KOMBINER VIDEREGÅENDE SKOLE MED HOCKEY I STAVANGER

BLI ELEV VED

OILERS TOPPHOCKEY

Oilers Topphockey er et samarbeid mellom Stavanger Oilers, Wang Toppidrett,
St. Svithun videregående skole og Jåttå videregående skole. Ambisiøse utøvere
får et skreddersydd sportslig tilbud, knyttet opp mot ulike studieretninger og
programfag.
BREDT TILBUD, FLOTTE FASILITETER
Oilers Topphockey tilbyr flere varianter for deg som ønsker å kombinere hockey
med Utdanningsprogram for studiespesialisering. Tilbudet kan også knyttes opp
mot yrkesfag, nærmere bestemt Bygg- og anleggsteknikk.
All istrening på Oilers Topphockey foregår i flotte DNB Arena. Oilers vil skoleåret
2019/20 ha sitt eget U21-lag i tillegg til å være sportslig ansvarlig for Stavanger
Hockeys U18-lag. Dette er en viktig del av tilbudet til elevene ved Oilers Topp
hockey. Trening/hjemmekamper med disse lagene foregår også i DNB Arena.

SØK PLASS OG SEND OSS INFORMASJON
Søknadsfristen for opptak til skoleåret 2019/20 er 1. mars 2019.
Alt du trenger å vite for å søke Oilers Topphockey finner du på oilers.no eller de
involverte skolenes hjemmesider. Du finner også nyttig informasjon om videre
gående opplæring generelt på vilbli.no.
For å samkjøre aktivitetene under Oilers Topphockey ber vi også nye søkere
fylle ut et eget nettskjema som går direkte til klubbens junioravdeling. Dette
skjemaet finner du på Oilers hjemmeside.
Spørsmål knyttet til tilbudet kan rettes til Juha Kaunismäki på juha@oilers.no
eller mobiltelefon 941 10 605.

LURA TRYKKERI AS

JUHA KAUNISMÄKI SPORTSLIG LEDER / TRENER
Assisterende trener for Oilers’ A-lag. Spiller fra 2003
til 2013 og kaptein på klubbens tre første mesterlag.
Landskamper for Norge.

JØRGEN FORGAARD TRENER
Erfaring fra GET-ligaen med Oilers og Kongsvinger
Knights. Jørgen har de siste to sesongene vært
hovedtrener for Oilers U18.

HEIKKI TIIHONEN TRENER
Spillererfaring fra profesjonell hockey. Trenererfaring
og utdanning fra Finland. Hovedtrener Oilers U21 og
Skating / Skills-trener for A-laget.

MIKKO KAPANEN TRENER
Mikko har mange års erfaring fra trener- og
utviklingsarbeid i Finland. Han er til daglig hoved
trener for Oilers U16.

ANDREAS ERIKSSON KEEPERTRENER
Andreas kom til Stavanger etter mange sesonger
som keepertrener i svensk hockey, senest for
elitelaget Malmö Redhawks. Keepertrener for Oilers’
A-lag.

EIRIK HAUKALI FYSISK TRENER
Utdanning i idrettsvitenskap med sammenhengen
skøyting / fysisk trening som hovedfelt. Fysisk trener
for Oilers U16, U18, U21 og A-laget.

