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Hvornår kan jeg starte til 
ishockey?
Du kan starte så snart du kan gå! I 
Herning ishockey klub har vi et begyn-
derhold kaldet FamilieHockey. Her kan alle 
børn fra 0-8 år prøve kræfter med ishockey. 
 
Hvad koster det? 
FamilieHockey er helt gratis. Der er ingen tilmeld-
ing, i møder bare op. Basisudstyr i form af skøjter, 
hjelm og stav kan lånes og er ligeledes helt gratis.

Hvornår er det?
FamilieHockey kører hver søndag kl 9.30-10.30 i hal 2 fra 
september til marts, hold øje med hjemmesiden og facebook hvor 
præcis opstart og evt. ændringer vil blive delt.

Hvad kræver det?
Det kræver ingen forudsætninger 

at starte til FamilieHockey. Det er her 
børnene tager deres første spæde skridt 

på isen og der vil være hjælpemidler i form at 
støttestativer på isen, ligesom der vil være træ-

nere på isen. Medbring varmt tøj, vanter og evt. en 
drikkedunk. Forældre er meget velkommen på isen på 

egne skøjter eller bare sko.

Når barnet kan begå sig på isen uden stativ bliver i 
tilbudt at rykke op på klubbens U7 hold. Her begy-

nder man at spille rigtig ishockey med kampe, 
målrettet og sjov træning, uden forældre på 

isen og i fuldt udstyr som ligeledes kan 
lånes gratis indtil i beslutter om det er 

noget for jer.

Hvor møder vi op? 
I møder op i kælderen mellem de to haller. Parker bag hal 2, 
træningshallen, indkørsel via Brændgårdvej, og brug ind-
gangen i busgaragen.  Gå til venstre og gå ind af første 
dør. Her kan i se omklædningsrum på opslagstavlen. 

Hvem kan vi kontakte?
For yderligere spørgsmål kan 

I kontakte Lone Jessen på  
tlf. 22 48 21 53 eller på mail loj@herningik.dk
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For yderligere spørgsmål kan I kontakte Lars Bach på tlf. 2148 0521 eller mail lba@herningik.dk


