
Djurgården Hockey 

Djurgården hockey engagerar sig brett i Stockholmshockeyn och vill nu bidra till att stärka ett antal 
regionala ”hockeygymnasium” som är ett mycket bra alternativ till de NIU-gymnasium* som infördes 
av Skolverket 2011. 

Vi startar upp detta arbete redan kommande säsong/läsår 2016-2017 och först ut är Vallentuna 
Hockey. Här finns hockeytradition, hög sportslig nivå med Alag i HockeyEttan, J20 och J18 i 
RegionsElit samt en infrastruktur av högsta klass. Kort och gott en verksamhet som har alla de 
komponenter som är viktiga för att utvecklas i en ambitiös och nära miljö.   

Syftet med Djurgårdens engagemang är 
 att ta ansvar för Stockholmshockeyns fortsatta utveckling och framgång.
 att spelare i Norrort som prioriterar såväl utbildning som närhet till föräldrahemmet i

kombination med hockey på hög idrottslig nivå ska finna alternativ i nära och ambitiös miljö
 att spelare med hemort i Norrort, och idag går på NIU-gymnasium utanför Stockholm, skall finna

alternativ på hemmaplan där närheten till hemmet, utbildning, föräldrar och kompisar inte
behöver betyda att man prioriterar bort sina idrottsliga drömmar.

 att bredda möjligheterna i Norrort för spelare att fortsätta utveckla sina färdigheter i en ambitiös
omgivning där Djurgården är en del i att säkerställa hög nivå både sportsligt och vad gäller
ambitionsnivå.

Från Djurgården sida kommer vi först och främst säkerställa kvalitén genom 
 Att medverka i val av tränare/instruktörer för ishockeydelen
 Att ge valda instruktörer den stöttning som krävs för att i så stor utsträckning som möjligt jobba

med samma upplägg och träning som bedrivs på Djurgårdens NIU gymnasium
 Att vid tillfällen ha instruktörer på plats
 Att möjliggöra visst utbyte på spelarnivå mellan gymnasierna,

Djurgården kommer också vara delaktiga i dialogen mellan skola och föreningen med att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt gällande träningstider, skolschema, mellanmål etc.  
Gällande Ishockeygymnasium håller vi från Djurgården närhetsprincipen stark, dvs att vi ser stora 
fördelar i att fortfarande kunna bo hemma samtidigt som man kombinerar studier med elitsatsning i 
ishockey. 
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* Nationellt godkända idrottsutbildningar


