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LHC UTVECKLAR NY

LHC startar till säsongen 2016/2017
en helt unik organisation runt talangutveckling. Elitakademin kommer att
integrera de äldsta pojklagen för att
göra trappsteget lägre upp till hockeygymnasiet, juniorlagen och SHL.

exemplet. Med det nya hockeygymnasiet på tjejsidan är ambitionen att skapa samma utveckling där.
Samtidigt skapas en möjlighet för samarbetspartners att engagera sig i utvecklingen av ishockeyspelare och människor.
Bara känslan att ha varit delaktig i arbetet med att fostra
världstalanger från Linköping som spelar i JVM, Tre Kronor
och NHL är väl värd att beakta.

Meningen är att minska avståndet
mellan tränare och instruktörer i
SHL-laget och hockeygymnasiet för
att komma även de yngre till godo. Vi vill leda utvecklingen
och fortsätta att producera toppspelare från Linköping där
Gustaf Forsling som debuterade i Tre Kronor är det senaste

Parallellt med LHC Academy finns det traditionella spåret
kvar. Alla ungdomar som är intresserade av ishockey är alltid
välkomna att spela ishockey med LHC ända upp till vuxen
ålder.

LHC ACADEMY – ”LHC FUTURE TALENTS”
För företag, två nivåer:

Huvudnivå

Partnernivå

Innehåll, exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Innehåll, exempel:

Sargplats i Stångebrohallen
Logo på träningsoverall/jacka för Akademispelarna
Möjlighet till en föreläsning
Möjlighet att bli ”fadder” till en spelare
Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena ”Vi stöttar LHC Future Talents”
Logo i LHC:s matchprogram,
Företagsnamnet på LHC:s hemsida
Lagbild – ”Vi stöttar LHC Future Talents” att sätta upp på företaget
Dekal
Verksamhetsbrev

•
•
•
•
•

Plats på tavla/rollup i foajén i Saab Arena ”Vi stöttar LHC Future Talents”
Företagsnamnet i LHC:s matchprogram och hemsida
Lagbild – ”Vi stöttar LHC Future Talents” att sätta upp på företaget
Dekal
Verksamhetsbrev

SPELARE I LHC UNDER 15/16 FRÅN
LHC:s TALANGUTVECKLING SOM SPELAT I SHL
Marcus Högberg, Vilmos Gallo, Calle Krantz, Gustav Forsling,
Anton Karlsson, Henrik Törnqvist, Petter Hansson, Anton
Blomberg, Philip Rondahl, Daniel Håkansson, Gabriel Carlsson,
Carl Dahlström, Erik Brissle, Jonas Junland och Oskar Karlsson,
samtliga 15 med istid i SHL 15/16.

Investering
Huvudnivå...................................................... 30 000 SEK/ÅR
3-årsavtal (25 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst
100 000 kr i övrigt) - max 10 platser

Jacob Johansson, Oliver Horsell, Simon Hellholm, Hampus
Alexandersson och Joren van Pottelberghe har funnits med på
laguppställningen utan att ha spelat.

Partnernivå.................................................... 15 000 SEK/ÅR
3-årsavtal (10 000 om företaget redan sponsrar LHC med minst
100 000 kr i övrigt) - max 50 platser

Dessutom spelade målvakten Erik Källgren som utlånad till
Hockeyallsvenskan. Totalt inte mindre än 21 spelare från de
egna leden i LHC.

Moms och reklamskatt tillkommer samt eventuell
produktionskostnad tillkommer.
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