
 

VÄLKOMMEN TILL HÖSTLOVS CAMP -  SÄVSJÖ 

Varmt välkomna till höstlovets mest spännande och innovativa Skillscamp där du möts av 
individuell teknikträning på högsta nivå. Vår ambition är att denna camp skall genomsyras 
av hög kvalitet, ambitiösa spelare och massor av glädje. 

Vi som kommer att göra era barns dagar lärorika och roliga är följande: 

• Thomas Eriksson, instruktör utespelare Starzone Sports 

• Gustav Wallner, instruktör utespelare Starzone Sports 

• Sergei Tepljakov , instruktör utespelare Starzone Sports 

• Gruppledare 

• Dedicerad MV-instruktör som kör 1 pass per dag.  

En del av en lyckad camp är att sätta vissa regler som jag önskar att ni innan Campen går 
igenom med era barn. Reglerna finns till för att skapa optimala förutsättningar att göra en 
camp som utvecklar spelarna inom ishockey.  

Följande regler gäller för Höstlovs Camp Sävsjö: 

• Vi har nolltolerans mot all typ av mobbing, både fysisk och verbal sådan.  

• Godis, läsk, energidrycker är förbjudna på campen. Vi är där för att träna och bli bra 
hockeyspelare och skall äta och dricka i enlighet med det. Vätskeersättning är tillåtet. 

Vi förväntar oss att alla spelare tar sitt ansvar att: 

• Städa och hålla rent på sin plats i omklädningsrummet och andra utrymmen vi utnyttjar.  

• Vara på rätt plats, i rätt tid med rätt utrusning.  

• Lyssna och respektera instruktörerna 

• Tävla på alla sätt men spela schysst med en ”fair play” anda på Campen 



 

Om man som spelare inte följer våra uppsatta regler eller visar respekt för dom kommer 
det att innebära konsekvenser enligt följande: 

1. Varning 

2. Gult kort, avstängd resten av dagen men är välkommen tillbaka dagen efter. 
Föräldrarna ansvarar för att komma och hämta och se till att berörd spelare inte 
uppehåller sig på Campen den dagen man är avstängd. 

3. Rött kort, man får lämna Campen. 

Vår målsättning är givetvis att kunna hantera ett eventuellt problem som uppstår men vi vill 
ändå göra det tydligt att vi har förväntningar kring beteende och att vi inte kommer att låta 
det drabba övriga i gruppen.  

Saker att tänka på: 

• Det ingår lunch varje dag men spelarna behöver ta med extra mellis mellan 
träningarna.  Det finns tid planerat i schemat för att äta egen mellis.  

• Man skall medtaga egen vattenflaska 

• Alla skall ha teknik/skottklubba med sig för fysaktiviteter 

• Alla skall ha med sig fyskläder och skor för utomhusfys oavsett typ av väder.  

• Se till att skridskor är slipade innan Camp då vi inte har dedicerad resurs för slipning på 
Campen.  

• Om det skulle hända en olycka vid Campen så kommer vi hantera det och tillse att 
spelaren får rätt vård men ni som föräldrar skall så snabbt som möjligt komma och lösa 
av den camp-instruktör som hanterat situationen.  

• Ha gärna med skavsårsplåster om nya skridskor klämmer 

• Samling på onsdag är 07:30 för grupp 1 och 07:45 för grupp 2, se till att vara i tid på 
onsdag då det är lite extra saker som skall hanteras. Vi kommer att vara på plats vid 
omklädningsrummen från 07:15.  

• Campen hålls i Sävsjö Ishall och vid ankomst så går ni in vid omklädningsrummen så 
finns vi på plats för att anvisa till rätt omklädningsrum.   



 

Schema för Höstlovs Camp Sävsjö hittar ni på hemsidan för Campen under ”Detaljerad 
information” 

Villkor för Sävsjö Höstlovs Camp: 

• Betalning skall vara Starzone Sports tillgodo innan Campen startar för att man skall få 
medverka.  

• Sker skada eller sjukdom 7 dagar innan Campen återbetalas hela beloppet. Sker det 
mindre än 7 dagar innan återbetalas 50%.  

• Om sjukdom eller skada inträffar på Campen vilket medför att man inte kan medverka 
på hela Campen så sker ingen återbetalning. 

• Att spelaren är försäkrad via sin förening för att deltaga i camp. 

• Vid genomförande av camp ansvarar varje spelare för sina egen utrustning och kläder 
och Starzone Sports kan inte ställas ansvarig för borttappade saker. 

Vi hälsar er varmt välkomna till tre härliga dagar i Sävsjö.  

Har ni några funderingar så tveka inte att ta kontakt med oss 

Thomas Eriksson thomas@starzonesports.com  0701-47 83 84 

Med vänliga hälsningar 

Thomas

mailto:thomas@starzonesports.com

