
 

Information Hockeyskolan 2019-20 
Skridskoskolans verksamhet riktar sig till barn i 4-7 års ålder och där kombineras lek med de första 

inledande stegen i att lära sig grunderna i skridskoåkning.  

Känner ni att ert barn är moget att ta ett kliv uppåt, finns det alltid i samråd med våra ledare möjlighet 

att få prova på Tre Kronors Hockeyskola:s verksamhet, där man fokuserar mer på skridskoteknik och 

spel med puck & klubba.  

Träningstider: Torsdagar 18:00-19:00 

Utrustning: 
För att alla ska känna sig trygga och veta att barnen skyddas från att göra illa sig vill vi från Strömsund 

Hockey att barnen har minst följande skydd: Hjälm med galler, halsskydd, skridskor. Hjälm är ett krav! 

För att underlätta för våra ledare önskar vi att ert barn sätter sitt namn på hjälmen 

Sedan rekommenderar vi även: Handskar, ben- & armbågsskydd  

För Tre Kronors Hockeyskola gäller även: 

Klubba behövs 

Föreningen delar ut en Tre Kronor tröja till samtliga deltagare 

Det finns inom klubben ett antal ”prova-på-utrustningar” som lånas ut under säsongen. Sedan ifjol har vi 

även ett par nya målvaktsutrustningar. Kontakta någon av våra ledare om ni önskar att låna. 

Ledare: 
Per Norlén, 073-834 66 88  Martin Strid, 073-839 56 51  

Markus Danielsson, 076-142 28 22 Anders Karlsson, 070-525 51 57 

Deltagaravgift: Gratis, endast medlemskap i IFK Strömsund. 

Medlemsskap i IFK Strömsund 

IFK Strömsund består av sju sektioner: Ishockey, fotboll, längdskidor, handboll, simning, alpint & 

friidrott. För att delta i IFK Strömsunds verksamheter krävs medlemskap. Är ni osäker om vår förening är 

rätt för er så är det ok att vara ”prova på medlem” hos ishockeyn i upp till tre tillfällen. 

Om ni inte är medlem så registrerar ni er enklast via bifogad blankett och lämnar till våra ledare. Detta 

är viktigt för att vi ska kunna hantera era personuppgifter korrekt och säkert, samt att det gör att 

föreningen kan få aktivitetsstöd till vår verksamhet. 

Är ni redan medlem och ännu inte betalat årsavgiften önskar vi att ni ändå fyller i blanketten och lämnar 

till våra ledare. 

Medlemskapet gäller inom alla IFK Strömsunds verksamheter. Därför behövs den endast lösas en gång 

per år oavsett hur många sektioners aktiviteter ni deltar i. 

Årskostnad medlemskap: 

- 150 kr för en medlem 

- 300 kr/familj 

  

http://www8.idrottonline.se/IdrottOnlineKlubb/stromsund/ifkstromsund-ishockey/


 

Övrig information: 
Vi behöver er hjälp! IFK Strömsunds verksamhet bygger på ideellt arbete där vi är många som investerar 

många timmar för att bl.a. ert barn ska få en meningsfull och utvecklande fritid. Vi är väldigt tacksamma 

för den hjälp ni föräldrar kan bidra med. I skridskoskolan är vi extra tacksam om ni som vuxen är med på 

isen, framförallt om ert barn ännu inte lärt sig att ställa sig upp själv efter att ha ramlat. Utöver det så 

viktiga att visa intresse för ert barn så ger det även mer utrymme för våra ledare. 

Vår förhoppning är sedan att alla ska känna att det är något dem kan bidra med, stort eller litet. 

Föreningens ekonomi och verksamhet är helt beroende på medlemmars hjälp med diverse göromål 

under året. Till dessa aktiviteter behöver vi hjälp från våra medlemmar. Ju fler som kan bidra, desto 

lättare uppdrag och dessutom mycket roligare! 

Om ni är intresserade av andra uppgifter inom sektionen: ledare, skridskoknytare, domare, styrelse, 

funktionär, hejarklacksledare, ismaskinförare, eventmanager eller annat är ni alltid välkommen att höra 

av er. Det finns alltid handledning eller utbildning om uppdraget är nytt. 

/Hockeysektionen 

 

www.stromsundhockey.se     info@stromsundhockey.se  
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Kontaktinformation 

 

Spelare: 
 
 

Personnummer: 

Utdelningsadress: 
 

Postnummer: Ort: 

Ev. allergier/specialkost: 
 
 

Övriga upplysningar (t.ex. mediciner):  
 
 
 

 

Vårdnadshavare: 
 

Mobiltelefon: 

Epost: 
 
 

Vårdnadshavare: 
 

Mobiltelefon: 

Epost: 
 
 

Ifyllt formulär lämnas snarast till lagledare. 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

http://www8.idrottonline.se/IdrottOnlineKlubb/stromsund/ifkstromsund-ishockey/

