
SKØYTE- OG HOCKEYSKOLE

Hva trengs

Ishockey
Skøyte og hockeyskolen 



Hva trengs for å prøve,
og delta på en skøyte- og hockeyskole?
lite egentlig, nesten ingenting...

Beskyttelsehjelm, alle typer er godkjent

• Klær og votter/hansker som tåler fuktighet

• Hockeyskøyter med snøring
• HAR DERE IKKE SKØYTER eller

har dere ikke hockeyskøyter med snø-
ring, kan dere låne av oss de første
prøvegangene før dere investerer selv
i skøyter som vi anbefaler

• Anbefalt er å IKKEkjøpe skøyter
før dere kommer til oss.

• Viktig å vite, er at brukt er like godt som nytt



Helst så snart som mulig, eller

et ter de 3 prøvegangene
ønsker vi at dere investerer i dette sikkerhets-utstyret
Viktig å vite er at brukt er like godt som nytt.

HVIT
HJELM

MED
ansikts-

beskyttelse

CCM eller Bauer
eller andre kjente

hockeymerker
ISHOCKEY
SKØYTER
med snøring 

HALS-
BESKYTTER

HOCKEY
VANNFLASKE

med tut



HVIT FARVEpå hjelmen
er klubb farven til BIK

HVIT
HJELM
med ansiktsbeskyttelse
• Vi ønsker at allespillereskal se like ut, ogat

det ikke er forskjell på klubbensspillere

• Når dere kjøper hjelm, ha med barna i bu-
tikken, fordi hjelm og ansikts-beskyttelsen
MÅ tilpasses

Vi anbefaler å gå på XXL Lagunen  

• Butikkenvil hjelpedere å tilpassehjelmogansikts-
beskyttelseni forholdtil barnetsansikt oghode



Vi anbefaler å gå på XXL Lagunen  

• CCM og
BAUER
skøyter er
anbefalt

ISHOCKEY
SKØYTER
Vi snakker hele tiden om

hockeymerkevarene
og

som er 2 av de kjente gode hockey-
utstyrsmerkene som kan kjøpes lokalt

Disse2utstyrsfabrikantene lager skøyter og
hockeysikkerhetsutstyr somer best for utøvereav
sportenishockeyentendeer ungepåskøyte- og
hockeyskolene,eller eldre.

Vi anbefaler Ikke disse 



Vi anbefaler å gå på XXL Lagunen  

HALSBESKYTTER
• Halsbeskytter =SIKKERHET

Skøytene er skarpe = derfor ønsker vi at den
viktige halsbeskytter prioriteres

Hos oss i BIK,
ønsker vi at det raskest mulig investeres i
HJELM+SKØYTER+HALSBESKYTTER+VANNFLASKE
for allebarnai Nybegynnergruppen... (helst før de3 prøvegangeneer ferdig, og
ihvertfall etter de3 prøvegangene)
Oghuskat INGENbarngår videretil nestegruppe, før dehar anskaffet segdisse
4 tingene.

SORT HJELM
med ansikts-
beskyttelse

CCM eller Bauer
eller andre kjente

hockeymerker
ISHOCKEY
SKØYTER

HALSBESKYTTER
HOCKEY

VANNFLASKE
med tut



”Minimum” sikkerhetsutstyret...
og veien videre, så trengs mer sikkerhet
fordi det blir mer hockey, farten øker osv.

• Barnautvikler seg forskjellig, noenhar alleredeerfaringmedis,ognoenlærer fort,alt går fortere

• dvs.hvit hjelm med ansiktsbeskyttelse,hockeyskøyter er anskaffet,oghalsbeskytterener påplassogvannflasken 
medtut...disse4tingenegjør at deltakerne har minimumsutstyret ogdet somtrengsi skøyteskolen.

• Fremgangengår fort,ogplutseliger barnet påsisteskøyteskolenivå. Når barnabegynner åetableresegder,ogpåvei
til hockeyskolen,må mer sikkerhetsutstyr anskaffesFØRDEFÅLOVå kommevidere

DETTE krever mer sikkerhetsutstyr... og det er et STARTER KIT
Derehar allerede dette

• Det er hockeymerkeneCCMogBAUERsomselges
lokalt her,mendet finnesogsåandregode
STARTERKITpakker.

• Pånesteside,skal vi kikkepå
hvaSTARTERKITpakkeninneholder

• HUSKat INGENkanværemedvideretil
hockeygruppe, før detteutstyret
er påplass



STARTERKITPAKKENer den minimum sikkerhets-beskyttelsen
som kreves for å komme videre til hockeyskolen

• Barnautvikler seg forskjellig, noenhar alleredeerfaringmedis,ognoenlærer fort,alt går fortere

• Utstyret kanbrukesover tid...hjelmer justerbar, skøytenehar kvalitet,Starter Kit utstyret kjøpesetter barnetshøyde,ogvarer
ogsåover tid.



Når dere har kjøpt STARTER KIT utstyrspakken,
+og har allerede har minimumsutstyr fra skøyteskolen ser det slik ut

• Skrittbeskytter
for bådejenter oggutter

• Hockeystrømpebukseeller
hockeystrømper

• Vi anbefaler hockeystrømpe-
bukse, fordi barnkanklareå ta
påsegutstyret selv, fordi det er
litt mer jobbmedstrømpene

• Nåmangler spillerenkundette
beskyttelsesutstyret somvist under her

• DRAKTfår derelåneavoss,
skal ikkekjøpes



Hvordan kle en hockeyspiller
1 32 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

... klar for hockey

Undertøy
Susp/skritt-
beskytter

Leggksinn
Hockey-

strømpebukse
eller strømper

Strømpeteip Hockeybukse Skøyter

Halsbeskytter
Skulder-
beskytter

Albuebeskytter

Drakt Hjelm
Hansker Drikke flaske 

Kølle



SLIK SER VI UT PÅ KAMP 
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