Gå Hockeygymnasiet hos IK Oskarshamn
Vill du utvecklas och vill satsa på din idrott? Då är Hockeygymnasiet i IK Oskarshamn ett perfekt val
för dig. Vi söker dig som brinner för din idrott, som för din ålder tillhör de bästa i din region och siktar
på att bli en ishockeyspelare på Elitnivå.
Vi vill genom vår satsning få fram blivande elitspelare och bra människor. Därför har IK Oskarshamn i
samarbete med skolan ett upplägg där du ges de möjligheter och förutsättningar som krävs för att
klara både skola och ishockey. Det är viktigt för oss att du efter gymnasieåren står väl förberedd inför
framtiden, idrotts- såväl som utbildningsmässigt.
Flera spelare i IK Oskarshamns A-lag har gått vägen genom Ishockeygymnasiet och IK Oskarshamns
Juniorverksamhet. Spelare som Tom Linder, Filiph Engsund, Oscar Engsund och Olle Lycksell har
gått vägen genom Hockeygymnasiet och upp till vårt A-lag i Hockeyallsvenskan eller för spel i SHL.
Hockeygymnasiet
Varje årskull innehåller 12–14 elever som antas efter ishockeyförmåga och betyg. IK Oskarshamn
bedriver ett hockeygymnasium tillsammans med Oscarsgymnasiet och ETEC. I kombination med
hockeygymnasiet kan du välja att gå Samhällsprogrammet med beteendeinriktning,
Teknikprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet samt El- och energiprogrammet på
Oscarsgymnasiet samt Elprogrammet på ETEC. För info om hockeygymnasiet på Oscarsgymnasiet
och ETEC, utbildningarnas innehåll och kursplaner hänvisas till kontaktsidan för respektive skola.
Kontaktpersoner skolan: Oscarsgymnasiet ETEC Richard Gunnarsson Maria Hjelm
richard.gunnarsson@edu.oskarshamn.se maria.hjelm@elajotec.com 0491-885 32 0491-76 76 49
Se följande länk avseende programmen som finns att välja: Oscarsgymnasiet eller ETEC.
Vem kan söka till oss?
För att vara aktuell för antagning till Hockeygymnasiet i Oskarshamn ska du:
• vara behörig för gymnasiestudier
• ligga på en hög nivå hockeymässigt när det gäller bland annat teknik, spelförståelse och mental
styrka
• kunna ta ett stort egenansvar för din utveckling, såväl inom hockey som skolan
• tillhöra de bästa spelarna i din region
Ishockey i Oskarshamn
Den träning som bedrivs under hockeygymnasiet är baserad på individuell träning och utveckling.
Träningen genomförs på förmiddagarna tisdagar, torsdagar och fredagar. I IK Oskarshamns regi
bedrivs ca 10 träningspass/vecka (is + fysträning), lägg därtill att juniorlagen spelar 2 matcher i veckan
under tävlingssäsong. Vårt J18 lag i Division 1 med ambition att ta sig till J18 Elit

Vårt J20 lag befinner sig i landets näst högsta serie och där är klubbens ambition att varje år vara en
stark kandidat som tävlar om uppflyttning till J20 SuperElit.
Instruktörer (nuvarande säsong, 2018/2019)
Johan Jönsson –Huvudtränare för föreningens J20-lag samt att han är instruktör på
Hockeygymnasiet.
Erik Vikström– instruktör på hockeygymnasiet och huvudtränare för J18.
Viktor Alm – Instruktör och MV-tränare i klubben.
Stöttning utanför idrotten
Att som 16-åring flytta hemifrån och sköta boende, skola och hockey kräver vilja och självdisciplin men
är också utvecklande mentalt och socialt. Hockeygymnasiet i Oskarshamn har en ambition att stötta
dig även i det som inte rör det rent idrottsliga, allt för att du och dina föräldrar ska känna trygghet i din
elitsatsning.
Bostad ordnas på egen hand. IK Oskarshamn har dock som ambition att dels förmedla kontakter till
hyresvärdar, dels via samarbetspartners medverka till förmedling av boende. En av anledningarna till
att vi i första hand jobbar med lokala spelare är att vi ser en stor fördel i att inte behöva flytta så långt
som 16-åring.
Frukost serveras efter morgonträningar och lunch serveras i skolan. Spelare i IK Oskarshamns
juniorlag och på hockeygymnasiet kan också beställa och köpa varm mat (husmanskost) av
Restaurang Fingerkroken till förmånliga priser. Båda juniorlagen organiserar också mat i samband
med matcher på bortaplan.
Ekonomi
Studiestöd utgår enligt samma regler som för andra elever. Sökande elever får själva kontakta sin
studievägledare/hemkommun som kan ge dig mer information om exempelvis skolpeng och
inackorderingstillägg.
IK Oskarshamn tar ut en aktivitetsavgift för att spela i juniorlagen och samarbetar med Ting Hockey
och Bauer vid inköp av utrustning.
Officiell ansökan och provspel för Hockeygymnasiet i Oskarshamn
Ansökan görs till hockeygymnasiet senast den 1:e februari. Svar på ansökan kan väntas senast i
slutet av februari/början på mars. Ansökan till gymnasieprogrammen ska göras senast 16:e februari.
Om provspel är aktuellt kontaktar vi dig. Provspel, try-outs och information kan förekomma både
enskilt och i större grupper. Ansökan till vårt Hockeygymnasium görs via formuläret på vår hemsida,
ikoskarshamn.se.
Junioransvarig IK Oskarshamn, Pelle Johansson: pelle@ikoskarshamn.se
Vi ser fram emot din ansökan!

