
Skien Hockey 

Akademi
Akademi Ressursgruppe, 

11.05.2021



Agenda

• Akademi-modell

• Lag

• Trenerstab

• Pris

• Leiligheter i Odingsgate

• Transport

• Matordning



Akademimodell
• Videre satsing på Junior Elitehockey i Skien

• Spiller i fokus, tilstrekkelig trenings- og spilletid for individuell 
utvikling

• Telemark Toppidrett Gymnas som hovedsamarbeidspartner

• Mål er å kombinere skole og toppidrett

• Videreføre satsing på TTG hockeylinje og tett koordinasjon 
mellom formiddags og ettermiddagstrening 

• Partneravtaler med andre videregående skoler



Akademi Lag

• Påmelding av U18 Elite

• U20 Elite samarbeidslag 
med Sparta under 
avklaring

• Fokus på rekruttering fra 
høst 2021 med 
målsetning å ha både 
U18 og U20 Elite i 
sesong 2022/2023



Trenerstab
Hovedtrener Akademi

• Intensjonsavtale med svensk trener Erik Koskela
som Hovedtrener Akademi

• Tidligere trener i Sverige U18 Elite, Tv-Pucken, 
HockeyEttan

• Stort fokus på spillerutvikling

• Lærerutdanning i matematikk 

• Fulltidsansatte trenere. Samme trener dag og 
kveldstid for helhetlig oppfølging

• 50% ansatt i TTG og 50% SIHK



Trenerstab
Assisterende trener Akademi

• 2 potensielle kandidater under forhandling

• Fullt ansatt i klubben

• 50-70% stilling



Treningsavgift Akademi

• Treningsavgift inklusive reisekostnader og 
basispakke treningstøy + utstyr 

• TTG elevene: NOK 50 000*

• Elevene fra andre videregående skoler: NOK 60 000*

* avhengig av totalt spillerantall i gruppen (min. 20 spillere)



Leilighet i Odinsgate

• Skien Kommune er interessert å videreføre utleie 
av leiligheter til våre spiller

• Leieavtale mellom spiller (foreldre) og Skien 
Kommune

• 17 små leiligheter: 4800 NOK/måned inklusive 
strøm (1-2 spiller)

• 4 store leiligheter: 6900 NOK inklusive strøm 
(2 spillere)

• De som har hatt leieavtale med TSC AS kan 
videreføre leie via ny avtale med Skien Kommune



Øppfølging i Odinsgate

• Hovedtrener og muligens assisterende 
trener ønsker å bo i Odinsgate

• Trenere blir kontaktperson for spillerne 
og sørger for ro og orden i Odinsgate

• Akademiet sørger for tilsyn og enkle 
kjøreregler



Transport

• Samarbeid med TTG for transport til og 
fra ishallen under diskusjon



Matordning

• TTG kantine: frokost og lunch (varmt 
mat): 13 000 NOK / år

• Fortsettelse av matordning sammen med 
mathuset 

• Ekstra pakke fra mathuset for spillerne:
aktuelle sesong 15 000 NOK / pers. 

• Kveldsmat (varmt mat)



Fys-tilbud og studio 
trening

• Treningsrom i depotet

• Treningsfasiliteter i TTG

• For TTG elevene fri tilgang til Sprek

• Dialog om pris for andre elever

• 1 ukes treningssamling hvert skole 
år, arranger av TTG



Vil du være med? 

Vi trenger tilbakemelding fra spillere 
senest 18.05.

Sendt epost til Nicklas Ewen: ewennicklas@icloud.com
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