1. opslag

AaB Ishockey Ungdom

Sæson 2015/2016

- Som led i udvikling af AaB Ishockey

I samarbejde med Aalborg Kommune har foreningen AaB Ishockey som noget nyt til denne sæson fået skoleprojektet ”Hockeyskolen” som en del af klubbens tilbud til de yngste
skolebørn.
Opgaven griber om sig, og det er nødvendigt at tilføre yderligere ressourcer omkring afviklingen. Vi søger derfor en person, som dels vil kunne påtage sig opgaven at
”undervise” skolebørnene på isen, og dels både før og efter lektionen at hjælpe børnene
med udstyr og organisering.
Opgaven omfatter:
•
At kunne møde fast hver mandage og onsdage i tidsrummet kl. 10.45-13.30
•
At koordinere udstyr til de mange børn, udlevere og hjælpe med at få bundet skøjter
mv.
•
At gennemføre, som delansvarlig, lektionen på ca. 60 minutter på isen svarende til
afvikling af en ”små begyndertræning”.
•
At skære og udlevere frugt
•
At hjælpe med oprydning af udstyr efter endt lektion.
Du skal:
•
Kunne lide at have med børn at gøre i alderen 7-8 år
•
Kunne tage initiativ til at koordinere og løse opgaven uden for isen.
•
Kunne afvikle en istræning på niveau af en begyndertræning
Foreningen tilbyder:
•
En udviklende deltagelse i et nyt projekt med mange nye børn
•
En lille honorering/løn for opgaven sæsonen ud
Henvendelse til Thomas Englund på 40868384 eller mail, thom@senglund.dk
Beskrivelse af Hockeyskolen
Ishockeyskolens målsætning er, at udvikle og gennemføre et kvalitativt idrætstilbud i ishockey
og skøjteløb for elever i på 1. og 2. årgang. Med udgangspunkt i leg og læring, stifter eleverne bekendtskab med ishockeysporten og kulturen. 8 skoler deltager hver 6 gange over vinteren hvor de op imod 200 elever fra skoler rundt om i Aalborg kommune bliver introduceret for
skøjter, hjelm og stav, laver forskellige fangelege med fokus på balance og koordinering, prøve at færdes på isen med helt indledende skøjteløb med hjælp fra underviser og støtteredskaber samt prøve at arbejde med ishockeystav med fokus på koordinering mellem skøjter, puck
og øjne. Der arbejdes i form af skøjtetræning, stationstræning og ishockeysmåspil.

