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HOCKEYGYMNASIUM
Vi i Malmö Redhawks vill kunna erbjuda våra hockeysatsande tjejer en möjlighet att kunna
kombinera studier med ishockey på hög nivå. Att på ett naturligt sätt få en återväxt på vårt dam-
lag som på sikt ska vara med och tävla bland de bästa i Sverige i SDHL. Vi samarbetar därför 
med Fria Läroverken i Malmö och tillsammans med dem kan vi erbjuda gymnasiestudier med 
idrottsinriktning. Vi låter eleverna träna tillsammans med Sveriges bästa lag, tränare och lärare.

På vårt Hockeygymnasium anpassas skoldagarna efter idrottandet. Eleverna har alltid tillräck-
ligt med tid till återhämtning mellan träningspassen i skolan och kvällsträningen. Alla fysiska 
pass är förlagda till förmiddagar och specialidrotten ligger alltid som dagens första pass.

Träningspassen är upplagda så att de synkar med moment i träningsläran, exempelvis kombi-
neras lektioner om syreupptagningsförmåga med konditionsträning. Dessutom synkas träning-
en mellan skolan och klubben så att det blir rätt belastning på eleverna, detta för att minimera 
risken för överträning, förslitningar och andra skador.

Ishallen och skolan ligger nära varandra och eleverna tar sig snabbt och enkelt mellan dem. 
Några bilvägar behöver inte korsas.
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Målsättningen är att ha ett intag på mellan 6-8 elever per år. Eleverna erbjuds 4 timmars träning 
i veckan fördelat på 2 dagar, med både fys- och isträning. På Hockeygymnasiet erbjuds alla 
ett förråd på isstadion där utrustning kan förvaras. Eleverna utvecklas genom att jobba med de 
bästa och därför bedrivs också all undervisning av välutbildade och välmeriterade instruktörer 
och lärare. Ishockeyträningen bedrivs av Peter Enehag som har en lång och gedigen bakgrund 
som tränare i Malmö Redhawks. 

Gymmet ligger i ishallen där fysträningen bedrivs. Vi gör olika fystester och upprättar en fyspro-
fil som vi jobbar med under 3 års tid. Att få en bred kunskap om fysträning, skador, sund livsstil 
och vikten av att ta hand om sin kropp som elitidrottare är några av de sakerna som eleverna 
fördjupar sig i.

Hos oss upprättas en IUP, individuell utvecklingsplan, mellan instruktören och varje elev. Det 
är ett verktyg som hjälper till att säkerhetsställa att eleverna utvecklas. Det ger dem även ett 
egenansvar att påverka sin träning och utveckling.
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Malmö Redhawks
Vi som SHL klubb vill vara en förening som riktar sig till alla. På damsidan är vi relativt nya 
och varje spelare har möjlighet att vara med och utveckla vår verksamhet från början. Att vi 
som enda klubb i Skåne bedriver damhockey på a-lags nivå är vi stolta över. Denna satsning 
tillsammans med Fria Läroverken möjliggör att vi på sikt kan vara en klubb som ska vara med 
i den absoluta toppen i Sverige gällande damhockey.

Efter avslutade gymnasiestudier erbjuder vi i Malmö Redhawks vägledning för eleverna i ar-
betssökande. Tillsammans med vår samarbetspartner hjälper vi eleverna att skriva ett person-
ligt brev, CV och gå på arbetsintervju där man blir coachad och får vägledning i hur man söker 
jobb. Eleverna kommer ut i arbete och får därmed en bredare plattform att stå på men även 
möjlighet att knyta kontakter och få ett nätverk utanför ishockeyn. Vi värdesätter detta 4:e året 
högt och tycker det är viktigt att stötta eleverna, även efter gymnasietiden.
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SKOLAN
Hockeygymnasiet håller till i Fria Läroverkens lokaler, en skola med knappt 400 elever och 40 
lärare. Skolan grundades 2002 och erbjuder 8 program och 11 inriktningar.

Skolan värnar om att varje elev ska lyckas med sina studier och därför arbetar skolan med 
personlig handledning, även kallad för Ansiktstid. Ansiktstid är något som säkerställer att 
varje elev får individuell handledning av sin lärare på varje lektion, varje dag. Under samtalet 
diskuterar läraren och eleven hur det går med studierna och vad som är nästa steg. 

På Fria Läroverken skiljer sig schemat från många andra skolor då skoldagen är uppdelad i 
färre men längre lektionspass, så kallade Sammanhållna lektionspass. Det gör att lärarna 
kan vägleda varje enskild elev under lektionerna. Det gör också att eleverna kan påbörja och 
avsluta ett arbete under en och samma lektion.

På skolan kombinerar samtliga elever sina studier med ett intresse, som till exempel Idrott. 
Inom intresset får eleverna utveckla både teoretiska, praktiska och personliga egenskaper. Fria 
Läroverken har lång erfarenhet av att kombinera idrott med gymnasiestudier. Utöver Ishock-
eyn, erbjuds idrotterna Fotboll samt Fys och Hälsa.

KOMBINERA ISHOCKEYN MED FÖLJANDE PROGRAM
Samhällsvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Beteendevetenskap / Samhällsvetenskap

Ekonomiprogrammet
Inriktningar: Ekonomi / Juridik

Naturvetenskapsprogrammet
Inriktningar: Naturvetenskap / Naturvetenskap och samhälle

Barn- och fritidsprogrammet
Inriktning: Fritid och hälsa
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Tillsammans med Fria Läroverken skapar Malmö Redhawks förutsättningar 
för damhockeyn att utvecklas. Malmös och Skånes hockeytjejer ska kunna 
välja ett lokalt alternativ för sin fortsatta utveckling - både utbildnings- och 
hockeymässigt. Att Malmö Redhawks siktar mot SDHL och att tjejerna på 
hockeygymnasiet är damlagets framtida stomme, är en självklarhet.
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Ansökan till Hockeygymnasiet, Fria Läroverken Idrott, sker via den ordinarie gymnasieantag-
ningen. För mer information, välkommen att kontakta någon av våra kontaktpersoner nedan.

  

ANSÖKAN

IF MALMÖ REDHAWKS    FRIA LÄROVERKEN
Hyllie Stationstorg 2     Stadiongatan 25 F
215 32 Malmö     217 62 Malmö
www.malmoredhawks.com    www.laroverken.se/malmo

Ansvarig Hockeygymnasium   Ansvarig Fria Läroverken
Tomas Kollar      Peter Enehag
Sportchef Junior/Elit     Instruktör, lärare och mentor
0737 09 1831     040 650 75 50
tomas.kollar@malmoredhawks.com  peter.enehag@laroverken.se

   

INFORMATION & KONTAKT
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IF Malmö Redhawks
Hyllie Stationstorg 2
215 32 MALMÖ

040-642 06 00
www.malmoredhawks.com
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