levererad 
direkt i din App. 

• Du får ett antal färdiga träningsprogram 
för klubbteknik och off-ice träning. 

• Du kan själv spela in matcher och 
använda App:en för att analysera.

• Med vår Players Book kan vi 
tillsammans utveckla dig och använda 
en rolig och modern App som verktyg. 

NYHET:

Alla deltagare får till ett förmånligt pris 395 SEK 

Starzones App – ”Players Book” där du som 

spelare får videos, tester och ett antal 

träningsprogram direkt i din App. Vår App kan 

du använda på alla Starzone Camper du 

medverkar på. 

http://starzonesports.com/camper

