Infoskriv sportslig satsing – ny epoke!
www.jaril.no
Hei alle hockeyvenner!
Jar Hockey har blitt en stor idrettsgruppe, og med suveren rekruttering til ishockeysporten i
vårt nærmiljø
Totalt er vi 475 aktive, og i tillegg kommer alle støttemedlemmer.
Alt arbeid bygger på innholdet i "Blå tråd" - vår sportslige plan - og alt vi gjør er
foreldredrevet. Vårt mål i Blå tråd er blant annet:
«Jar Hockey skal være en mønsterklubb, og et forbilde for andre klubber. Det skal være et
tilbud om trygt, rusfritt og mobbefritt barne- og ungdomsmiljø. Vi skal være ledende på
Østlandet hva gjelder rekruttering, og utvikle talent både individuelt og som lagspillere. Jar
hockey skal ha et tilbud til alle gutter og jenter som ønsker å spille hockey»
Med den veksten vi har sett stiller det nye krav til hvordan vi organiserer oss, og vi kan med
glede informere om at vi nå får en ressurs på fulltid for å ta oss videre mot våre mål.
Fra 1. august vil Knut Henrik Spets starte hos oss med ansvar for å bygge det sportslige
fundamentet videre etter innholdet i Blå tråd.
Knut Henrik kjenner vi gjennom KHS hockey-campene og fra Jar 2. Han har en lang aktiv
karriere bak seg fra bl.a. Storhamar, Lørenskog, Vålerenga og det norske landslaget.
Knut Henrik vil få et overordnet sportslig ansvar, og bidra til å profesjonalisere
treningsopplegg med støtte til trenere på de respektive lag. Legge til rette for individuell
utvikling samt ivareta bredde, engasjement og kvalitet i alt vi gjør. Videre vil han utvide
tilbudet i Jar Hockey gjennom flere camper og aktiviteter.
Vi er utrolig stolte og glade for å få en sånn kapasitet i Jar Hockey så bli med meg og ønsk
Knut Henrik varmt velkommen, og mer info vil komme når Knut Henrik er på plass!
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