Välkommen till
Köping Hockey Club
– en breddförening med 250 st ungdomar,
juniorlag och representationslag

Köping Hockey är en anrik förening som har sitt säte på Kristenlunds
Sportfält i Köping. Där bedriver vi ishockeyverksamhet i Köpings
Ishall. Klubben har aktivitet året runt med högtryck under perioden
Augusti-Mars då det är full fart i ishallen i princip varje dag.
•
•
•
•

Vi har både tjejer och killar i våra lag.
Ungdomslagen finns ifrån 6-20 år.
Vi har även ett representationslag i div 2.
Vi bedriver en sommarhockeyskola under en sommarvecka med ca 130 elever
ifrån hela länet.
• Tre Kronors hockeyskola – ishockey för de allra yngsta.
Verksamheten i Köping Hockey har som mål att i demokratisk och kamratlig anda utbilda och utveckla
ungdomar till bra hockeyspelare och till ett spel i vårt representationslag.
För att uppnå denna strävan skall det finnas en gemensam syn på ungdomsarbete och god kamratskap hos
klubbens tränare och ledare.
Vi har en grundläggande inställning till att verksamheten baseras på ideellt arbete från föräldrar, ledare
och aktiva. Även om ambitionen och strävan finns, kommer inte alla ungdomar att kunna beredas plats
i vårt representationslag. För de spelare som inte bereds plats i representationslaget skall Köping Hockey
värna om alternativa karriärer som exempelvis ledare, domare etc.
För ungdomar går den individuella utvecklingen och utbildningen före lagets resultat.

Foton: Tony Hedlund

Målsättningen är att Köping Hockey skall ha ett nära samarbete med ungdomars föräldrar, andra hockeyföreningar, distriktsförbund och domare.

Vill du vara med?
Som spelare kan du vara med och kämpa tillsammans med dina lagkamrater. Titta in på vår hemsida för
kontaktuppgifter till ditt lag.
Som ledare? Vi behöver många ledare som hjälper till att bedriva verksamheten på ett bra sätt. Istränare,
lagledare eller på materialsidan.
Tycker du att du kan hjälpa till i någon annan form? Det går utmärkt. Vi är i behov av personer som hjälper till med marknad, aktivitet runt ishallen vid matcher, sommarhockeyskolan med mera.
Tveka inte att höra av dig! Alla insatser är viktiga stora som små.

Företagare, se hit!
Vår marknadsgrupp erbjuder många sätt att exponeras tillsammans med Köping
Hockey. Ert stöd är otroligt viktigt, vi kan dessutom hitta en lösning som blir lönsam för bägge parter.
•

Vi kan erbjuda reklam i ishallen, på våra matchställ och på ungdomslagens overaller.

•

Vill ni göra en aktivitet kring en av A-lagets hemmamatcher? Det går jättebra, vi hade ett publiksnitt
på 360 personer under förra säsongen.

•

Vi arbetar hårt för att det ska bli attraktivt att gå på ishockey i Köping!

Tveka inte att höra av dig till marknadsgruppen, maila marknad@kopinghockey.se eller ring kansliet.

Köping HC - Ishockey
Box 43
731 21 Köping
Telefon: 0221-248 75
E-post: info@kopinghockey.se
Hemsida: www.kopinghockey.se
Mera?
Styrelsen?
Marknadsgruppen?
Vilka lag finns?
Facebook?

