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Hösten 2020 startade Bobergsgymnasiet tillsammans med Ånge IK tillvalet Ishockey på 
individuellt val. Bobergsgymnasiet är godkänt och klassificerat som Lokal Ishockeyprofil (LIP). 

 

Alla gymnasieskolor som vill bedriva Idrott och Hälsa specialisering 1 och 2 (ishockey) inom utrymmet 
för individuellt val (200 poäng) erbjuds möjligheten att klassificeras som ”av Svenska 
Ishockeyförbundet rekommenderad lokal ishockeyprofil”. Rekommendationer för verksamheten har 
utarbetats av Utvecklingsavdelningen och Hockeygymnasieutskottet. 

 
 

Torbjörn Pettersson, Ordförande Ånge IK 
 

Föreningen Ånge IK är otroligt glada att ishockeygymnasiet återuppstod 
i Ånge hösten 2020. Föreningen har erfarenhet från tidigare år och 
ambitionsnivån är hög för kommande elever. Den serie man kommer 
spela i säsongen 21/22 är J18 Division 1 men målsättningen är att på sikt 
kunna kvala in till J18 Region Norr. Laget kommer att tilldelas ett eget 
omklädningsrum med bås för utrustning som kan disponeras under hela 
säsongen. 

 
Bobergsgymnasiets träning på skoltid är måndagar och onsdagar kl 14.00-16.00. Själva träningen på is 
är 1 timme per tillfälle. Utöver detta kommer det att tränas på kvällstid. Tid på is finns för alla, oavsett 
nivå. Möjlighet till träning med lag i högre samt lägre nivå är möjligt. Allt beror på den individuella 
prestationen och viljan att kämpa.  
 
Ånge IK har idag ett A-lag i division 2 Norra, det kommer man fortsätta ha säsongen 21/22. Utöver det 
har vi även ett lag i division 3 där även våra J20-spelare ingår. Det ökar möjligheterna för att stegvis 
prova på i nya nivåer. Ånge IK erbjuder också rikligt med friåkningstider för den som önskar åka mer 
skridskor. Varje vardag finns det stående tider för det ändamålet. På helger erbjuds också 
friåkningstider, men detta är styrt med hänsyn av inlagda matcher från våra lag. 
 
Från klubbens sida kommer man att bidra med: 

• Ett materialpaket värt 5000 kr per elev, gäller utrustning av samma märke som klubbens 

avtalspartner. 

• Ett klädpaket med bla värmeställ värt 2500 kr för varje spelare. 

• Klubben erbjuder elever som kommer från annan ort hjälp att hitta boende. Antingen på vårt 

eget Sportboende nära ishallen eller genom våra lokala samarbetspartners där elever kan bo till 

förmånligt pris. 

• På Hotell Mittlandia kan eleverna även äta frukost och köpa matlådor till reducerat pris. 

Middagsbuffé serveras varje vardagkväll, den är dock inte subventionerad utan faktureras 

månadsvis till spelarnas målsman. 

• Eleverna har tillgång till kiropraktor vid behov. 

• Obegränsat med istid vilket ligger till grund för att du ska utvecklas som hockeyspelare! 
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Björn Nilsson, Junioransvarig Ånge IK / LIP 
 

Det är inte vilket klubbmärke du har på bröstet som avgör om du blir en bra hockeyspelare utan hur 
mycket tid du tillbringar på isen. Är du duktig kommer det synas oavsett klubb och är det någonting vi 
kan erbjuda i Ånge är det istid, i stort sett hur mycket som helst! 
Min inställning är att man ska fokusera på sina styrkor och det är precis det vi gör i Ånge. Gångavstånd 
mellan boende, skola och idrottsanläggning gör att man kan fokusera till 100% på studier och träning. 
Beroende på nivå och dagsform kan du få träna med A-laget en kväll, spela match med J20/Div 3 dagen 
efter och avsluta med ditt ordinarie lag på helgen – allt för att du alltid ska ligga på rätt nivå i 
utvecklingskurvan!  Vill du spela mycket hockey – Sök LIP på Bobergsgymnasiet! 
 

Jens Östlund, tränare 
 

Jens har idrottat i princip hela sitt liv och varit aktiv som tränare i 
hockey och fotboll i många år. Utöver rollen som instruktör för LIP 
är han även huvudtränare för Ånge IK:s A-lag i Div 2 Norra CD.  
 
Träningen kommer vara mycket individuell. Varje spelare ska 
kunna utvecklas varje träningstimme. Kravet är enkelt: Man måste 

ha viljan och lusten, ge 100% varje gång! Citat Jens: Vill jag bli en timme äldre eller en timme bättre 
hockeyspelare för varje gång jag kliver in på isen? Jens har stor erfarenhet av ungdomshockey och har 
tränat flera seniorlag i såväl div 1 som div 2. Eftersom han tidigare varit både ungdomstränare och A-
lagstränare i Ånge IK känner han väl till föreningen och omgivningarna. 
 
Vad behöver föräldrar/anhöriga göra och betala? 
Träningsavgiften i Ånge IK för lag i seriespel är 1500 kr per år. 
Medlemsavgiften är 100 kr per år/person. 
Arbetstillfällen för föräldrar/anhöriga är såklart vid varje hemmamatch, då ska ett sekretariat och 
cafeterian bemannas. Övrigt är förlagt till lägerverksamheten sommartid.  Då lagen får 
arbetsuppgifter på Ånge IK:s cafeteria Hyllan, där mat ska serveras till lägerdeltagare. 
Under säsongen är man befriad från övrig försäljning såsom toapapper och Newbody etc. Det är 
såklart valfritt för varje lag om man vill samla till något extra som t ex cuper, via en egen lagkassa. 
 
 

Per Håkansson, Rektor Bobergsgymnasiet 
 

Per är rektor på Bobergsgymnasiet Ånge sedan VT 2020. Han har ett stort 
intresse för hockeyn och har varit aktiv i många år. Han är sittande 
ordförande för Ångermanlands Ishockeyförbund. 
Bobergsgymnasiet i Ånge är en liten skola. Det är bra för då blir man inte 
en i mängden! Här hjälper man dig att nå höga kunskapsmål, utveckla din 

mentala och fysiska styrka samt coachar dig på olika sätt. Man har hög trivsel, mysig miljö och 
framförallt, höga mål för både lärare och elever. År 2019 fick samtliga elever som gick ut gymnasiet 
godkänd gymnasie-examen. Skolans webbsida med program och övrig info finns på 
www.bobergsgymnasiet.se   Din SYV hjälper dig med valet. 
 

Vill du ha mer information?   
Kontakta Junioransvarige Björn Nilsson: 070-245 79 94 eller midswedenperformance@gmail.com 
 

VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN! 

http://www.bobergsgymnasiet.se/

