
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 Mikael och Sigge 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 oss i Hagfors!
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Victor Ejdsell
började sin karriär i Viking Hockey och är 
en före detta elev på Älvstrands-
gymnasiet. Han gick från Chicago Black 
Hawkes till Färjestad BK.

Vad tror du det är som har gjort att du 
lyckats så bra?
– Jag är väldigt ambitiös och jag har lagt 
ner mycket tid på träning. Jag har alltid 
tyckt att ishockey är fruktansvärt roligt 
och har alltid varit målmedveten. Jag har 
varit ganska bra i de lag jag spelat i, men 
jag har haft båda fötterna på jorden och 
trodde aldrig att jag skulle gå så här långt. 

Victor debuterade i Tre Kronor för några år  
sedan. Hur kändes det? 
– Mäktigt! Jag har aldrig haft den känslan förut i 
något sammanhang. Jag blev helt chockad när 
förbundskaptenen ringde. Det var otroligt häftigt 
och stort! 

Varför valde du Älvstrandsgymnasiet?
– Jag valde mellan Hagfors, Karlskoga och 
Mora. Till slut tyckte jag att det var bäst 
för mig att stanna hemma i Hagfors och 
känna tryggheten. Jag såg möjligheten att 
kombinera juniorhockey och seniorhockey 
tidigt, och det valet har jag inte ångrat en 
enda dag!

Vill du prova på att spela ishockey tillsammans med oss?


