Pressemeddelelse

Brøndby den 1. august 2017

Hockey Akademi 2017 i Odense fra 6. til 9. august
Fra søndag, den 6. august til onsdag, den 9. august vil mere end 25 unge hockeyspillere fra hele
landet deltage i Hockey Akademi 2017 … en lærerig hockeyoplevelse, der samtidig dyrker
kammeratskabet på tværs af klubberne.
Hockey Akademiet er en hockey-lejr med fuld aktivitet fra tidlig morgen til sen aften, hvor
hockeyspillere i Danmark op til 16 år får mulighed for at styrke både deres spil og samværet med
spillere på tværs af klubberne.
Hockey Akademi 2017 er en årlig begivenhed i slutningen af skolesommerferien, og den er
arrangeret i et tæt samarbejde mellem Dansk Hockey Union og Hockeyklubben Odin, der holder til
Solbærvej 5, Hjallese. I år vil en tysk ungdomstræner sammen med lokale trænere sørge for, at det
bliver sjove og lærerige dage.
En succes for klubber og spillere
Hockey Akademiet er blevet en stor succes for klubber og deltagere, og Dansk Hockey Unions
udviklingskonsulent, Benny Berthelsen, lover gode oplevelser på Odins bane. Hockeyklubben Odin er
den klub i Danmark, der har udviklet sig mest over de seneste 5 år. Kom forbi og se den tekniske
holdsport, der er lige velegnet for piger og drenge.
Hockey har en lang historie i Danmark, hvor Dansk Hockey Union blev stiftet i 1908. Siden er der
blevet lagt et stort stykke arbejde fra professionelle og frivillige i at udvikle dansk hockey til den
solide organisation den er i dag.
Indvielse af den nyrenoverede kunstgræsbane
Kunstgræsbanen, der bliver trænet på under Hockey Akademiet, er helt nyrenoveret, og derfor bliver
der en pause i Akademiet tirsdag, den 8. august, klokken 11.00, hvor banen officielt bliver indviet.
By- og Kulturrådmand Jane Jegind, Odense Kommune og Hockeyklubben Odins formand, Michael
Sandstød Nielsen vil holde indvielsestaler, og der bliver også lejlighed til for nysgerrige at opleve
spillet på egen hånd (husk egnet fodtøj).

Vedlagt billeder fra sidste års Hockey Akademi.
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