
Träningspass i ishallen

Brinner du för att spela hockey?
Hos oss kan du göra det på skoltid, samtidigt som du fixar din gymnasieutbildning!

Du kan välja vilket av våra tio nationella program du vill. Vi samarbetar med Viking HC, och du får spela i 
något av deras lag under din studietid. Våra heltidsanställda instruktörer Roland och Mikael jobbar med 
dig som elev både dagtid, kvällstid och på helger. Detta gör oss unika i hur vi följer dig som elev, och ger 
dig de allra bästa utvecklingsmöjligheterna!

På Älvstrandsgymnasiet är konceptet närhet:  skola, ishockey och elevboende finns inom ett par  
minuters promenad.

Tre år på ishockeygymnasiet ger fantastiska upplevelser, både på och utanför planen. Genom alla  
träningar, resor, matcher och cuper kommer du att skaffa dig minnen och vänner för livet längs vägen!

Välkommen till Hagfors!

ÄLVSTRANDSGYMNASIET

UTVECKLA 
DIN HOCKEYTALANG 

UNIKT KONCEPT I HAGFORS



KONTAKT

PONTUS VALDE HAGFORS
Pontus Nestorsson, varför valde du Hagfors?
- Jag gillade konceptet här! Bra tränare, bra 
upplägg med kombinationen studier och 
ishockey, nära till allt och bra samarbete med 
lokala föreningar.

Hur ser du på din tid i Hagfors?
- Jag utvecklats både som idrottsman och som 
person. Jag har lärt mig ta ansvar för mig själv, 
jag har fått en bra bild om hur omvärlden ser ut 
och jag upplever att jag förstår vad som förvän-
tas av mig i framtiden. Jag har blivit bra skolad 
och skaffat mig en positiv attityd som kan ta mig 
vidare på ett bra sätt.

Vad har du för framtidsplaner?
- Jag vill komma så långt som möjligt!

Ishockeyinstruktör
Roland Sätterman
070-189 13 24 
roland.satterman@skolor.hagfors.se

Ishockeyinstruktör 
Mikael Johansson
070-191 80 99
mikael.oa.johansson@skolor.hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare 
Karin Pihlström
0563-188 70 
karin.pihlstrom@hagfors.se

Samordnare elevboende
Viktoria Hedelin
0563-189 32
viktoria.hedelin@hagfors.se

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
hagfors.se/gymnasiet

Hör av dig till någon av instruktörerna om du vill veta mer!

Följ oss på

PROVA PÅ-DAG PÅ ISHOCKEYGYMNASIET
 FREDAG 20 JANUARI 900-1530 


