
MESTA MÄSTARNA 

LEDANDE INOM EN NY SPELVISION 

DEN FLERDIMENSIONELLA 

ISHOCKEYUTVECKLINGEN



V I S I O N  
Djurgårdens Idrottsförening får 

människor att växa genom 
idrottens gemenskap, 
för samhällets bästa

P O S I T I O N  
Stockholms Stolthet
- Sveriges ledande 

idrottsförening



  VAD ÄR VÅR SPELVISION?

Inom Djurgårdens IF nyttjar vi vår kompetens för att skapa en enhetlig 
verksamhet från Herrlaget (SHL) till Junior- och hockeygymnasieverksamheten. 
Vi har nu paketerat vår ”Flerdimensionella ishockeyutveckling” och tar 
taktpinnen för att förmedla vår spelvision, individuella spelarutveckling och 
träningsmetodik vidare. Vi vill sprida vår lära och verksamhet till ungdomar 
som har ambitioner mot SHL, NHL. För att möjliggöra detta har vi skapat
ett Academyprogram. 

Den flerdimensionella ishockeyn handlar om att utveckla flera dimensioner av 
spelarnas färdigheter, där vi genom en utvald pedagogik och metodik kommer 
coacha spelarna på ett innovativt sätt för att förmedla en spelarutveckling i 
strikt Djurgårdsanda mot en ny spelvision, den ”Flerdimensionella 
ishockeyutvecklingen”.

     VAD ÄR EN ACADEMY?     
     DIF Hockeys Academyprogram handlar om 
     att vi lyfter ut ett tema, ett innehåll som 
     deltagarna väldigt intensivt och detaljerat 
     tränar på under tre dagar med 9 timmar is- 
     träning, videoanalyser och föredrag under  
     Höst-, Sport- och Påsklov. DIF Hockeys 
     Academyprogram drivs av våra heltids- 
     anställda och professionella tränare. 

Tobias Pehrsson    
Utvecklingsansvarig, Djurgården Hockey

      DEN FLERDIMENSIONELLA ISHOCKEYUTVECKLINGEN



  

Vi ser en tendens inom Svensk ishockey att spelare utvecklas  
tillika ”blir stöpta” i samma form taktiskt som tekniskt. Vi kommer 
lägga vårt fokus på att utveckla spelare i smarta, listiga och 
spelbegåvade kunskaper för att kunna lösa problem på isen.

VARFÖR GÖR VI DET?

”Grunden sitter i informationsinhämtning, information om spelarens 
omgivning i form av med- och motspelare, tid och yta. Att inhämta 
den informationen genom blickförflyttningar och skapa en överblick 
Utifrån det coacha spelarna i spelets möjligheter och lösningar.



      Vecka 9  Måndag 25 februari – Onsdag 27 februari 2019

FOKUS / TEMA
Individuell taktik 
Spelförståelse

Individuell teknik 
Skott och målskytte

  ACADEMY 2 SPORTLOV

      Vecka 16  Måndag 15 april – Onsdag 17 april 2019

FOKUS / TEMA
Individuella färdigheter 
Täcka/skydda puck 
Puckbehandling 

Positionsbaserad träning 
Back- och forwardsitutioner

  ACADEMY 3 PÅSKLOV 

ÅLDERSGRUPPER
Grupp för spelare födda 06 - 05 
Grupp för spelare födda 08 - 07

      Vecka 44  Måndag 29 oktober – Onsdag 31 oktober 2018

FOKUS / TEMA
Individuell taktik 
Speluppfattning

Individuell teknik 
Passning och mottagning

  ACADEMY 1 HÖSTLOV 

ÅLDERSGRUPPER
Grupp för spelare födda 06 - 05 
Grupp för spelare födda 08 - 07

ÅLDERSGRUPPER
Grupp för spelare födda 06 - 05 
Grupp för spelare födda 08 - 07

OBS! 

Vi tar endast in 30 st utespelare och fyra st målvakter födda 06 - 05 per Academy.
Vi tar endast in 30 st utespelare och fyra st målvakter födda 08 - 07 per Academy.



  VEM RIKTAR SIG DETTA SIG TILL? 

DIF Hockey Academy riktar sig till alla aktiva spelare födda 
08 till 05. Det är först till kvarn som gäller vid intag 
till DIF Hockey Academy.

  VILKA ÄR INSTRUKTÖRER? 

Våra heltidsanställda och professionella tränare 
från elitjuniorverksamhet och hockeygymnasiet samt 
övriga ledare som är verksamma inom Djurgårdens IF.

  VAR ARRANGERAS DIF HOCKEY ACADEMY? 

Mälarhöjdens ishall (Myren)

  VAD KOSTAR DET? 

Spelare från Djurgårdens IF: 1 500 SEK 
Spelare från andra föreningar: 2 000 SEK



  VAR ANMÄLER JAG MIG? 

Anmälan sker via: ungdom.difhockey.se/hostlov2018
Anmälan sker via: ungdom.difhockey.se/sportlov2019 
Anmälan sker via: ungdom.difhockey.se/pasklov2019

  VAD INGÅR? 

9 timmar isträning 
Videoanalyser 
Föredrag om spelarutveckling in i framtiden 
Lunch varje dag 
En souvenir från DIF Hockey Academy 
(olika produkter vid olika lov)




