


Tromsø Ishockeyklubb ønsker å tilrettelegge for at ungdom kan stå i -og utøve sin 
idrett også når og samtidig med, at ungdommen gjør sitt VGS valg.

Tromsdalen vgs har søkbart tilbud for programområdene idrettsfag og 
studiespesialiserende med toppidrett. Nå er det også kommet i stand et samarbeid 
med andre vgs der det åpner seg muligheter for å gå yrkesfaglig programområde 
samtidig som en går toppidrett ishockey. Elever kan nå gjennomføre toppidrett i 

flere Fylkeskommunale VGS skole i Tromsø

Som et steg videre, i tillegg til fylkets skoletilbud, oppretter Tromsø Ishockeyklubb 
Arctic Hockey Academy.

For å ivareta spesifikk utvikling innenfor idretten Ishockey. Her inkludert personlig 
oppfølgning, spesialisering i posisjoner, strategier, spilleforståelse mm. samt 

deltakelse i seriespill.



Tromsø Ishockeyklubb har engasjert Jimmy Komulainen som hovedtrener for 
akademiet. Våren/sommeren presenteres flere kompetanseområder herunder 

ernæring, fysioterapi og idrettspsykologi mm.

VGS vil gjennomføre sine treninger på dagtid. De forskjellige skolene vil ha 
differensierte tider. -noe som oppfattes positivt ihht. personlig oppfølgning. Arctic 

Hockey Academy vil trene 4 til 6 timer på is og 3 til 4 timer off ice pr. uke.

Vi forestår seriespill i Norsk U18 1 divisjon for 23/24 sesongen. Visjonen er at vi 
skal kvalifisere oss til eliteserie med Academi laget. 

Akademiet deltar også på turneringen Rigacup for U18AAA ila våren 24.



Tromsø Ishockeyklubb etterstreber å etablere et internat/hybelhus for tilreisende elever. 
Dette i samarbeid med Tromsø kommune og/eller Fylkeskommunen. Vi ønsker også å 

tilknytte oss “Vertsfamilier”.

Arctic Hockey Academy gjennomfører teambuildning for sine deltakere. Eksempelvis 
hyttetur til vakre Dividalen med elvepadling. Isklatring i foss, Topptur sommer og vinter 

eller kanskje Skreifiske utenfor idylliske Sommarøy.

Totalkostnaden på innhold, aktivitet og øvrig tilbud, her nevnt ovenfor, utgjør kr.42.000.-
pr. medlem pr. år. Medlemsavgift på kr 200.- tilkommer, samt eventuelle bo og intern 

transport kostnader.



Budsjett i hele KR. Antall Pr spiller Lag

Adm, trenere, støtte 25 kr 7 000 kr 175 000

Seriespill 25 kr 27 000 kr 675 000

Kles og utstyrspakke 25 kr 4 000 kr 100 000

Sosialt 25 kr 2 000 kr 50 000

Diverse 25 kr 2 000 kr 50 000

Sum egenandel kr 42 000 kr 1 050 000

Vi håper vårt tilbud er fordelaktig og at du finner oss interessant. Har du lyst og utvikle deg selv 
og se hvor langt du kan komme -innenfor Hockey, så er Tromsø, med dette tilbud riktige sted og 

delta.



Ofte er det slik i utvikling av idrettsutøvere at overgangen mellom ungdom og voksen er da vi  opplever 
størst frafall. Det er her vi nå ønsker å gjøre en innsats for å motvirke utviklingen og samtidig bygge en 
arena hvor flere kan få utvikling. Vi styrker kompetansen på trenere og støttefunksjoner samt logistikk i 

vår nye satsing Arctic Hockey Academy.

Som et ledd i dette er vi utrolig stolte av å ha etablert et samarbeid med Fylkets VGS skoler som nå tilbyr 
toppidrett uavhengig av linjevalg. Dette er unikt på landsbasis og vi imøteser utviklingen med vårt tilbud til 

de samme ungdommene.

Til de av dere som kommer utenbys fra vil vi, antakelig på litt sikt, kunne tilby bolig til netto pris! Vi jobber 
med flere alternativer. Hybelhus (under oppsyn) og/eller vertsfamilie er gode løsninger i en prispresset by. 
Eventuelle søkere vil bli kontinuerlig informert. Vi er uansett behjelpelig med å finne bolig til de som har 

behov for det.

AHA er en ferdig pakke som ungdommen blir inkludert i, vi har stort fokus på det psykososiale miljø og 
etterstreber å holde ungdommen sammen med bla. teambuilding, utflukter og sosiale arrangement 

gjennom hele skoleåret.

-Velkommen-


