
VIK-Hockey-Camp
SE Arena Goalie-Defense-Forward Camp

Onsdag-Fredag Uge 7 - 2018
Deltagere: U11-U13-U15-U17 spillere.

Gruppe 1 : U11-U13 (8 Defense + 12 Forward)
Gruppe 2 : U15-U17 (8 Defense + 12 Forward)

Målmænd: 6 Goalies. Tilmelding ved Brian Engholm Kristiansen 
SE Arena danner rammen om denne fantastiske Camp med landets bedste instruktører. 

Temaet for Campen er Positionsbestemt træning rettet mod Målmænd, Backer og Angribere.
Camp-Director : Erik Petersen - Tlf 52404598. Mail: sportschef.vik@gmail.com 

Defense : Erik Petersen
Målmænd: IOG ved Nicolai Birk Heine

Power-skating + teknisk træning + Forwards : Radim Piroutek
Fysiske Trænere: Susanne og Kim Diedrichsen. (Til dagligt fysisk ansvarlig for VIK`s ungdom)

Erik Petersen: Startede sin karriere i hjemlandet Canada. Som blot 18 årig stiftede han for første 
gang bekendtskab med dansk ishockey.

Han spillede en enkelt sæson i Vojens IK tilbage i 1986. 3 år senere var det dog Herning der 
trak Erik til Danmark igen. Her blev han og vandt på 9 sæsoner hele 6 mesterskaber med 
Herning IK. Det blev til hele 299 kampe i den bedste hjemlige liga samt 7 landskampe for Dan-
mark inden han stoppede som aktiv i 1998. Herefter blev Erik træner og siden Sports-chef for 
Herning IK der i den periode har udviklet flere NHL spillere. Blandt andet Frans Nielsen, Peter 
Regin, Frederik Andersen, Oliver Bjorkstrand og Niklas Jensen. Erik har desuden været dansk 
ungdomslandstræner i flere sæsoner på U20- og U18-landsholdet.

Radim Piroutek: Startede sin hockey karriere i hjembyen Liberec hvor han også fik sin første 
proffesionelle kontrakt. Fra 1993 - 1996 spillede Radim i den bedste liga - og fra 1997 - 1999 i 
den næste bedste liga for Liberec i hans hjemland Tjekkiet. Derefter gik turen til Danmark og 
Frederikshavn, hvor det blev til 417 kampe og 259 point i den danske eliteserie. I1999-2000 
vandt han Danmarksmesterskabet med netop Frederikshavn.

I 2010 valgte Radim, at stoppe sin flotte karriere i Danmark for at bliver træner i Frederikshavn. 
Idag er Radim tilknyttet Aab Ishockeys ungdomsafdeling som træner med speciale i skøjtetek-
nik. Radim er specialist i skøjteteknik (powerskating) hvilket har bevirket, at Radim har været 
powerskating instruktør på flere ishockeyskoler i Norge, Sverige, Danmark og Tjekkiet.

Pris : 1200,- pr spiller. 
Du får : 2-3 is-pas pr dag. 1 x fys-pas pr dag. Snack+frugt i løbet af dagen. 

1 frokost hver dag + afsluttende frokost fredag eftermiddag. 
Tilmelding: VIK medlemmer indtil 01-01-18 på Vojens-ik.klub-modul.dk ”event”. ”Først til mølle”.

Efter denne dato åbnes der for tilmelding i hele DK. Depositum på kr. 500  
tilbagebetales ikke ved afbud efter endt tilmeldingsfrist.

VIK forbeholder sig ret til at aflyse ved 30 tilmeldinger eller færre.
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