
eksempel på sportslig månedsplan:

Tema på isTreningene:

1) Løse press

2) gjenvinning av puck 

3) Over- Og underTaLLssiTuasjOner 

4) scOre måL 

4) dueLL- Og nærkampspiLL 

maL fOr isTreningene:

1) TemaøkTer

2) sTasjOnsTreninger

3) HøyT akTiviTeTsnivå

4) mye puck på bLadeT

aLLe økTene viL inneHOLde 50% småLagspiLL Og 
skøyTeTeknikk.

fOkusOmråder:

1) kOOrdinasjOns- Og baLanseøveLser

2) pasninger Og mOTTak

3) skøyTeTeknikk

4) spiLLefOrsTåeLse
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ViF akademiet
Vålerenga Ishockey viderefører satsingen på ekstra treningstilbud 
utenom ordinære lagtreninger i sesongen 2018–2019. Treningene vil 
ha fokus på utvikling av individuelle ferdigheter og vil rette seg mot 
barn og ungdom i alderen 6–16 år. 

«breakfast club»s treninger blir: onsdager og fredager 06:30–07:30. etter 
morgentreningene tilbys en lett frokost i form av en grov toast og frukt. 

vifO (vålerenga ishockey fritidsording) tilbyr ettermiddagstrening  
i tiden 14:15–15:45 tirsdager og torsdager. Her vil det være mulig å 
komme når man kan, dvs. har man ikke mulighet for å være på is før 
f. eks. 15:00, så vil man allikevel kunne få med seg en god økt på is.

Priser
breakfast club 1 x gang per uke: 1.590,– per semester
breakfast club 2 x ganger per uke: 2.980,– per semester
vifO 1 x gang per uke: 1.590,– per semester
vifO 2 x ganger per uke: 2.980,– per semester 
breakfast club og vifO: 4.980,– per semester

i forbindelse med ettermiddagstreningene vil vi tilby mulighet for kjøp 
av sunn mat til rimelig pris, og mulighet for å gjøre lekser i kaféen etter 
treningene. alle treninger vil ha et høyt faglig innhold, og følger en hel-
hetlig årsplan samt toukers-planer som beskriver hvilke ferdigheter som 
skal trenes. disse vil foreldre og spillere få tilsendt fortløpende. 

målsetningen med akademiet er å tilby, spillere i aldersgruppen 6–16 
år, det beste sportslige opplegg som er å opp drive med høyt kvalifiserte 
trenere til en lavest mulig kostnad. sam tidig erkjenner vi at dette tilbudet 
går «på bekostning av» fritiden til unge idrettsutøvere som allerede 
trener i den organiserte klubb aktiviteten. dermed vil vi også ha fokus 
på at utøverne skal ha det gøy på akademiet og at treningen skal være 
lystbetont. en langsiktig målsetning er å få frem dyktige og velutdannede 
hockeyspillere som kan danne rekruttering og etter hvert basis for spill 
på elitenivå. 

Oppstart for akademiet blir tirsdag 28. august, og vi planlegger  
å fortsette helt fram til påske 2019.

trenere og sportslig ledelse
ansvarlig for det sportslige innholdet på akademiet er vålerenga 
ishockeys sportslige leder, stig «myggen» johansen og vålerenga 
ishockeys spillerutvikler, magnus melbye. sistnevnte vil ha hovedansvaret 
for alle treninger og vil få med seg ressurser på is ved behov, avhengig av 
antall og aldersspredning.

Stig «Myggen» Johansen er en av de mest erfarne trenerressursene i 
norge. Han har en lang spillerkarriere bak seg på topp nasjonalt nivå og 
har vært sportsjef i vålerenga de siste 12 år. Han har trent vålerengas 
a-lag og u20 elitelag. 

Magnus Melbye (27) er spillerutvikler i vålerenga ishockey. Han spilte hockey 
i furuset i sine ungdomsår. før han kom til vålerenga som trener, trente 
han lag i furuset. Han har jobbet som trener i vålerenga i 5 år. Han har nå 
hovedansvaret for vif u18. Han er også trener for norge u16 og Wang Hockey. 
melbye har fullført Hockeyforbundets Trener iii-kurs, og har også steg ii i 
det svenske ishockeyforbundets trenerutdanning. Han har en bachelor fra 
idrettshøgskolen innen idrettsledelse og har skrevet bacheloroppgave om 
lederskap innen toppidretten. Han har tidligere vært hovedtrener for Oslos 
kretslag for gutter, videocoach for norge u18 og vif elite.  

Simon Stolt Wang (27) kommer fra kongsvinger. som spiller har han 
erfaring fra kongsvinger (3 år i 1. divisjon), grüner (1 år i 1. og 2. divisjon) 
og furuset (3 år i 1. divisjon). som trener har simon erfaring fra furuset 
(u12 og u13), manglerud star (u16) og assistenttrener (u18 og u20). Han 
har også jobbet som videocoach på u20-landslaget. i vålerenga ishockey 
er han nå assisterende trener for u20. simon har også trener i og ii via 
norges ishockeyforbund og han holder på med en bachelor i fysisk 
aktivitet og ernæring på norges helsehøyskole.

Espen «Shampo» Knutsen er årets nye trener på akademiet. Han er 
ansett for å være et av tidenes største ishockeytalent i norge, og ble 
draftet som nummer 204 (i tiende runde) av Hartford Whalers i 1990. 
Han er en av åtte nordmenn med erfaring fra den nordamerikanske 
national Hockey League (nHL), hvor han spilte tilsammen 207 kamper 
for klubbene mighty ducks of anaheim og columbus blue jackets. Han er 
også den eneste nordmann til dato som har spilt i en nHL all-star-kamp.  
i løpet av sin karriere spilte han også for vålerenga i den norske eliteserien 
og djurgården i den svenske elitserien. Han var også en profilert spiller 
på det norske ishockeylandslaget og spilte blant annet under OL på 
Lillehammer i 1994. de siste 10 årene har vært trener for vifs a-lag.
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