
CAMP: På måndagen och tisdagen kommer spelarna att träna med sina ordinarie lagtränare. Under onsdagens ispass kommer Niclas Glader från Glader 
Powerskating. Niclas arbetar bl. a. med NHL-spelare, håller camper i Färjestad och är en väldigt erfaren och omtyckt skillscoach. Han kommer under 
onsdagen att arbeta med framförallt skridskoteknik. Skridskotekniken kommer till största del att syfta till matchlika situationer, hur vi tar oss in till mål, 
frånvändningar, övergångar, täcka puck med mera., Med sig har han en av Sveriges bästa målvaktstränare (Magnus Olsson) som utöver att hjälpa Niclas 
även kommer hjälpa våra målvakter som deltar på campen.

På Torsdagen finns det möjlighet att träna en extra dag. Fokus kommer främst ligga på 
målskytte. Även här är det Niclas som tillsammans med Målvaktstränare/Målskyttecoach 
Magnus Olsson kommer slipa målskyttet. Magnus vet exakt hur målvakterna tänker och 
jobbar och på så vis kan han ge er de bästa möjliga förutsättningarna för att öka er målskörd. 
Han hjälper även målvakterna denna dag då dessa saker går hand i hand. Denna dagen är 
fristående sommarcampen och vi har ett självkostnadspris på 275 kr/spelare.
Vi hoppas att många nappar på detta fantastiska erbjudande!

275 kr swishas till : 123 275 25 25 innan 10 Juli. 
Märk: Lagnamn samt spelarnamn

INFO: Corona situationen gjorde att ordinarie Sommarhockeyskolan ställdes in. För spelarna i Tyringe Hockey ville vi ändå försöka anordna en egen 
sommarcamp för att inte de ska drabbas av situationen och intresset var stort, kul! Vi vill att alla ska ha råd att vara med och tack vare bidrag från 
Sparbanken Göinge och samarbete med Hässleholm Miljö så kommer Sommarcampen att bli helt gratis för 3 dagars Camp (Mån-Ons).

CORONA: Campen kommer vara anpassad till att minska smittspridningen. Mer info om detta kommer närmare campen. Klart är att vi kommer inte 
servera mat utan spelarna kommer få ta med sig matlåda. 

SOMMARCAMP 20-22 Juli

MÅLSKYTTE samt MÅLVAKT 23 Juli
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